
Nauka zdalna (15-19.02.2021) 

Biologia kl. 5 

Temat: Korzeń organ podziemny rośliny. 

Organ – cześć organizmu wyróżniająca się budową oraz pełniąca określone funkcje. 
Organami rośli są liście, korzenie, łodygi, kwiaty i owoce. 
Organy wegetatywne to korzeń, łodyga i liść 
Organy generatywne (rozrodcze) – to kwiaty i owoce 
 
1. Budowa zewnętrzna korzenia 
Rysunek: 

 
 

 
Strefa korzeni bocznych utrzymuje roślinę w podłożu. 
 
2.Typy systemów korzeniowych 
Rysunek: 
 
 

 
Mniszek lekarski                                    trawy, zboża 

 



3. Budowa tkankowa korzenia 
 

 
 
budowa pierwotna korzenia                                          budowa wtórna korzenia 
 

 
 
4.Rola korzenia: 
1. Pobierają wodę z gleby na zasadzie osmozy, a rozpuszczone w niej sole mineralne roślina 
chłonie dzięki transportowi aktywnemu. 
2.Utrzymują roślinę w podłożu. 
Inne (przekształcenia korzeni): 
 Spichrzowe -magazynują substancje odżywcze(materiały zapasowe)- marchew, burak 
 Czepna-pozwalają pnączom piąć się po podporach - bluszcz 
 Podporowa – wyrastają one z dolnej części łodygi, podpierają roślinę ze wszystkich stron i 

zabezpieczają przed utratą równowagi – kukurydza 
 Powietrzna –zaopatrują w wodę rośliny wykorzystujące jako siedlisko gałęzie i liście drzew – 

storczyk( epifity –organizmy samożywne, żyjące na pniach i gałęziach innych roślin, 
niezakorzeniające się w glebie. 
 Oddechowe – u roślin błotnych wyrastają pionowo ponad powierzchnię ziemi są 

odpowiedzialne za dostarczenie tlenu do systemu korzeniowego – cypryśnik błotny 
 Kurczliwe – wciągają roślinę w głąb ziemi, co pozwala jej przetrwać zimę lub lepiej 

ukorzenić się młodej siewce – krokus 
 Ssawki – wchłaniają wodę i sole mineralne z wiązek przewodzących żywiciela, występują 

u rośli pasożytniczych i półpasożytniczych np. u jemioły 
 
 
 

5. Formy współżycia korzeni roślin z innymi organizmami. 
 
a. 1.Mikoryza – współżycie grzybów z korzeniami roślin, gdzie grzyby zwiększają powierzchnię 

chłonną korzenia, przekazują roślinie wodę z solami mineralnymi oraz niektóre związki 
chemiczne np. antybiotyki, roślina zaś dostarcza grzybom substancji odżywczych. 

b. Związek korzeni roślin z rodziny motylkowatych z bakteriami azotowymi – bakterie wiążą 
azot atmosferyczny i dostarczają go roślinie w postaci soli mineralnych, roślina zaś chroni 

bakterie we własnych tkankach i dostarcza im substancji odżywczych. 

 
 

 


