
 

Drodzy Uczniowie,  

Proszę zapoznać się z materiałem lekcyjnym i przygotować do najbliższej lekcji 

online. 

Temat: Nagonasienne  

Cele lekcji: Poznasz cechy roślin nagonasiennych na przykładzie sosny. Nauczysz 

się rozpoznawać przykładowe gatunki roślin nagonasiennych występujących             

w kraju. Poznasz znaczenie roślin nagonasiennych w przyrodzie i życiu 

człowieka. 

1. Oceń poniższe informacje dotyczące cech roślin nagonasiennych.  

Rośliny nagonasienne to najczęściej krzewy, rzadziej – drzewa. P F  

Liście roślin nasiennych mają najczęściej postać długich, sztywnych igieł. 

P F  

Wszystkie rośliny iglaste zrzucają liście na zimę. P F 

 

2. Zdjęcia przedstawiają niektóre elementy sosny zwyczajnej.  

a) Rozpoznaj, które zdjęcie przedstawia kwiatostan żeński, które – 

kwiatostan męski, a które – szyszkę. Podpisz zdjęcia. 

 

b) Zapisz, który z elementów wymienionych w punkcie a bierze udział w:  

• rozmnażaniu płciowym -  

• rozprzestrzenianiu się – 

 

 



 

c) Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Szyszka to  

A. skupisko zarodni z zarodnikami.  

B. skupisko zdrewniałych liści.  

C. przekształcony kwiatostan żeński.  

D. przekształcony kwiatostan męski.  

 

3. Podaj nazwy roślin nagonasiennych przedstawionych na zdjęciach. 

Skorzystaj z podanego niżej klucza do oznaczania gatunków. Wpisz w 

okienka litery odpowiadające nazwom roślin. 

1.Roślina nie wykształcająca szyszek. Nasiona otoczone czerwoną osnówką. 

Miękkie, niekłujące igły – cis pospolity. A  

Roślina wykształcająca szyszki – przejdź do punktu 2.  

2. Drzewo o długich, kłujących igłach oraz niedużych szyszkach – sosna 

pospolita. B 

Drzewo o krótkich igłach – przejdź do punktu 3.  

3. Igły miękkie (opadające na zimę), zebrane w pęczki, drobne szyszki – 

modrzew europejski. C  

Igły pojedyncze – przejdź do punktu 4.  

4. Drzewo o dużych, zwisających szyszkach i sztywnych, kłujących igłach – 

świerk pospolity. D  

Drzewo o szyszkach zwróconych w górę i igłach z dwoma charakterystycznymi, 

białymi pasmami na spodniej stronie – jodła pospolita. E 



 

 

4. Obejrzyj zdjęcia, a następnie zapisz, w jakich dziedzinach przemysłu 

człowiek wykorzystuje rośliny nagonasienne.  

 

 

 
 

 

Dla chętnych 

 

Wybierz dowolną roślinę nagonasienną, narysuj ją lub zamieść zdjęcie.  

 

Podaj kilka informacji/ciekawostek na jej temat. 

 

 

 


