
Temat: Poznajemy cechy charakterystyczne roślin okrytonasiennych. 

 

Teoria: 

1. Okrytonasienne – największa grupa roślin na  Ziemi 

Okrytonasienne to rośliny, które całkowicie zdominowały szatę roślinną współczesnej 

Ziemi. Do roślin okrytonasiennych należą: drzewa, krzewy, krzewinki, rośliny zielne. 

Rośliny okrytonasienne są przystosowane do różnych warunków środowiska, mają 

jednak pewne cechy wspólne, które zdecydowały o ich dominacji na Ziemi: 

- kwiaty – często barwne i pachnące, co ułatwia ich zapylenie; 

- owoce – chronią nasiona i ułatwiają ich rozprzestrzenianie się; 

- nasiona (tak jak rośliny nagonasienne); 

- najlepiej rozwinięte tkanki roślinne; 

- liście – duże, płaskie, co umożliwia skuteczne pochłanianie światła słonecznego 

i intensywną fotosyntezę. 

2. Formy morfologiczne roślin okrytonasiennych 

 



U roślin okrytonasiennych wyróżniamy różne formy morfologiczne: 

 Rośliny zielne – mają łodygi okryte żywą tkanką okrywającą – skórką – i nie 

przyrastają na grubość; 

 Rośliny zdrewniałe – intensywnie przyrastają na grubość, a ich łodygi pokrywają się 

korą, zbudowaną z martwej tkanki okrywającej – korka. 

3. Rodzime gatunki drzew liściastych 

 

4. Znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka 

Rośliny okrytonasienne mają szerokie znaczenie w przyrodzie, a także dla 

człowieka. W stworzonych przez te rośliny siedliskach żyją niezliczone gatunki zwierząt, 

które: 

- odżywiają się elementami roślin (liśćmi, łodygą, korzeniami, nektarem z kwiatów); 

- znajdują tam schronienie (np. w koronach drzew); 

- korzystają z cienia i wilgoci zatrzymywanej przez rośliny; 

- opadłe liście i szczątki roślin rozkładane są przez bakterie i grzyby, co przyczynia się do 

użyźniania gleby. 



Ponadto rośliny okrytonasienne: 

- pobierają dwutlenek węgla i uwalniają tlen, który niezbędny jest do oddychania dla 

wszystkich organizmów oddychających tlenowo. 

Człowiek także nie mógłby funkcjonować bez roślin okrytonasiennych: 

- korzysta z tlenu przez nie uwalnianego; 

- odpoczywa w lesie lub na łące; 

- upiększa mieszkania i ogrody roślinami ozdobnymi; 

- drewno z tych roślin służy do produkcji papieru, budowy domów, wytwarzania mebli, 

wytwarzania niektórych instrumentów muzycznych; 

- rośliny te są źródłem wielu substancji, które używa się do: produkcji leków i kosmetyków; 

- są źródłem pożywienia, zboża, rośliny oleiste itp. 

 

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 
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Zadanie 1. 

Rośliny okrytonasienne to jedna z najliczniejszych pod względem liczby gatunków grupa 

roślin występujących na Ziemi. Rośliny te są bardzo zróżnicowane pod względem budowy 

i zajmowanych środowisk. Wśród wymieniowych cech, zaznacz te (4), które sprawiły, że 

okrytonasienne są najliczniejsze wśród roślin na Ziemi (pomoże Ci punkt 1. 

Okrytonasienne – największa grupa roślin na Ziemi). 

 

A. Różnorodność form (drzewa, krzewy, rośliny zielne); 

B. Bardzo dobrze rozwinięte tkanki przewodzące; 

C. Możliwość przeprowadzania fotosyntezy; 

D. Wytworzenie owoców; 

E. Wytworzenie korzeni; 

F. Wykształcenie barwnych, pachnących kwiatów. 

 

Zadanie 2. 

Rozpoznaj drzewa, których liście i owoce przedstawiono na zdjęciach. Wpisz nazwy 

rodzajowe tych drzew, wybrane spośród podanych w ramce (UWAGA! W ramce 

podano więcej nazw niż liści przedstawionych na rysunkach – wybierz tylko te, które 

pasują) (w rozwiązaniu tego zadania pomoże Ci punkt 3. Rodzime gatunki drzew 

liściastych). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*lipa, *wiąz, *dąb, *brzoza, *jesion, *klon, *buk. 


