
Karta pracy  zał. 1 

Ćwicz. 1  Na podstawie podręcznika str. 134-135, podanych przez nauczyciela informacji  
oraz własnych obserwacji w najbliższym otoczeniu wypisz gatunki roślin nagonasiennych. 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

Ćwicz. 2  Rozpoznaj jakie to gatunki? Skorzystaj z informacji. 

• Świerk pospolity  Osiąga około 45 m wysokości. Ma krótkie, ostro zakończone, kłujące 
igły, które pojedynczo wyrastają z pędu .  Jego długie i walcowate szyszki zwisają 
z gałązek, a po dojrzeniu w całości opadają na ziemię. 

• Jodła pospolita  Jest potężnym drzewem o gęstej koronie dorastającym do 50 m wysokości. 
Jej płaskie igły wyrastają pojedynczo. Są zaokrąglone na szczycie i nie kłują tak, jak 
igły świerka. Z wierzchu są ciemnozielone, a od spodu mają dwa białe paski. Szyszki 
jodły są walcowate, a zanim dojrzeją, stoją na gałęziach, zaś po dojrzeniu rozpadają się 
na pojedyncze łuski. 

• Modrzew europejski dorasta do 35 m wysokości. Ma jasnozielone, miękkie igły, które 
rosną w pęczkach, a jesienią żółkną i opadają. Szyszki są niewielkie, jajowate, skierowane do 
góry. 

• Cis pospolity . Zwykle jest krzewem lub niewielkim drzewem. Ma płaskie, miękkie, ostro 
zakończone ciemnozielone igły o jasnozielonym spodzie. Cis nie wytwarza szyszek, 
jego nasiona otoczone są czerwoną soczystą osłoną – osnówką. Cała roślina z wyjątkiem 
osnówki, którą żywią się ptaki, posiada właściwości trujące.  

•  Jałowiec pospolity jest krzewem występującym powszechnie w borach sosnowych. Ma 
krótkie, sinozielone, ostre i kłujące igły, wyrastające po trzy wokół pędu. Jesienią 
powstają na nich mięsiste, granatowe szyszkojagody 

                         

..........................................                     ........................................               ................................... 

 

 

 



Cwicz. 3 

Oceń poniższe informacje dotyczące cech roślin nagonasiennych. Zaznacz P , jeśli informacja 
jest prawdziwa, lub F , jeśli jest fałszywa. 

1. Rośliny nagonasienne to najczęściej krzewy, rzadziej drzewa. P F 
2. Liście roślin nagonasiennych mają najczęściej postać długich , sztywnych igieł. P F 
3. Wszystkie rośliny iglaste zrzucają liście na zimę. P F 
 

Ćwicz. 4 

Rośliny nasienne różnią się od mchów i paprotników budową oraz sposobem 
rozprzestrzeniania. 

a) Podkreśl nazwy organów charakterystycznych wyłącznie dla roślin nasiennych. 

łodygi               nasiona           kwiaty                korzenie         liście 

b) Wyjaśnij jaką rolę pełnią podkreślone organy. 
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................                                               

 Cwicz. 5.  

Szyszka to 

A. skupisko zarodni z zarodnikami 

B. skupisko zdrewniałych liści 

C. przekształcony kwiatostan żeński 

D. przekształcony kwiatostan męski 

 

Ćwicz.  6 

Korzystam z informacji  

Dlaczego nagonasienne są odporne na mróz i suszę? 

 W Europie, Azji i Ameryce Północnej ciągnie się szeroki pas lasów iglastych nazywanych tajgą.                    
Zima na tym obszarze trwa od siedmiu do dziewięciu miesięcy. Temperatura powietrza spada nawet 
do –40°C. W tajdze przeważają doskonale przystosowane do takich warunków świerki, sosny, jodły 
i modrzewi. Wszystkie one, z wyjątkiem modrzewia, nie zrzucają igieł na zimę, dzięki czemu mogą 
rozpocząć fotosyntezę wczesną wiosną, gdy temperatura powietrza jest wyższa i jest dostępna woda. 

 



Tajga tworzy pas o szerokości ponad 1000 km. Sięga on aż poza północne koło podbiegunowe.                    
Na obszarach tajgi ziemia wraz ze znajdującą się w niej wodą jest zamarznięta nawet do głębokości 
kilkuset metrów. Rośliny, które tam rosną, zmagają się więc przez większą część roku z suszą, 
ponieważ nie mogą pobierać wody. 

Drzewa występujące w tajdze mają wysokie, smukłe pnie okryte grubą korą i stożkowate korony. 
Kształt koron ułatwia zsuwanie się śniegu z drzew, co zapobiega łamaniu się gałęzi. Gruba kora chroni 
drzewo przed mrozem. 

Liście drzew rosnących w tajdze są okryte grubą warstwą wosku, która chroni przed mrozem i utratą 
wody. Łuski tworzące szyszki są grube i ściśle do siebie przylegają, dzięki czemu chronią nasiona. 

Rozwiąż zadania na podstawie informacji  

Wyjaśnij, dlaczego na obszarze tajgi woda jest trudno dostępna dla roślin.  

.......................................................................................................................................................... 

Zaznacz cechy roślin nagonasiennych, które chronią je przed mrozem i suszą.  

A. Wosk na powierzchni igieł.  

b. Stożkowate korony.  

c. Gruba kora.  

Wyjaśnij, dlaczego większość roślin nagonasiennych nie zrzuca liści na zimę.   

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

Cwicz. 7  Podpisz na rysunku wskazane elementy budowy sosny. 

                      


