Temat: Budowa i funkcje liści.
Proszę obejrzeć krótki film na YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=AzHHw4-TyKA
1. Podstawowe funkcje liści.
2. Budowa morfologiczna liści:
a) rodzaje liści ze względu na obecność ogonka liściowego

liście ogonkowe

bezogonkowe (siedzące)
b) rodzaje liści ze względu na liczbę blaszek

liście pojedyncze - jedna blaszka liściowa
 niepodzielone (blaszka liściowa niepodzielona)
 podzielone (blaszka liściowa podzielona wcięciami)- klapowane – wcięcia sięgają 1/3 szerokości blaszki, np. liść dłoniastoklapowany klonu, wrębne – wcięcia od 1/3 do ½
szerokości blaszki np. liść pierzastowrębny dębu, dzielne – wcięcia od ½ do 2/3 szerokości blaszki, np. liść pierzastodzielny starca, sieczne – wcięcia sięgają prawie do
nerwu głównego lub nasady, np. liść dłoniastosieczny bodziszka lub pierzastosieczny łopianu

złożone – kilka blaszek liściowych zwanych listkami
 pierzaste – liski osadzone na przedłużeniu ogonka, tzw. osadce, np. liść pierzastozłożony robinii
 dłoniaste – listki osadzone promieniście na końcu ogonka, np. liść dłoniastozłożony kasztanowca

c) nerwacja – układ wiązek przewodzących w liściu, pełniących funkcje odżywcze i mechaniczne (wzmacniające)

Można opisywać morfologie liścia uwzględniając jeszcze kształt blaszki liściowej, brzeg blaszki liściowej, szczyt liścia oraz nasadę liścia.

c) typy ulistnienia

3. Heterofilia – różnopostaciowość liści – wykształcenie prze roślinę liści o różnych kształtach w zależności od warunków środowiska, zwłaszcza od dostępności wody i obecności światła np.
strzałka wodna wykształca liście podwodne – taśmowate, liście pływające- owalne i liście nadwodne – strzałkowate. Natomiast dzwonek okrągłolistny wykształca liście podłużne gdy rośnie
w miejscach nasłonecznionych, a okrągłe, kiedy rośnie w cieniu.

4. Budowa anatomiczna liścia:

a) rośliny dwuliściennej

b) rośliny nagozalążkowej - iglastej

5. Liście różnych form ekologicznych roślin.

6. Modyfikacje liści.

KARTA PRACY: Budowa i funkcje liści.

Nazwisko i imię .........................................................................

Zadanie 1 (2 pkt.)
Wymień trzy podstawowe funkcje liści:
1 .......................................................................................... 2. .............................................................................................. 3.......................................................................................................
Zadanie 2 (2 pkt.)
Przyporządkuj nazwę elementu liścia do procesu, w którym uczestniczy:
A. ochrona liścia przed urazami i drobnoustrojami
1. sztywna wiązka przewodząca
B. wymiana gazowa
2. miękisz asymilacyjny bogaty w chloroplasty
C. rusztowanie blaszki liściowej
3. ściśle ułożone komórki skórki
D. proces fotosyntezy
4. otwierające się i zamykające aparaty szparkowe
A - ...................... B - ............................. C - ........................... D - .....................................
Zadanie 3 (3 pkt.)
Wymień trzy cechy budowy kseromorficznej igły sosny.
1 . ..................................................................................................... 2 ................................................................................................... 3 - ......................................................................................
Zadanie 4 (1 pkt.)
Do zbadania intensywności procesu transpiracji przygotowano trzy takie same zestawy doświadczalne.

Zestaw A obłożono lodem, zestaw B pozostawiono w temperaturze pokojowej, zaś zestaw C ustawiono przy źródle ciepła. Po 24 godzinach obserwowano poziom wody w próbówkach.
Wskaż czynnik, którego wpływ na transpirację badano w tym doświadczeniu. A. ilość wody w podłożu
B. temperatura
C. natężenie światła
D wilgotność powietrza
Zadanie 5 (2 pkt.)
Oceń poprawność poniższych zadań Zaznacz P- jeśli zdanie jest prawdziwe lub F – jeśli jest fałszywe.
1. Ogonek liściowy ustawia blaszkę liściową w kierunku światła.
P
F
2. Przystosowaniem do pobierania światła jest ułożenie liści zwane mozaiką liściową.
P
F
3.Wiązki przewodzące zapewniają transport wody od ogonka liściowego do brzegu liścia.
P
F
4.Nerwy liściowe odpowiadają za wrażliwość rośliny na czynniki środowiska.
P
F
5. U ziemniaka duża część asymilatów wytworzonych w miękiszu asymilacyjnym wędruje wiązkami przewodzącymi do bulw.
P
F
6. U traw występują zwykle liście ogonkowe. z nerwacją pierzastą.
P
F
Zadanie 6 (2 pkt.)
Dopisz nazwę zmodyfikowanych liści, które charakteryzują się poniższymi cechami:
A. Służą roślinie do przyczepiania się do podpór ................................................................................
B. Chronią roślinę przed zwierzętami roślinożernymi, występują u roślin które stale lub okresowo są narażone na niekorzystne warunki środowiska ..................................................................
C. Charakterystyczne dla roślin żyjących na terenach ubogich w związki azotu ........................................................................................................
D. Gromadzą wodę lub substancje odżywcze...................................................................................
Proszę zapisać temat lekcji, notatkę i rozwiązania karty pracy. Efekty swojej pracy proszę przesłać na adres bozena.stopa@wp.pl do 2 czerwca.

