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

Liczba punktów ...... / 25

Skreśl wyrazy tak, aby poniższe zdania zawierały prawdziwe informacje. 

A. Aparaty szparkowe umożliwiają przenikanie do liści dwutlenku węgla / substancji
pokarmowych.

B. Komórki skórki korzenia wytwarzają ciernie / włośniki, które służą do pobierania
wody i soli mineralnych.

C. Skórka pędu i skórka korzenia należą do tkanek okrywających / miękiszowych.

(.../2 pkt)

Podaj nazwę i funkcję strefy korzenia oznaczonej na ilustracji literą A.

Nazwa: ............................................

Funkcja: ..........................................

(.../2 pkt)

Wpisz w ramkach nazwy elementów budowy liścia przedstawionego na ilustracji.
Połącz je z elementami liścia.

(.../3 pkt)

Oceń, czy poniższe informacje dotyczące przekształceń organów roślin są
prawdziwe. Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo literę F – jeśli jest
fałszywa.

1. Liście pułapkowe są przystosowaniem do chwytania ofiar. P F

2. Ciernie są przekształconymi liśćmi, które chronią roślinę
przed utratą wody. P F

3. Liście czepne ułatwiają pobieranie wody. P F

(.../3 pkt)

Podkreśl nazwę rośliny, u której występują liście pułapkowe.

winorośl, groszek, fasola, sosna, dzbanecznik, papryka, kapusta

(.../2 pkt)
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Zaznacz ilustrację, która przedstawia liść złożony. (.../1 pkt)

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

1. Kłącza to zmodyfikowane łodygi nadziemne. P F

2. Rozłogi gromadzą substancje zapasowe wykorzystywane
przez roślinę zimą. P F

3. Winorośl wytwarza łodygi czepne. P F

4. Bulwy są wykorzystywane do rozmnażania bezpłciowego. P F

(.../2 pkt)

Rysunki przedstawiają dwa typy systemów korzeniowych.

A.                                                            B.

a) Określ, który rysunek przedstawia system palowy. Odpowiedź uzasadnij.

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

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

b) Wskaż, który typ systemu korzeniowego jest charakterystyczny dla traw.

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

(.../2 pkt)

Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź spośród podanych.

Zewnętrzna część owocu orzecha włoskiego jest twarda dzięki temu, że komórki tej
tkanki

A. dzielą duże przestrzenie międzykomórkowe.

B. zawierają liczne chloroplasty. 

C. mają silnie zgrubiałe ściany komórkowe. 

D. są pokryte grubą warstwą substancji woskowej.

(.../1 pkt)
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Na rysunkach przedstawiono trzy typy modyfikacji korzeni.

Zapisz nazwy przedstawionych modyfikacji korzeni. Podaj przykłady roślin, 
u których te modyfikacje występują.

A. ……………….., np. u ………………….. .

B. ………………..., np. u …………………. .

C. …………………, np. u …………………. .

(.../3 pkt)

Podaj nazwy tkanek roślinnych, których opisy przedstawiono poniżej. 

A. Komórki tej tkanki mają postać długich rurek, które przewodzą 
i sole mineralne.

Jest to tkanka  
……………………………………………………………………….                                   
                                                              
B. Komórki tej tkanki zawierają dużo chloroplastów, które biorą udział w fotosyntezie.

Jest to tkanka    
…………………………………………………………………….                                       
                                                       
C. Komórki tej tkanki mają silnie zgrubiałe ściany komórkowe, co chroni roślinę np.
przed złamaniem lub zgnieceniem.

Jest to tkanka    ……………………………………………………………………..       

(.../3 pkt)

Zaznacz punkt zawierający nazwy roślin, dla których charakterystyczne są korzenie
spichrzowe.

A. Pietruszka, bluszcz, kukurydza.

B. Jemioła, ziemniak, bluszcz.

C. Kukurydza, storczyk, burak.

D. Marchew, pietruszka, rzodkiewka.

(.../1 pkt)
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Grupa B Klasa ....................
Imię i nazwisko ...................................

