
Temat: Poznajemy budowę korzenia i pędu oraz ich funkcje. 

 

Teoria: 

1. Budowa i funkcje korzenia 

U roślin wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje systemów korzeniowych: system 

korzeniowy palowy i system korzeniowy wiązkowy. 

System korzeniowy palowy to system, który występuje u większości roślin. 

W systemie tym można wskazać jeden większy korzeń główny i mniejsze odchodzące od 

niego korzenie boczne. U części roślin, np. u traw, system korzeniowy jest wiązkowy, tzn. 

składa się z wielu podobnych do siebie korzeni, wśród których nie sposób wyodrębnić 

korzeń główny. 

 

W budowie zewnętrznej typowego korzenia można wyróżnić kilka odcinków – stref 

o różniej budowie i funkcjach. 

Do podstawowych funkcji korzenia należy: 

- utrzymanie rośliny w glebie; 

- pobieranie z gleby wody i soli mineralnych. 



 

2. Budowa i funkcje łodygi 

W budowie zewnętrznej łodygi można wskazać pąk wierzchołkowy, dzięki któremu 

łodyga rośnie ku górze, węzły – miejsca, z których wyrastają liście – oraz międzywęźla – 

odcinki między węzłami. 

 



Łodyga to tzw. „rusztowanie rośliny”. Na niej osadzone są liście, a z czasem także 

kwiaty i owoce. Łodygi muszą być wytrzymałe, by unieść taki ciężar. Łodyga stanowi 

połączenie pomiędzy systemem korzeniowym rośliny, a jej liśćmi. Naczyniami z korzeni do 

liści przez łodygę odbywa się transport wody i soli mineralnych niezbędnych do fotosyntezy. 

Z liści do korzeni są transportowane substancje odżywcze wytworzone w procesie 

fotosyntezy. 

3. Budowa i funkcje liścia 

Liście składają się z blaszki liściowej i ogonka liściowego. Blaszki liściowe są 

z reguły cienkie i mają dużą powierzchnię – ułatwia to wychwytywanie światła. Niezbędny 

do fotosyntezy dwutlenek węgla jest pobierany do wnętrza rośliny przez aparaty szparkowe 

(ta samą drogą uwalnia się tlen). 

 

Liście mają różne kształty mogą być pojedyncze lub złożone. Liść pojedynczy ma 

jedną blaszkę liściową, a złożony – wiele mniejszych blaszek. Liście różnią się także 

ukształtowaniem brzegu blaszki liściowej – niekiedy jest ona cała, kiedy indziej ząbkowana. 

Najważniejszą funkcją liścia jest przeprowadzanie fotosyntezy. 

 



4. Modyfikacje organów roślin 

U wielu roślin niektóre organy mają nieco inną budowę i pełnią dodatkowe funkcje 

oprócz typowych dla danego organu. 

 

 

 

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 

mailto:biologia.sps40@o2.pl


Zadanie 1. 

Na zdjęciach przedstawiono dwa rodzaje systemów korzeniowych. 

 

W każdym zdaniu podkreśl litery przyporządkowane określonym informacjom, tak 

aby zdania były prawdziwe 

I. Roślina na zdjęciu 1, ma system korzeniowy A / B, ponieważ C/D. 

II. Roślina na zdjęciu 2, ma system korzeniowy A / B, ponieważ C/D. 

A. palowy 

B. wiązkowy 

C. z łodygi wyrastają liczne korzenie o podobnej długości 

D. można wyróżnić korzeń główny, z którego wyrastają cieńsze i krótsze korzenie 

boczne 

 

Zadanie 2. 

Przyporządkuj organom roślinnym numery, którymi oznaczono funkcje tych organów. 

I. Korzeń - ……………….. 

II. Łodyga - ……………….. 

III. Liście - …………………. 

 

1. – utrzymuje rośliny w glebie; 

2. - tworzenie rusztowania dla liści, kwiatów i owoców; 

3. - pobieranie wody i soli mineralnych z gleby; 

4. - odżywianie rośliny w procesie fotosyntezy; 

5. - transportowanie wody i soli mineralnych z korzeni do liści. 


