
26.03.2020r.  BIOLOGIA  KL. V B 

Witam, wracamy do realizacji podstawy  programowej. Pamiętajcie o systematycznym prowadzeniu zeszytu. 

Zaczęliśmy już omawiać grzyby ale dzisiaj uporządkujmy informacje na ich temat. 

 Możesz zrobić  notatki w zeszycie lub wydrukować tekst i wkleić do zeszytu.  

 Wejdź na stronę internetową epodręczniki.pl  -   KSZTAŁCENIE OGÓLNE - SZKOŁA PODSTAWOWA 

Wybierz przedmiot: BIOLOGIA  

Wybierz  temat - Grzyby: 

Obejrzyj filmiki, ciekawostki,  pod mikroskopem komórki drożdży. 

Przeczytaj zasady zbierania grzybów. 

Odpowiedz na pytania w zeszycie: 

1. Kto i kiedy odkrył penicylinę, z czego ją otrzymał? 

2. Dlaczego nie wolno jeść spleśniałej  żywności?  

 Jeśli masz do mnie  pytania to  prześlij je na email zdzislawalapczynska@psplubniany.pl 

Pozdrawiam serdecznie.  

 

TEMAT:  Budowa i różnorodność grzybów. Porosty. 

1. Podział grzybów: 

 

2. Środowisko życia grzybów – lądowe, najczęściej miejsca wilgotne, ciepłe i zacienione. 

        ( lasy, domy, na powierzchni lub we wnętrzu innych organizmów )  

3. Cechy umożliwiające zaklasyfikowanie organizmu do grzybów: 

    a) obecność w komórce więcej niż jedno jądro komórkowe, 

  b) komórki otoczone są ścianą komórkową zbudowaną z cukru – chityny, 

  c) wszystkie są cudzożywne, 

  d) należą do plechowców bo ich ciało nie jest zróżnicowane na tkanki i organy. 

4. Budowa grzybów: 

    a) jednokomórkowe np. drożdże  - schemat rysunkowy wklejony i opisany  na lekcji o budowie komórek, 

  



b)  wielokomórkowe  np. grzyby kapeluszowe 

 

 

 

1. Część nadziemna - owocnik: 

 

a) kapelusz  

 na spodniej stronie są blaszki np. u 

pieczarki, rydza, muchomora 

lub rurki np. u borowika, maślaka w 

których tworzą się zarodniki służące do 

rozmnażania bezpłciowego 

 

b) trzon 

 

 

2. Część podziemna - luźno ułożone 

strzępki grzybni. 

 
 

 

 

5. Wybrane czynności życiowe grzybów: 

a) odżywianie – cudzożywne: 

 pasożyty żyjące wewnątrz lub na powierzchni innych organizmów np. rdza źdźbłowa 



 żywią się szczątkami organizmów ( saprobionty ) np. grzyby kapeluszowe 

 

Trawią pokarm poza organizmem: 

 

1. Do podłoża grzybnia wydziela soki trawienne. 

2. Soki trawienne w glebie rozkładają (trawią) 

substancje pokarmowe na związki proste. 

3. Grzybnia wchłania proste związki chemiczne 

 

 

 

 żyją w ścisłym związku z roślinami np. drzewami  ( mikoryza ) – strzępki grzybów oplatają ich korzenie 

i w ten sposób ułatwiają im pobieranie wody a w zamian otrzymują substancje pokarmowe wytworzone 

przez drzewa podczas fotosyntezy  np. borowik rosną pod dębami, 

b) oddychanie: tlenowe i beztlenowe ( fermentacja) np. drożdże 

c) rozmnażanie : 

 płciowe  

 bezpłciowe ( pączkowanie, fragmentacja grzybni, zarodniki ). 

 

6. Znaczenie grzybów: 

a)  w przyrodzie  

 użyźniają glebę  ( rozkładają martwą materię organiczną np. liście, martwe rośliny, zwierzęta ) 

 stanowią pożywienie dla zwierząt 

 mogą powodować choroby zwierząt i roślin 

b) dla człowieka:  

 wykorzystywane w przemyśle spożywczym ( do produkcji serów pleśniowych, kefirów, pieczywa, ciast, ) 

 wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym do wyrobu leków np. antybiotyków ( pędzlak) 

 są dodatkiem do potraw 

 do wyrobu alkoholu np. piwa 

 powodują psucie żywności 

 niszczą przedmioty, książki, tynki 

 wywołują choroby  

np. zatrucie muchomorem sromotnikowym;  

      grzybicę skóry, paznokci; 

 mąka uzyskana ze zmielenia ziaren zbóż wraz ze sporyszem – formą przetrwalnikową buławinki    

czerwonej – nie nadaje się do spożycia, gdyż sporysz zawiera substancje trujące. 

 

 


