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Witam, 

Nie wszyscy przesłali mi odpowiedzi na pytania: 

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

2. Dlaczego nie wolno jeść spleśniałej  żywności?  

 

Przypominam, że 23.04.2020r. sprawdzenie wiadomości z zakresu : Protisty – grzyby – porosty. 

 

1. Dzisiaj nauczysz się:  

 wymieniać podstawowe funkcje korzenia; 

 wykazywać związek stref korzenia z pełnionymi przez niego funkcjami; 

 wykazywać różnorodność budowy korzeni roślin; 

 rozpoznawać i opisywać modyfikacje korzeni. 
 

2. Teraz: 

a) zapisz temat w zeszycie, 

b) w podręczniku w prosty sposób podane są informacje na ten temat -  przeczytaj z podręcznika temat 

Korzeń – organ podziemny rośliny. Należy zwrócić uwagę na zdjęcia, rysunki, schematy, a także podpisy 

pod nimi (nie wolno ich pomijać), 

Pamiętaj, że pod danym tematem pod hasłem Zapamiętaj! lub To najważniejsze! znajdują się 

najistotniejsze informacje.  

c) przepisz  notatkę do  zeszytu lub wydrukuj tekst i wklej  do zeszytu, 

d) obejrzyj  film  o jemiole   na  https://www.youtube.com/watch?v=MsgjfknSrCo 

3. Nie martw się, jeśli  czegoś nie zrozumiesz to możesz poczekać aż się zobaczymy lub  pytania  prześlij na 

email zdzislawalapczynska@psplubniany.pl  

 

Pozdrawiam serdecznie.  

Zdzisława  Łapczyńska  
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TEMAT: Korzeń – organ  podziemny  rośliny. 

1. Organy roślin: 

a) rośliny, które obecnie dominują na lądzie, to organowce, czyli organizmy samożywne zbudowane 

z tkanek i organów. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią rośliny naczyniowe, które w tkance 

przewodzącej posiadają wyspecjalizowane do przewodzenia wody komórki – naczynia. Większość z nich 

wytwarza nasiona ukryte w owocu, dlatego nazywa się je roślinami okrytonasiennymi. 

b) organ to część organizmu roślinnego o charakterystycznej budowie, pełniąca określoną funkcję.  

Rośliny naczyniowe tworzą: 

- organy podziemne - korzeń  

-  organy nadziemne – łodyga, liście, kwiat i owoce. 

 

2. Budowa korzenia  ( odcinki korzenia ) : rysunek i opis - podręcznik str.98  

a) strefa korzeni bocznych 

b) strefa włośnikowa 

c) strefa wydłużania 

d) strefa stożka wzrostu 

3. Systemy korzeniowe: rysunek i opis - podręcznik str.99 

  a)  system  wiązkowy np. zboża,  trawy, rośliny tworzące cebule 

  b)  system palowy np. iglaste i liściaste drzewa i krzewy, buraki, marchew, chrzan, fasola  

Korzenie, które wyrastają z łodygi lub liści, nazywane są przybyszowymi. Mogą one wspomagać lub 

zastępować korzeń główny. 

4. Budowa wewnętrzna korzenia – przekrój poprzeczny rysunek i opis - podręcznik str.99 

5. Modyfikacje ( przekształcenia ) korzeni – zdjęcia i opis - podręcznik str.100 -101 

a) korzenie spichrzowe – np.  u marchwi, rzodkiewki, buraka, 

b) korzenie czepne  np.  bluszcz pospolity, winobluszcz, 

c) korzenie podporowe  np. u kukurydzy, występują najczęściej u drzew i krzewów żyjących  

na terenach podmokłych, zwłaszcza w tropikalnych lasach deszczowych i namorzynach, 

d) ssawki  np. jemioła, 

e) korzenie oddechowe  - np. występują u namorzynów, roślin klimatu tropikalnego, rosnących na terenach 

bagnistych i zalewowych, gdzie jest mało tlenu;  

f) korzenie powietrzne np. storczyków i roślin żyjących w wilgotnych lasach. Służą do pobierania wody 

i pary wodnej z atmosfery; ich skórka składa się z kilku warstw martwych komórek, które w porze 

deszczowej gromadzą wodę.. 

6. Funkcje  korzeni:  

a)  utrzymywanie rośliny w podłożu, 

b) pobieranie  z gleby wody i soli mineralnych 

Komórki korzenia pobierają wodę z gleby na zasadzie osmozy. Stężenie soli mineralnych i innych substancji 

w wakuolach komórek włośnikowych jest większe niż stężenie soli w roztworze wody wypełniającym 

przestrzenie pomiędzy grudkami gleby. Woda przenika z roztworu, w którym jest jej więcej (w stosunku do 

substancji rozpuszczonych), do roztworu, gdzie jest jej mniej. Korzenie pobierają również sole mineralne.  

Są one są wybiórczo wchłaniane z roztworu glebowego. 

https://epodreczniki.pl/a/korzen/D1GlMzazb#D1GlMzazb_pl_main_concept_1

