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Grupa A

Imię i nazwisko .................................................

Klasa ...................................

Liczba punktów .......... / 13

( .... / 3 pkt)Zadanie 1

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    ……………………………………………………………………..       

( .... / 1 pkt)Zadanie 2

Zaznacz cechę, która jest wspólna dla skórki pędu i skórki korzenia.

A. Ścisłe przyleganie do siebie komórek.

B. Występowanie woskowej substancji na powierzchni.

C. Wytwarzanie włośników.

D. Obecność aparatów szparkowych.

( )
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( .... / 2 pkt)Zadanie 3

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.

( .... / 3 pkt)Zadanie 4
Oceń, czy poniższe zdania zawierają prawdziwe informacje. Zaznacz literę P, jeśli
informacja jest prawdziwa, albo literę F – jeśli jest fałszywa.

( .... / 2 pkt)Zadanie 5
Oceń, czy poniższe informacje dotyczące tkanek miękiszowych są zgodne z prawdą.
Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F – jeśli jest fałszywa.

( .... / 2 pkt)Zadanie 6

Obok opisanych rodzajów miękiszu wpisz nazwy organów, w których one
występują.

A. Zawiera barwniki, dzięki czemu roślina zwabia owady zapylające. . ……………….

B. Zawiera chlorofil, dzięki czemu roślina wytwarza pokarm. …………..

1. Tkanka miękiszowa, która zawiera chloroplasty, umożliwia
roślinie wytworzenie substancji pokarmowych. P F

2. Komórki tkanek stałych szybko się dzielą, dlatego ich liczba
stale rośnie. P F

3. Tkanki twórcze tworzą stożki wzrostu, które umożliwiają
roślinie wzrost na długość. P F

1. W płatkach kwiatów znajduje się miękisz, który uczestniczy w
procesie fotosyntezy. P F

2. Tkanki miękiszowe, w których gromadzą się substancje
pokarmowe, znajdują się głównie w liściach. P F

3. W liściach i w zielonych łodygach znajduje się tkanka
miękiszowa, której komórki zawierają liczne chloroplasty. P F

4. Wszystkie tkanki miękiszowe, niezależnie od miejsca
występowania, pełnią te same funkcje. P F
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Grupa B

Imię i nazwisko .................................................

Klasa ...................................

Liczba punktów .......... / 13

( .... / 3 pkt)Zadanie 1

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   
………………………………………………………………………………  

( .... / 1 pkt)Zadanie 2

Zaznacz cechę, która jest wspólna dla skórki pędu i skórki korzenia.

A. Wytwarzanie włośników.

B. Obecność aparatów szparkowych. 

C. Ścisłe przyleganie do siebie komórek.

D. Występowanie woskowej substancji na powierzchni.

( )
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( .... / 2 pkt)Zadanie 3

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.

( .... / 3 pkt)Zadanie 4
Oceń, czy poniższe zdania zawierają prawdziwe informacje. Zaznacz literę P, jeśli
informacja jest prawdziwa, albo literę F – jeśli jest fałszywa.

( .... / 2 pkt)Zadanie 5
Oceń, czy poniższe informacje dotyczące tkanek miękiszowych są zgodne z prawdą.
Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F – jeśli jest fałszywa.

( .... / 2 pkt)Zadanie 6

Obok opisanych rodzajów miękiszu wpisz nazwy organów, w których one
występują.

A. Zawiera chlorofil, dzięki czemu roślina wytwarza pokarm. …………..

B. Zawiera barwniki, dzięki czemu roślina zwabia owady zapylające. .……………….

1. Tkanka miękiszowa umożliwia przyrost łodygi i korzenia na
grubość. P F

2. Komórki tkanek stałych nie mają zdolności dzielenia się. P F

3. Komórki tkanek twórczych szybko się dzielą, dlatego
umożliwiają roślinie wzrost na długość. P F

1. Wszystkie tkanki miękiszowe, niezależnie od miejsca
występowania, pełnią te same funkcje. P F

2. W liściach i zielonych łodygach znajduje się tkanka
miękiszowa, której komórki zawierają liczne chloroplasty. P F

3. Tkanki miękiszowe, w których gromadzą się substancje
pokarmowe, znajdują się głównie w liściach. P F

4. W płatkach kwiatów znajduje się miękisz, który uczestniczy 
w procesie fotosyntezy. P F


