
 



 



 



 



Temat. Budowa i funkcje korzenia.                                           13.05.2020r. 
 
1. Organ – część organizmu roślinnego, zbudowana z tkanek, pełniąca określone funkcje: 
a) organy wegetatywne -  korzenie, łodyga, liście – zapewniają wzrost i rozwój roślinom 
b) organy generatywne – kwiaty ( u roślin nasiennych) i owoce (tylko u okrytonasiennych) = okrytozalążkowych) – odpowiedzialne za procesy rozmnażania płciowego. 
 
2. Grupy morfologiczno –rozwojowe roślin lądowych. 

Mszaki Widłakowe Skrzypowe Paprociowe Nagozalążkowe 
wielkolistne 

Nagozalążkowe 
drobnolistne 

Okrytozalążkowe 

 naczyniowe (organowce) 

zarodnikowe nasienne (kwiatowe) 

 
3. Korzeń – organ wegetatywny występujący u większości roślin. Jego podstawowe funkcje to: 

 pobieranie z podłoża wody z solami mineralnymi 

 utrzymanie rośliny w podłożu. 
 
4. System korzeniowy – zespół obejmujący wszystkie korzenie pojedynczej rośliny. 

 
 
5. Budowa pierwotna korzenia – charakterystyczny układ tkanek korzenia, który powstaje w wyniku działania merystemu pierwotnego – stożka wzrostu korzenia.  
a ) strefy korzenia (budowa morfologiczna) 
 
 
 



 
 
b) budowa anatomiczna korzenia – schemat z fragmentu podręcznika skopiowanego powyżej „ Przekrój poprzeczny fragmentu korzenia o budowie pierwotnej” 

 ryzoderma z włośnikami, które zwiększają powierzchnię wchłaniania wody i soli mineralnych 

 kora pierwotna zbudowana z tkanki miękiszowej ( na przekroju poprzecznym korzenia zajmuje większą część niż walec osiowy). Tkanka ta w młodych korzeniach przewodzi wodę z 
solami mineralnymi ze skórki do walca osiowego. W starszych korzeniach pełni natomiast funkcję spichrzową. Jej najbardziej wewnętrzną część stanowi śródskórnia (endoderma) 
zbudowana z martwych komórek z charakterystycznymi zgrubieniami w ścianie komórkowej w kształcie litery U – pasemkami Caspary

)
ego. oraz komórkami przepustowymi (żywymi, 

bez tych wzmocnień), przez które odbywa się transport wody z kory pierwotnej do walca osiowego. 

 walec osiowy zajmuje centralną część korzenia. Jego zewnętrzną warstwą jest okolnica (perycykl), zbudowana z komórek miękiszowych, które zachowały  zdolność podziałową –        
z tej powstają korzenie boczne. Wnętrze walca osiowego zajmuje tkanka miękiszowa oraz ułożone naprzemianlegle wiązki przewodzące – łykowe -łyko (floem) pierwotne                   
i drzewne-  drewno (ksylem) pierwotne 

c) różnice w budowie pierwotnej korzeni roślin jednoliściennych i dwuliściennych 
 
6. Budowa wtórna korzenia – charakterystyczny układ tkanek korzenia, który powstaje w wyniku przyrostu wtórnego, spowodowanego działaniem merystemów wtórnych: kambium                     



i fellogenu. Kambium powstaje najpierw w postaci łuków po zewnętrznej części drewna pierwotnego i po wewnętrznej stronie łyka pierwotnego- łuki te łączą się tworząc najpierw faliste 
pasmo kambium, które potem wyprostowuje się tworząc pierścień. 
 

 
 
7. Modyfikacje korzeni i ich funkcji.  
Korzenie wielu roślin ulegają przekształceniom, dzięki którym mogą pełnić specyficzne funkcje. 
Epifity (porośla) są to rośliny niezakorzenione w glebie, osiedlające się na pniach i gałęziach drzew. Przystosowanie jest to wynikiem konkurencji roślin o światło. 
Pnącza są to rośliny zakorzenione w glebie i rosnące w górę, owijające się wokół różnych podpór. 
 
 
 



 



KARTA PRACY: . Budowa i funkcje korzenia.                                                                                          Nazwisko i imię ............................................................... 
 
Zadanie 1 (3 pkt.) 

 

 
a) Wpisz nazwy stref korzenia oznaczonych na ilustracji literami A i B. 
b) Podaj, która strefa A czy B jest przystosowaniem do jednej z podstawowych funkcji korzenia. Wymień tę funkcje korzenia i wyjaśnij, na czym polega przystosowanie tej strefy do 
wymienionej funkcji. ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Zadanie 2 (4 pkt.) 
Przeanalizuj schemat i uzupełnij jego opis. 
 

 
Zadanie 3. (1 pkt.) 
Wskaż jedną różnicę w budowie pierwotnej korzenia roślin jednoliściennych i dwuliściennych. 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Zadanie 4 (2 pkt.) 
Uzupełnij poniższy tekst, wpisując brakujące wyrazy tak, aby informacja dotycząca budowy korzenia była prawdziwa. 
Kambium i fellogen odpowiadają za  .......................................na ..................................... Miazga wytwarza na zewnątrz ......................................................... a do wnętrza .................................. 



Zadanie 5 ( 1 pkt.) 
Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P , jeśli zdanie jest prawdziwe lub F, jeśli jest  fałszywe. 

1. Stożek wzrostu jest okryty czapeczką, chroniącą go przed uszkodzeniami. P F 

2. W strefie elongacyjnej następuje najszybszy przyrost korzenia na grubość.  P F 

3. U roślin posiadających system wiązkowy dobrze rozwinięta jest strefa korzeni bocznych.  P F 

Zadanie 6 (3 pkt.) 
Ilustracja przedstawia budowę wtórną korzenia. Zaznacz na niej: kambium, korkowicę, łyko pierwotne i łyko wtórne, drewno pierwotne i drewno wtórne. 

 
Zadanie 7 (4 pkt.) 
a) Rozpoznaj przedstawione na ilustracji rodzaje zmodyfikowanych korzeni. Wpisz ich nazwy. 

 
A  ..............................      B .....................................      C ..........................................            D ........................................ 
b ) Podaj przykład roślin, które wytwarzają takie zmodyfikowane korzenie. 
A  ..............................      B .....................................      C ..........................................            D ........................................ 
 
Proszę zapisać temat lekcji, krótką notatkę i rozwiązaną kartę pracy. Efekty swojej pracy proszę przesłać na adres bozena.stopa@wp.pl do 19 maja. 
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