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Grupa A Klasa ....................
Imię i nazwisko ...................................

Na rysunku przedstawiono budowę mchu.

Zapisz nazwy wskazanych organów oraz ich funkcje.

A – …………………………………………….

C – …………………………………………….

Wpisz nazwy wskazanych na ilustracji elementów budowy paproci.

A. .............................................

B. .............................................

C. .............................................

Oceń, czy poniższe zdania zawierają prawdziwe informacje. Zaznacz literę P, jeśli
informacja jest prawdziwa, albo literę F – jeśli jest fałszywa.

1. Skrzyp polny wykształca dwa typy pędów – wiosenny i letni. P F

2. Widłaki mają duże, pierzaste liście o długich ogonkach
liściowych. P F

3. Paprocie wytwarzają wieloletni korzeń zwany kłączem. P F
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Wpisz w okienkach literę S, jeśli na ilustracji jest przedstawiony skrzyp, literę P –
jeśli jest przedstawiona paproć, lub literę W – jeśli jest przedstawiony widłak.

                                                                         

Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź spośród podanych.

Cechą charakterystyczną roślin nasiennych jest

A. wytwarzanie kwiatów.

B. rozmnażanie się za pomocą zarodników.

C. występowanie tylko w środowisku lądowym.

D. wchłanianie wody całą powierzchnią ciała.

Chwytniki, łodyżka i listki u mchów mają zdolność pochłaniania dużych ilości wody. 

Wyjaśnij, jakie ta cecha mchów ma znaczenie w przyrodzie.

Przeanalizuj poniższy rysunek. Następnie podaj nazwy elementów budowy kwiatu
oznaczonych strzałkami.

Podaj dwa przykłady znaczenia nagonasiennych w przyrodzie.

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

................................................................................................................................................
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Wymień dwa sposoby rozsiewania się nasion.

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

Oceń, czy poniższe informacje dotyczące rozmnażania okrytonasiennych są zgodne z
prawdą. Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F – jeśli jest
fałszywa.

1. Owoce powstają z zapylonych kwiatów. P F

2. Wewnątrz owoców zawsze znajduje się wiele nasion. P F

3. Rośliny na skutek zapylenia wytwarzają kwiaty. P F

4. Owocnia powstaje ze ściany zalążni. P F

Uporządkuj podane etapy rozwoju rośliny nasiennej, wpisując w miejsce kropek
cyfry od 2 do 6.

1. wzrost i rozwój siewki

… zapłodnienie

… kwitnienie

... kiełkowanie nasienia

… wykształcenie nasion

… zapylenie

Podkreśl właściwe wyrazy tak, aby zdania dotyczące nagonasiennych były
prawdziwe.

A. Jedynym polskim gatunkiem nagonasiennych, który gubi igły na zimę, jest jodła /
modrzew. 

B. Czerwone osnówki jako okrywę nasion wytwarza cis / jałowiec. 

C. Szyszka jest przekształconym kwiatostanem męskim / żeńskim.

D. Kwiatostan męski sosny zwyczajnej to skupienie kwiatów o żółtej / różowej barwie.

Podaj trzy przykłady pozytywnego znaczenia roślin okrytonasiennych dla człowieka.

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

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

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

Oceń, które organizmy – paprotniki czy rośliny nasienne – lepiej przystosowały się
do życia na lądzie. Uzasadnij odpowiedź za pomocą jednego argumentu.

Do życia na lądzie lepiej przystosowały się ………………………, ponieważ
………………………………….........................


