
Temat: Rośliny nagonasienne.



• Jak myślicie, skąd taka 
nazwa? 

•Nagonasienne 



• Analizując nazwę słyszymy

• nagie  nasiona.

• Więc następne pytanie jest 
takie: co to jest nasiono, czy 
lepiej brzmi - nasionko.



• Zapis do zeszytu:

• 1. Rośliny nasienne to takie, które 
wytwarzają kwiaty i nasiona.



• Żeby na to odpowiedzieć sobie wykonajcie zadanie w 
zeszycie.

• Zapis do zeszytu:

• 2. Zaznacz okienka przy nazwach organów 
charakterystycznych wyłącznie dla roślin 
nasiennych



• Mam nadzieję, że zaznaczyliście tylko nasiona i 
kwiaty. Jest to cecha roślin nasiennych. Ale 
skąd nazwa: rośliny nagonasienne?

• I znów, jak sama nazwa mówi: rośliny te mają 
nagie nasiona.

• Na następnych lekcjach poznacie rośliny 
okrytonasienne – czyli te, które mają nasiona 
okryte.

• Wróćmy do dzisiejszej grupy roślin –
nagonasiennych.



• Wyjaśnijmy sobie te pojęcia:
• Zapis do zeszytu:

• 3. Nasienie to organ do rozmnażania się 
rośliny. Zawiera ono:

• zarodek - młoda roślina w stanie 
spoczynku, 

• bielmo – zawarte są w nim materiały 
zapasowe dla rozwijającego się zarodka,

• łupinę nasienną – chroni nasienie przed 
szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. 

4. Kwiat – organ służący roślinom nasiennym 
do rozmnażania płciowego.



• W historii roślin wykształcenie 
nasion było bardzo ważną zmianą. 
Nasiona potrafią skuteczniej niż 
zarodniki zapewnić trwanie 
i rozprzestrzenianie gatunków. 
Sprawiły, że przed wytwarzającymi 
je roślinami nasiennymi otworzyły 
się nowe środowiska.



•Jak wyglądają kwiaty 
sosny?

•Popatrzcie!



To są męskie kwiaty 
sosny. Te żółte części to 
pylniki z ziarenkami pyłku.



• A to są kwiaty 
żeńskie sosny.



• Kwitnąca sosna - z lewej kwiatostany męskie, z prawej żeńskie (Fot. J. 
Kuczyńska)



• Przeczytajcie teraz tekst z podręcznika ze str
131: Jak są zbudowane rośliny 
nagonasienne? Zwróćcie uwagę na pokrój 
sosny i jej części: korona, konary, pień. 

• Następnie odpowiedz na pytanie:

• Jak powstaje szyszka?

• Twoja odpowiedź to będzie następny punkt 
w zeszycie.

• Zapis do zeszytu:

• 5. Jak powstaje szyszka?



•Na koniec zastanówmy się 
w jakim klimacie, w jakim 
rejonie świata występują 

rośliny nagonasienne?

• Przeczytaj tekst z następnego slajdu  i udziel 
odpowiedzi w zeszycie.





• Przepisz poniższe pytania do zeszytu i udziel 
na nie odpowiedzi.



• Dziękuję za dzisiejszą lekcję. 
Na przyszłej lekcji zaproponuje 
Wam napisanie krótkiej 
kartkówki. Dzisiaj nic mi nie 
wysyłacie, przygotujcie się na za 
tydzień.

• Do widzenia!