Liczba punktów ...... / 25

Skreśl wyrazy tak, aby poniższe zdania zawierały prawdziwe informacje. 

A. Aparaty szparkowe umożliwiają przenikanie do liści tlenu / substancji pokarmowych.

B. Komórki skórki korzenia wytwarzają włośniki / kolce, które służą do pobierania wody
i soli mineralnych.

C. Skórka pędu i skórka korzenia należą do tkanek przewodzących / okrywających.

(.../2 pkt)

Podaj nazwę i funkcję strefy korzenia oznaczonej na ilustracji literą A.

Nazwa: ............................................

Funkcja: ..........................................

(.../2 pkt)

Wpisz w ramkach nazwy elementów budowy liścia przedstawionego na ilustracji.
Połącz je z elementami liścia.

(.../3 pkt)

Oceń, czy poniższe informacje dotyczące przekształceń organów roślin są
prawdziwe. Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo literę F – jeśli jest
fałszywa.

1. Ciernie są przekształconymi łodygami. P F

2. Liście czepne ułatwiają chwytanie się podpór. P F

3. Liście pułapkowe są przystosowaniem do chwytania ofiar. P F

(.../3 pkt)

Podkreśl nazwę rośliny, u której występują liście pułapkowe.

sosna, groszek, dzbanecznik, papryka, kapusta, winorośl, fasola

(.../2 pkt)
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Zaznacz ilustrację, która przedstawia liść złożony. (.../1 pkt)

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

1. Bulwy są wykorzystywane do rozmnażania bezpłciowego. P F

2. Winorośl wytwarza łodygi czepne. P F

3. Rozłogi gromadzą substancje zapasowe wykorzystywane
przez roślinę zimą. P F

4. Kłącza to zmodyfikowane łodygi nadziemne. P F

(.../2 pkt)

Rysunki przedstawiają dwa typy systemów korzeniowych.

A.                                                            B.

a) Określ, który rysunek przedstawia system wiązkowy. Odpowiedź uzasadnij.

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

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

b) Wskaż, który typ systemu korzeniowego występuje u mniszka lekarskiego.

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

(.../2 pkt)

Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź spośród podanych.

Zewnętrzna część owocu orzecha włoskiego jest twarda dzięki temu, że komórki tej
tkanki

A. są pokryte grubą warstwą substancji woskowej.

B. mają silnie zgrubiałe ściany komórkowe. 

C. zawierają liczne chloroplasty. 

D. dzielą duże przestrzenie międzykomórkowe

(.../1 pkt)
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Na rysunkach przedstawiono trzy typy modyfikacji korzeni.

Zapisz nazwy przedstawionych modyfikacji korzeni. Podaj przykłady roślin, 
u których te modyfikacje występują.

A. ……………….., np. u ………………….. .

B. ………………..., np. u …………………. .

C. …………………, np. u …………………. .

(.../3 pkt)

Podaj nazwy tkanek roślinnych, których opisy przedstawiono poniżej.

A. Komórki tej tkanki mają postać długich rurek, które przewodzą substancje pokarmowe
z liści do pozostałych części rośliny.

Jest to tkanka  
………………………………………………………………………………                        
                                                                        
B. Komórki tej tkanki gromadzą substancje pokarmowe, co umożliwia roślinie
przetrwanie zimy.

Jest to tkanka  
………………………………………………………………………………                        
                                                                         
C. Komórki tej tkanki mają silnie zgrubiałe ściany komórkowe, co chroni roślinę np.
przed złamaniem.

Jest to tkanka   
………………………………………………………………………………  

(.../3 pkt)

Zaznacz punkt zawierający nazwy roślin, dla których charakterystyczne są korzenie
spichrzowe.

A. Marchew, pietruszka, rzodkiewka.

B. Kukurydza, storczyk, burak.

C. Jemioła, ziemniak, bluszcz.

D. Pietruszka, bluszcz, kukurydza.

(.../1 pkt)


