
Dzień dobry :) 
 
Większość roślin, które możesz spotkać w lesie, na łące, czy na polu uprawnym, to 
rośliny nasienne. Mają one bardziej skomplikowaną budowę niż wcześniej przez Was 
poznane mchy i paprotniki oraz inaczej się rozprzestrzeniają - za pomocą nasion, a nie - 
zarodników.  
Rośliny te, oprócz korzenia, łodygi i liści, wykształcają również kwiaty, służące                             
do rozmnażania płciowego i nasiona, które zapewniają im przetrwanie i umożliwiają 
rozprzestrzenianie się. Dlatego nazywane są roślinami kwiatowymi lub częściej - 
nasiennymi. 
Dzielą się one na 2 grupy - nagonasienne i okrytonasienne.  
 

 Zapisz więc temat lekcji: Rośliny nasienne. 
 

 Poznaj teraz dokładniej pierwszą grupę roślin nasiennych - nagonasienne: 

- jeśli masz dostęp do Internetu - obejrzyj materiał -  
link: https://www.youtube.com/watch?v=2QEvnfX1_co 

 

- jeśli lubisz uczyć sie z podręcznika lub nie masz dostępu do Internetu, otwórz 
podręcznik na stronie 129 i przeczytaj cały temat, aż do końca strony 133, zwracając 
też uwagę na wszystkie zdjęcia i rysunki oraz ich opisy.  
Uwaga! Informacje dotyczące rozmnażania się roślin nagonasiennych są 
dodatkowe - dla zainteresowanych (str. 132). 

 

 Przepisz do zeszytu notatkę: 
1. Cechy nagonasiennych: 

- są to najczęściej drzewa, a czasami krzewy, 
- większość z nich to rośliny iglaste, gdyż ich liście mają postać igieł lub łusek, 
- zwykle zimozielone, odporne na mrozy i suszę, 
- wytwarzają kwiaty, dzięki którym mogą się rozmnażać płciowo oraz nasiona 

pozwalające na rozprzestrzenianie  się.  
2. Znaczenie  

a) w przyrodzie -  
    - pochłanianie dwutlenku węgla i wytwarzanie tlenu, 
    - zapobieganie powodziom, 
    - schronienie dla zwierząt, 
    - źródło pokarmu; 
b) dla człowieka -  
     - materiał w budownictwie, 
     - produkcja: mebli, papieru, leków, kosmetyków, 
     - zalesianie wydm i nasypów, 
     - jako rośliny ozdobne. 
 

W zamian możesz wydrukować i wkleić do zeszytu poniższą rysnotkę   :) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2QEvnfX1_co


 Teraz poznasz drugą grupę roślin nasiennych - okrytonasienne 
 

- jeśli masz dostęp do Internetu - obejrzyj materiał -  
link: https://www.youtube.com/watch?v=ccH0Sa-RlX0 

 

- jeśli lubisz uczyć sie z podręcznika lub nie masz dostępu do Internetu, otwórz 
podręcznik na stronie 137 i przeczytaj cały temat, aż do końca strony 142, zwracając 
też uwagę na wszystkie zdjęcia i rysunki oraz ich opisy.  

 

 Przepisz do zeszytu dalszą część notatki: 
3. Cechy okrytonasiennych: 

- są to drzewa, krzewy, krzewinki i rośliny zielne, 
- żyją głównie na lądzie, można je też spotkać w środowisku wodnym 
- wszystkie to rośliny liściaste,  
- wytwarzają kwiaty, dzięki którym mogą się rozmnażać płciowo oraz owoce,                         

w których znajdują się nasiona, pozwalające na rozprzestrzenianie  się.  
4. Budowa kwiatu - narysuj lub wklej 

 
 
 
 
 
 
 

5. Rozmnażanie - etapy: 
a) kwitnienie 
b) zapylenie - przeniesienie ziaren pyłku na znamię słupka drugiej rośliny 
    - przez wiatr - wiatropylne - np. trawy 
    - przez owady - owadopylne - o kolorowych, pachnących kwiatach 
    - przez ptaki np. kolibry 
c) zapłodnienie - połączenie komórki plemnikowej z komórką jajową w zalążku 
d) powstanie owocu 
    - zalążek          nasienie 
    - ściana zalążni           owocnia 
e) rozsiewanie nasion i ich kiełkowanie 
 

W zamian możesz wydrukować i wkleić poniższą rysnotkę  :) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dla zainteresowanych - Dużo ciekawych informacji o kwiatach i rozmnażaniu znajdziesz 
tu: https://epodreczniki.pl/a/kwiat/D824YChUU 

 

Przyjemnej pracy! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ccH0Sa-RlX0
https://epodreczniki.pl/a/kwiat/D824YChUU

