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Biologia klasa 5 – 10 tydzień 

Materiał należy opracować i udokumentować do 22 maja 2020r. 

 

1. W zeszycie przedmiotowym zapisz temat lekcji: Tkanki roślinne. 

 Przypomnij sobie lub odszukaj w dostępnych źródłach pojęcie: tkanka – zapisz definicję 

pod tematem. Utrwal sobie tę definicję – jest bardzo ważna! 

 

2. Zapoznaj się krótkim tekstem w podręczniku  strona 120 – Organy roślinne oraz dokonaj analizy 

rysunku (organy rośliny okrytonasiennej) – podręcznik strona 121. 

Zapamiętaj!  

 Z jakich organów zbudowane są typowe rośliny okrytonasienne. 

 Jakie funkcje w organizmie rośliny pełnią poszczególne organy. 

 

3. W zeszycie – pod definicją tkanki wykonaj rysunek dowolnej rośliny (może być pomidor, tak 

jak w podręczniku) i podpisz organy, z których się składa. 

 

4. Uruchom prezentację „Tkanki roślinne” (do pobrania) – przeprowadzi Cię ona przez  pozostałą 

część lekcji. Każdorazowo, po zapoznaniu się z treścią slajdów omawiających daną tkankę, 

wykonuj zadania w zeszycie ćwiczeń odnoszące się do tej tkanki. 

 

5. Po uważnym obejrzeniu prezentacji zapoznaj się szczegółowo z opisem poszczególnych tkanek 

w podręczniku (str. 121 – 126).  

Zapamiętaj!: 

 Z jakiego rodzaju tkanek zbudowane są rośliny. 

 Jakie są różnice między obydwoma rodzajami tkanek. 

 Jakie funkcje pełnią i gdzie w ciele rośliny znajdują się tkanki twórcze. 

 Gdzie znajduje się i jaka jest rola tkanki okrywającej. 

 W jaki sposób są ułożone komórki tkanki okrywającej. 

 Co jest obecne i dlaczego w skórce pędu, a co wytwarza i dlaczego skórka korzenia. 

 Co to jest korek, kutykula, przetchlinka. 

 Gdzie znajdują się i jaką rolę w życiu rośliny pełnią tkanki: miękiszowa, przewodzące                            

i wzmacniające. 

 Jakie są rodzaje tkanki przewodzącej oraz czym różnią się obydwa rodzaje tej tkanki (co 

przewodzą?). 

 

6. Uzupełnij i zapisz w zeszycie przedmiotowym tekst z ramki:  

 

 

 

 

 

 

Rośliny są zbudowane z tkanek ……………………… i tkanek ………………………………. Komórki tkanek 

…………………….. szybko i regularnie się dzielą, dzięki czemu ich liczba stale ……………… komórki 

tkanek ………………….. nie mają zdolności …………………. Mogą one jedynie zwiększać swoje 

rozmiary. 
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7. Sfotografuj zapisy wykonane w zeszycie i zeszycie ćwiczeń  (str. 62 – 65) i prześlij do 

sprawdzenia oraz oceny, na adres: agrzegorzewska08@gmail.com. Pamiętaj o terminie, w 

którym musisz wykonać to zadanie. 

8. Utrwal materiał. Przygotuj się do odpowiedzi ustnej/kartkówki. 

Uczniowie, którzy pracują z zeszytem ćwiczeń „Puls życia”, wykonują zadania ze strony 62 – 65. 
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