
Temat lekcji   BUDOWA I FUNKCJA KORZENIA KLASA V 

W lepszym zrozumieniu tematu lekcji zapraszam bo obejrzenia prezentacji multimedialnej na 

youtube jak i link który po skopiowaniu pozwoli Ci przyswoić tą partię materiału. Możesz 

korzystać z epodręcznika  Nowa Era Puls Życia 

https://www.eduteka.pl/doc/budowa-organow-roslin-okrytonasiennych-w-zwiazku-z-funkcja-

korzen  lub  https://www.eduteka.pl/doc/budowa-organow-roslin-okrytonasiennych-w-zwiazku-z-

funkcja-korzen 

Po zapoznaniu się z materiałem postaraj się odpowiedzieć na pytania: 

1.Wymień podstawowe funkcje korzenia 

2.Narysuj system korzeniowe palowy i wiązkowy 

3.Korzenie mogą spełniać różne funkcje. Z rozsypani wyrazowej podaj 3 przykłady:  

a) MA ZY JĄ GA NU CA ………………………………….. b) MU UTRZY JE LI ROŚ NĘ W ŁO 

ŻU POD………………………………. c)BIE PO RA DĘ WO I LE SO NE RAL NE 

MI………………………… 

4Proszę o przygotowanie fiszek, które pozwolą Ci zapamiętać najważniejsze informacje z 

dzisiejszych zajęć (pracę możesz wykonać wg własnego pomysłu np. karty z pytaniami i 

karty odpowiedzi. Przygotowałam Wam kilka propozycji pytań i odpowiedzi powodzenia. 

Życzę Wam szybkiego powrotu do zdrowia)   

Pytanie 

Co to jest korzeń? 

Za jakie rozmnażanie jest odpowiedzialny? 

Z jakimi organizmami korzeń łączy się w symbiozie? 

Za co odpowiedzialna jest strefa korzeni bocznych? 

System korzeniowy, w którym występuje korzeń główny i wyrastają z niego korzenie boczne 

nazywa się? 

System korzeniowy, w którym brak jest korzenia głównego, a liczne korzenie są jednakowej 

długości nazywa się? 

Co korzeń pobiera z gleby? 

Systemy korzeniowe? 

Budowa wewnętrzna korzenia? 

Ssawki 

Korzenie powietrzne 

Korzenie czepne 
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Odpowiedz 

To podziemny organ rośliny. Pojawia się pierwszy przy kiełkowaniu. 

Za rozmnażanie wegetatywne. 

Z bakteriami i grzybami. 

Za utrzymywanie rośliny w glebie. 

Systemem palowym. 

Systemem wiązkowym. 

Wodę i sole mineralne. 

System palowy (fasola) 2. System wiązkowy (trawa) 

1Skórki 2. kora pierwotna 3. Drewno 4. Łyko 

Rośliny półpasożytnicze przyczepiają się do drzewa i pobiera sole mineralne transportowane 
z korzenia 

Epflity 

Mocują się do skał, kor, murów lub ścian (bluszcz) 

 

Korzenie  

a) spichrzowe (magazynujące) – marchewka 

b) oddechowe – rośliny bagienne 

c) podporowe – kukurydza 

d) wciągające – cebula 

e) powietrzne – epifity 

f) czepne – bluszcz 

g) ssawki – jemioła 


