
 

Drodzy Uczniowie,  

Proszę o wykonanie poniższych ćwiczeń oraz zapoznanie się z materiałem 

obowiązującym na lekcji online.  

Pozdrawiam i do miłego usłyszenia  

 

Temat: Okrytonasienne  

 

1. Okrytonasienne to najliczniejsza i najbardziej zróżnicowana grupa roślin.  

Przyjrzyj się zdjęciom, a następnie zapisz zgodnie z przykładem, w jakiej 

formie występują przedstawione na nich rośliny okrytonasienne. 

 

Przykład: Dąb jest drzewem, ponieważ ma grubą łodygę nazywaną pniem.  

Konwalia jest, …..  ponieważ ….. .  

Berberys jest, …..  ponieważ ….. .  

Borówka jest, …..  ponieważ ….. . 

 

 

 

 

 



 

2. Na rysunku przedstawiono kwiat rośliny okrytonasiennej.  

a) Połącz części kwiatu z ich właściwymi nazwami podanymi w ramkach. 

 

 
b) Zapisz, która część kwiatu: 

• przekształca się w owoc - 

• wytwarza ziarna pyłku - 

• wabi owady zapylające - 

 

3. Zapylanie roślin odbywa się najczęściej za pośrednictwem wiatru lub 

zwierząt. Zaznacz, które cechy kwiatu dotyczą roślin owadopylnych, a 

które – roślin wiatropylnych. Wstaw X we właściwe miejsca tabeli. 

Cechy kwiatu  Rośliny 
wiatropylne 

Rośliny 
owadopylne 

Okwiat jest drobny i zielony.    

Okwiat jest duży i kolorowy.   
Wytwarza słodki nektar.    

Pręciki mają długie nitki.   
Pyłek jest lekki, wytwarzany w dużych 
ilościach. 

  

Pyłek jest lepki.   

 

 

 



 

 Każdy gatunek rośliny nasiennej ma pyłek o określonych cechach 

zewnętrznych i właściwościach. Wiedzę tę wykorzystuje się między innymi do 

rozwiązywania zagadek kryminalnych. Na podstawie analizy pyłków 

znajdujących się na rzeczach pochodzących z miejsca przestępstwa można 

ustalić, gdzie i kiedy zostało one popełnione. Jest to możliwe, ponieważ 

niektóre rośliny rosną tylko w określonych środowiskach (np. tylko na 

bagnach) oraz kwitną i wytwarzają pyłek w różnych miesiącach roku. 

Występowanie ich pyłków wskazuje więc na miejsce i czas dokonania 

przestępstwa. Ponadto pyłki roślin można też wykorzystać do określenia, 

jakie warunki panowały w danym miejscu w dawnych czasach. Są one 

bowiem odporne na czynniki zewnętrzne i mogą przetrwać w skałach nawet 

tysiące lat. 

 

 

Praca domowa: (biologiasp8@wp.pl) 

1. Wyjaśnij, w jaki sposób analiza pyłków roślin pomaga w wyjaśnianiu 

przestępstw.  

2. Podaj dwa przykłady zastosowania pyłku pszczelego. 

 


