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Klasa V  BIOLOGIA    TKANKI ROŚLINNE 

•  

•  Cele lekcji: Nauczysz się rozpoznawać tkanki roślinne. Dowiesz się, czym tkanki twórcze różnią 

się od tkanek stałych. Poznasz cechy i funkcje tkanek okrywających, miękiszowych, 

wzmacniających i przewodzących. Wskażesz miejsca występowania tkanek w roślinie. Uzupełnisz 

schemat. Wpiszesz  we właściwe miejsca odpowiednie nazwy tkanek. 

https://youtu.be/mjuaVkU_X3M  jeżeli obejrzysz ten film on pomoże w rozwiązaniu problemu. 

Dużo informacji przeczytasz też  w podręczniku dział dział  IV TKANKI ROŚLINNE podręcznik 

Nowa Era 

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności — TKANKI ROŚLINNE. 

 1. Uzupełnij schemat ilustrujący hierarchiczną budowę organizmu roślin. komórka .................. 

................... organizm 

 2. Narysuj komórkę  roślinną podręcznik  str.93 wskaż i podpisz następujące organelle: ściana 

komórkowa, mitochondriom, chloroplast, jądro komórkowe, błona komórkowa, cytoplazma, 

wodniczka  To zadanie wykonaj w zeszycie  

3. Określ funkcje każdego z niżej wymienionych organelli komórkowych. 

 a) ściana komórkowa: …………………………………………………………………………………. 

 b) mitochondriom: ……………………………………………………………………………………… 

 c) chloroplast: ……………………………………………………………………………………………  

d) jądro komórkowe: ……………………………………………………………………………………  

e) błona komórkowa: …………………………………………………………………………………… 

 f) cytoplazma: ……………………………………………………………………………………………  

g) wodniczka: …………………………………………………………………………………………… .  

4. Uzupełnij schemat podziału tkanek roślinnych. tkanki roślinne ………………………. ………………………… 

(ich komórki zachowują zdolność podziału) (ich komórki nie mogą się dzielić)  

Narysuj rysunek i zaznacz (możesz skorzystać z podręcznika )  następujące organy: liście, korzeń, 

łodyga, kwiat, owoc Określ funkcje wyżej wymienionych organów: …………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

5.Do niżej podanych tkanek roślinnych dopasuj pełnione przez nie funkcje: 

 a) zwarcica 

https://youtu.be/mjuaVkU_X3M


1. chroni starsze organy roślinne przed wysychaniem i urazami mechanicznymi 

b) korek  

2. zapewnia wytrzymałość organów roślinnych na zginanie i rozciąganie  

c) miazga  

3. przewodzi związki organiczne wytworzone w liściach 

d) naczynia  

4. transportuje wodę i sole mineralne pobrane przez korzeń 

 e) rurki sitowe 

 5. umożliwia przyrost łodygi i korzenia na grubość 

 f) skórka 

6. chroni roślinę przed wysychaniem, bakteriami, czynnikami chemicznymi. 

6. Połącz tkanki z miejscem ich występowania w roślinie:  

a) skórka 

 b) miękisz spichrzowy 

c) korek  

d) łyko  

 e) miękisz zieleniowy  

f) miazga   

1. wiązki przewodzące  

2. liście 

3. zdrewniałe łodyg 

4. bulwy ziemniaka 

5. stożek wzrostu korzenia i pędu  

Rysunek  w podręczniku  przedstawia tkankę twórczą.  Jeżeli nie masz podręcznika skorzystaj z 

Internetu wpisując TKANKA TWÓRCZA  Podkreśl cechy komórek tej tkanki: martwe, małe wodniczki, 

żywe, luźno ułożone, ściśle przylegają do siebie, mają chloroplasty, mogą się dzielić, zgrubiałe ściany 

komórkowe, duże jądra komórkowe. Funkcją tej tkanki jest : ………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. . 

 


