
Temat: Poznajemy rośliny nagonasienne. 

 

Teoria: 

1. Rośliny nasienne 

Rośliny nasienne, jak sama nazwa wskazuje, wytwarzają nasiona. Ze względu na to, 

czy nasiona są okryte, czy nie, możemy rośliny nasienne podzielić na nagonasienne 

i okrytonasienne. U większości roślin nagonasiennych nasiona znajdują się na łuskach 

szyszek, natomiast u roślin okrytonasiennych wewnątrz owoców, których nagonasienne nie 

wykształcają. 

 

Wytworzenie nasion przyniosło roślinom wiele korzyści: 

- nasiona mogą zostać rozsiane na duże odległości i zasiedlać nowe tereny; 

- nasiona to formy przetrwalnikowe, mogą leżeć nawet wiele lat zanim wykiełkują; 

- dzięki otaczającej nasiona łupinie nasiennej znajdujący się w środku zarodek (roślina we 

wczesnym etapie rozwoju) jest dobrze chroniony przed niekorzystnym wpływem 

środowiska; 

- nasiona zaopatrzone są w bielmo – materiał zapasowy, z którego substancji odżywczych 

korzysta zarodek. 



2. Budowa sosny zwyczajnej – typowej rośliny nagonasiennej 

 

3. Rozmnażanie roślin nagonasiennych na przykładzie sosny zwyczajnej 

 



4. Rośliny nagonasienne w Polsce 

 

5. Znaczenie nagonasiennych w przyrodzie i dla człowieka 

- nagonasienne na półkuli północnej tworzą pas lasów nazywany tajgą; 

- są miejscem schronienia i źródłem pokarmu dla zwierząt; 

- z drewna nagonasiennych produkuje się: meble, papier, bale do budowy domów; 

- nagonasienne są cennym surowcem do produkcji leków (olejek sosnowy stosowany w 

masażu łagodzi dolegliwości reumatyczne oraz bóle mięśniowe) , a także atrakcyjną ozdobą 

ulic, parków i skwerów. 

 

 

  



Zadanie 1.  

Na rysunkach przedstawiono pędy roślin nagonasiennych rosnących w Polsce. 

Przyporządkuj podane nazwy gatunków do odpowiednich rysunków – wpisz pod 

każdym rysunkiem wybraną nazwę. 

 

 

 

 

Temat oraz wykonane zadanie zapisz w zeszycie lub uzupełnij na wydrukowanej karcie, zrób zdjęcie i wyślij na adres 

mailowy biologia.sps40@o2.pl. W razie jakichkolwiek problemów pisz na wskazany adres a ja postaram się pomóc.  

Jestem dla Was dostępna od 8:00 do 14:00 

 

Ankieta:  

Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie i odesłanie odpowiedzi na adres e-mail zamieszczony powyżej. 

 

Pytanie nr 1.   

Czy zadania wykonałeś/aś: 

A) Samodzielnie 

B) Z niewielką pomocą członków rodziny 

C) Z dużą pomocą członków rodziny 

 

  

*świerk pospolity, *sosna zwyczajna, *jodła pospolita, *cis pospolity, *modrzew 

europejski, *jałowiec pospolity. 
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Zadanie 2 jest to zadanie na które dzieci mają tydzień czasu (i oczywiście jeśli mają 

możliwości na wyjście do lasu). 

 

Zadanie 2. 

Wybierz się do lasu i spróbuj przynieść z niego SZYSZKI roślin nagonasiennych, 

których zdjęcia zamieszczone zostały poniżej. Następnie połóż przyniesioną przez siebie 

szyszkę obok odpowiedniej ilustracji i podaj nazwy tych gatunków. Zrób zdjęcie całości 

i wyślij je na adres biologia.sps40@o2.pl. Czas na wykonanie tego zadania to tydzień. 
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