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Biologia – klasa 5 – 6 tydzień 

Materiał należy opracować i udokumentować do 26 kwietnia 2020r. 

agrzegorzewska08@gmail.com  

 

1. W zeszycie przedmiotowym zapisz temat: Grzyby – środowisko życia i znaczenie. 

2. Zapoznaj się z treścią tematu – podręcznik str. 98 – 101. 

Zapamiętaj!  

 W jakich środowiskach żyją grzyby – w jakich miejscach. 

 Jakie jest znaczenie grzybów w przyrodzie. 

 Jakie jest znaczenie grzybów dla człowieka. 

 Pojęcia: mikoryza, organizmy pionierskie. 

 Które grzyby są jadalne, a które niejadalne i trujące – przykłady. 

Zwróć uwagę na to, że niektóre grzyby jadalne maja swoje sobowtóry (odpowiedniki) wśród grzybów 

niejadalnych i trujących np. czubajka kania i muchomor sromotnikowy lub pieczarka polna. Dlatego 

też aby uniknąć zatrucia grzybami, należy zbierać tylko te, co do których nie mamy wątpliwości, że 

są jadalne. 

 

3. W zeszycie wpisz definicję mikoryzy (znajdziesz ją na str. 98 w podręczniku) oraz wykonaj 

tabelę wg wzoru i uzupełnij ją na podstawie tekstu z podręcznika: 

Znaczenie grzybów 

Pozytywne (dobre) Negatywne (złe) 

-  -  

 

4. Rozwiąż zadania do lekcji 18 w zeszycie ćwiczeń str. 42 – 43. 

5. Utrwal materiał – przygotuj się do odpowiedzi/kartkówki. 

6. Sfotografuj zapis w zeszycie oraz w zeszycie ćwiczeń i prześlij do sprawdzenia. 

 

 

Praca dodatkowa (na dodatkową ocenę) – dla chętnych uczniów. 

 

Załóż hodowlę pleśniaka białego 

 

Pleśniak nie jest wymagający i jego wyhodowanie nie jest trudne. Czasem sam hoduje się on na 

jedzeniu. Aby jednak profesjonalnie przeprowadzić doświadczenie, należy wyposażyć się w: 

 szklany słoik (np. po dżemie lub ogórkach konserwowych) 

  kawałek suchego chleba 

 odrobinę wody 

 trochę kurzu (Możemy zetrzeć kurz, używając jednorazowej rękawiczki z dowolnego miejsca) 

mailto:agrzegorzewska08@gmail.com


 

Strona | 2 

HODOWLA: 

1. Odkręcamy słoik i wkładamy do niego kawałek chleba. 

2. Lekko skrapiamy go wodą (kilka kropel, nie więcej). 

3. Kładziemy na wilgotnym chlebie odrobinę wcześniej zebranego kurzu. Zakręcamy słoik. 

4. Stawiamy słoik tak, aby znajdował się w ciemnym, suchym miejscu, w temperaturze 

pokojowej. 

5. Po upływie tygodnia sprawdzamy czy nasz pleśniak już wyrósł. Jeśli chleb pokrywa gęsta biała 

"pajęczynka", wyglądająca na coś puszystego i miłego w dotyku, ale śmierdząca, tzn., że 

pleśniak jest gotowy. 

Jeśli pleśniak nie zaczął w ogóle wyrastać, skrapiamy chleb jeszcze raz i czekamy aż wyrośnie. 

6. Sfotografuj swoją hodowlę i prześlij. 

 


