
 

Dzień dobry Drodzy Uczniowie, 

w tym tygodniu odstępuję od zadania pracy domowej, ale                                     

w nieprzekraczalnym terminie do niedzieli 3 maja macie czas, aby wysłać mi 

wszystkie zaległe, brakujące zadania bieżące i prace domowe. Oczywiście są 

uczniowie, którzy sumienne i systematyczne pracują i nie mają żadnych 

zaległości, ale niestety są też tacy, którzy mają braki lub od początku nauki 

zdalnej nic mi nie wysłali. Niestety brak nadesłania zaległych prac w wyżej 

wymienionym terminie, będzie skutkował oceną niedostateczną. W związku           

z powyższym proszę Was o poważne potraktowanie mojej prośby. 

Do 3 maja,  macie także czas na przesłanie mi zdjęcia (oczywiście dotyczy 

osób, które jeszcze nie wysłały) z hodowli fasoli.  

Pozdrawiam Was serdecznie 

Kontakt: biologiasp8@wp.pl lub skype  

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

 

Proszę przepisać do zeszytu przedmiotowego to, co zaznaczone jest kolorem 

zielonym. 

 

Temat: Mchy  

Cele lekcji:  

Nauczysz się rozpoznawać przedstawicieli mchów na podstawie obserwacji.  

Poznasz cechy budowy zewnętrznej mchów.  

Omówisz znaczenie mchów w przyrodzie. 
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Mchy to niewielkie rośliny lądowe, rosnące w miejscach cienistych i 

wilgotnych.  

• Mchy nie wytwarzają typowych organów. Ich ciało jest zbudowane z: 

chwytników, ulistnionej łodyżki, a latem także z trzonka zakończonego 

zarodnią.  

• Chwytniki utrzymują mech w glebie. Ulistniona łodyżka wytwarza 

substancje odżywcze podczas fotosyntezy, a w zarodni powstają zarodniki, 

które po opuszczeniu zarodni kiełkują w nową roślinę.  

• Mchy są organizmami pionierskimi. Magazynują duże ilości wody, są 

pokarmem dla zwierząt oraz tworzą torfowiska. 

 

1. Zamaluj sylaby przy poprawnych informacjach dotyczących mchów. 

Czytane kolejno utworzą nazwę pospolitego mchu występującego                

w Polsce. Zapisz ją.  

Występują głównie w środowisku lądowym  PŁON  

Lubią miejsca nasłonecznione   MNI  

Rosną w miejscach zacienionych i wilgotnych NIK  

Są zazwyczaj roślinami wodnymi            SZEK  

Mają niewielkie rozmiary –do kilkunastu cm POSPO  

Osiągają duże rozmiary     LEKAR  

Tworzą gęste kępy, przypominające poduszki  LITY  

Żyją tylko w lasach               SKI 

nazwa: …………………….. 



1. Oceń informacje dotyczące zarodników. Zaznacz P - prawdziwa, lub 

F - fałszywa.  

Mchy rozmnażają się za pomocą zarodników. P / F  

Zarodniki powstają w zarodni. P / F  

W sprzyjających warunkach zarodniki kiełkują w bezlistny trzonek. P / F  

Po wysypaniu się zarodników trzonek i zarodnia obumierają. P / F 

2. Podpisz części mchu wskazane na rysunku. 

 

3. Do każdej z podanych funkcji dopisz odpowiednią nazwę części 

mchu. 

• Wytwarza substancje pokarmowe -  

• Utrzymuje mech w glebie - 

• Wytwarza zarodniki - 

• Transportuje substancje z łodyżki do zarodni – 

 



4. Podaj przykłady pozytywnego i negatywnego znaczenie mchów dla 

człowieka. 

Pozytywne znaczenie – 

Negatywne znaczenie –  

 

 


