
Nauka zdalna (08-12.02.2021) 

Biologia kl. 5 

Temat: Rozróżnianie tkanek 
 
Tkanki okrywające 
 

a. skórka 
b. korek 

 
Pokrywają powierzchnię ciała roślin. Chronią przed urazami i szkodliwymi czynnikami środowiska 
zewnętrznego zapewniają wymianę informacji pomiędzy organizmem a jego otoczeniem. 
 
Skórka – okrywa młode części roślin, utworzona z żywych komórek, pozbawionych 
chloroplastów, przezroczystych ( przenika światło), zewnętrzne ściany pokryte warstwą 
woskowej substancji zwanej kutykulą – nie przepuszcza wody ani powietrza, chroni przed 
wnikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych i pasożytów. W dolnej skórce liścia znajdują się 
aparaty szparkowe umożliwiające wymianę gazową, a w skórce korzenia włośniki pobierające 
wodę z solami mineralnym . 
 
Aparaty szparkowe zbudowane są z dwóch komórek szparkowych o kształcie fasoli. Gdy wody 
jest dość  komórki są napęczniałe a szparka otwarta. Gdy wody zaczyna brakować, komórki 
wiotczeją a otwór stopniowo się zamyka.  
 
Skórka wytwarza włoski ,które chronią przed nadmiernym parowaniem, promieniowaniem 
słonecznym , przegrzaniem lub przemarznięciem , kolce i włoski parzące pokrzywy pełnią funkcję 
ochronną. 
 
Skórka liści – epiderma, skórka korzenia – ryzoderma. Skórka korzenia wytwarza włośniki, które 
zwiększają powierzchnię wchłaniania wody. 
Rysunki: 

   

przekrój przez liść  
Skórka dolna liścia 

 
Korek – występuje w starszych częściach rośliny, pokrywa pnie i gałęzie drzew i krzewów, 
zbudowany z martwych , pustych w środku komórek o zgrubiałych ścianach nasyconych 



substancjami nieprzepuszczalnymi dla wody i powietrza. Wymiana gazowa odbywa się przez 
przetchlinki- luźno ułożone komórki korka. 

 

 
Porównanie skórki i korka 
 

Cecha Skórka korek 

Rodzaj komórek Żywe martwe 

Liczba warstw komórek Jedna wiele 

Struktury umożliwiające 
wymianę gazową 

Aparat szparkowy przetchlinka 

Warstwa ochronna Kutykula brak 

 
 
Tkanki miękiszowe: 
 

1. miękisz zasadniczy 
2. miękisz przewietrzający 
3. miękisz spichrzowy 
4. miękisz wodny 
5. miękisz asymilacyjny 

palisadowy 
gąbczasty 

Podział ze względu na rozmieszczenie i pełnione funkcje. 
 
Miękisz występuje we wszystkich częściach rośliny. W nich zachodzą procesy bezpośrednio związane z 
życiem rośliny, a więc fotosynteza, oddychanie, magazynowanie substancji odżywczych. 
 
Miękisz asymilacyjny – występuje w zielonych częściach rośliny pod skórką, liczne chloroplasty, 
zachodzi w nim fotosyntez, komórki żywe 

palisadowy – komórki wydłużone, ustawione prostopadle do powierzchni liścia(łatwo 
przenika światło) 

gąbczasty – liczne przestwory międzykomórkowe ułatwiają transport tlenu, pary wodnej i 
dwutlenku węgla wewnątrz liścia. 
Rys. powyżej – przekrój przez liść 
 

Miękisz zasadniczy – wypełnia wolne miejsca pomiędzy innymi tkankami rośliny, komórki o różnych 
kształtach luźno ułożone. Dominuje wśród tkanek miękiszowych. 
 
 
Miękisz spichrzowy – komórki cienkościenne, magazynuje substancje odżywcze oraz wodę, co 
pozwala przetrwać roślinie w okresie suszy lub braku składników pokarmowych, występuje w 
organach pełniących funkcję spichrzową. 
 
 



Miękisz powietrzny –bogaty w duże przestwory międzykomórkowe, które tworzą ciągły system 
kanałów powietrznych w roślinie, występuje u roślin wodnych, błotnych i bagiennych, dla których jest 
zbiornikiem powietrza i szkieletem pneumatycznym. 
 
 
Miękisz wodny – utworzony jest z dużych, ściśle przylegających do siebie, cienkościennych komórek o 
dużych wodniczkach, występuje u sukulentów np. kaktusów, aloesu, stanowi magazyn wody na czas 
suszy. 
Rysunki 

              
 
 
 
 
Tkanki przewodzące: 
 

a. łyko (floem) 
b. drewno (ksylem) 

 
Występują we wszystkich organach rośliny, pełnią funkcję kanałów transportowych. 
 
Drewno –zbudowane z walcowatych , wydłużonych komórek zwanych członami naczyń. Są one 
martwe, puste w środku, ściany poprzeczne zanikają, a komórki te tworzą długie przewody zwane 
naczyniami.  W ścianach drewna znajdują się liczne otworki- jamki, które ułatwiają transport 
wody między komórkami. Rola: przewodzą wodę z solami mineralnymi od korzeni do liści, 
kwiatów i owoców. 
 
Łyko – zbudowane z żywych komórek ułożonych jedna nad drugą o bardzo dużych wodniczkach, 
otoczonych cienką warstwą cytoplazmy, ich poprzeczne ściany posiadają liczne otwory zwane 
sitami, stad nazwa tych komórek – rurki sitowe. Rola: transportują substancje pokarmowe do 
organów, w których nie zachodzi fotosynteza. 
 
Zarówno łykiem jak i drewnem przesyłane są hormony, witaminy i enzymy, odpowiedzialne za 
regulację wszystkich procesów życiowych toczących się w roślinie. 
 
Rysunki 



    
 
 
Tkanki wzmacniające: 

a. twardzica (sklerenchyma) 
b. zwarcica (kolenchyma) 

 
Pełnią rolę podobną do szkieletu zwierząt – podporową i wzmacniającą, chroni przed złamaniem, 
rozerwaniem. 
 
Twardzica: zbudowana z martwych komórek o silnie zgrubiałych i zazwyczaj zdrewniałych 
ścianach, ma tak grube ściany, że zajmują one prawie całą przestrzeń komórki, występuje w 
starych nie rosnących częściach rośliny. Kształt komórek tej tkanki zależy od ich położenia w 
roślinie np. silnie wydłużone komórki zwane włóknami u lnu, natomiast komórki wchodzące w 
skład łupin orzechów lub pestek są krótkie i wielościenne. 
Zwarcica – występuje w szybko rosnących częściach rośliny, zbudowana z żywych komórek o 
nierównomiernie zgrubiałych ścianach, szczególnie w kątach komórek, nadaje elastyczność 
roślinie 

Rysunki: 
 
Twardzica – komórki kamienne 
 

     
 
 
Tkanki twórcze (merystematyczne): 
 



a. stożek wzrostu łodygi i korzenia 
b. miazga 
c. miazga korkotwórcza (fellogen) 

Występują we wszystkich rosnących częściach rośliny, zbudowane z niewielkich komórek o 
cienkich ścianach, małych wodniczkach i dużych jądrach komórkowych. Ich głównym zadaniem 
jest dzielenie się. W wyniku tych podziałów powstają liczne komórki potomne, które dają 
początek wszystkim tkankom wchodzącym w skład rośliny. 

Stożek wzrostu (merystem wierzchołkowy)- znajduje się na szczycie łodygi lub korzenia, powoduje 
wzrost rośliny na długość, taki wzrost nazywamy pierwotnym. 
Miazga (kambium)–występuje między łykiem i drewnem u drzew i krzewów, jej komórki intensywnie 
się dzielą powodując przyrost na grubość, taki wzrost nazywamy wtórnym. 
 
Miazga korkotwórcza (fellogen) –występuje w warstwie obwodowej (przyściennej) łodygi i korzenia, 
powoduje powstawania korka i komórek miękiszowych fellodermy 
Rysunki: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Tkanki wydzielnicze: 
 
Występuje w postaci: 

b) skórki gruczołowej (łuski pąków) 
c) włosków wydzielniczych(liście pelargonii, mięty) 
d) włosków parzących (liście pokrzywy) 
e) miodników (dno kwiatowe roślin wytwarzających nektar) 
f) przewodów żywicznych(rośliny iglaste) 
g) zbiorników olejków eterycznych(owoce, liście roślin cytrusowych) 
h) rurek mlecznych(makowate, psiankowate) 



 
 

 
 

Dlaczego drzewa mogą być gigantyczne? 

 

- gdyż zawierają dużo tkanki przewodzącej – drewna. Zewnętrzna część tej tkanki przewodzi wodę 

wraz z solami mineralnymi od korzeni do liści, a wewnętrzna zapewnia roślinie sztywność i 

wytrzymałość. 

 


