
Witam na lekcji! 

Zapiszcie temat lekcji:  

Temat: Przegląd i znaczenie roślin nagonasiennych. 

Oglądnijcie proszę film, pt Historia pewnej sosny 

https://www.youtube.com/watch?v=qPeqGFxAi1o 

A teraz odpowiedzcie na pytanie w zeszycie: Dlaczego w Polsce jest tak 

dużo sosny? W tym celu oglądnijcie film. 

https://www.youtube.com/watch?v=oFfR3-PjrlE 

Wypiszcie z podręcznika występujące u nas rośliny nagonasienne i podajcie ich 

znaczenie w przyrodzie i dla człowieka. Króciutko proszę w zeszytach. 

A na koniec kartkówka. 

Napiszcie w zeszycie na środku KARTKÓWKA 

I teraz zadania:  

1. Uzupełnij tekst. W odpowiednich miejscach wpisz właściwe pojęcia. 

 

Rośliny, które wykształciły kwiaty i nasiona, nazywamy roślinami            

Kwiaty służą im do             płciowego, a                      

          –  do rozprzestrzeniania się.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qPeqGFxAi1o
https://www.youtube.com/watch?v=oFfR3-PjrlE


2. Uzupełnij tabelę. 

 

 

3. Opisz wskazane elementy budowy sosny. Nic nie przerysowywujcie tylko 
same cyfry i opis, czyli 1- ……….(co to jest); 2 - ……………………co to 
jest i tak dalej. Rysunek po prawej stronie trochę jest niewidoczny. Pomóżcie 
sobie podręcznikiem str 131. 
 

 
 
 
 

 

Czas na odesłanie notatek z lekcji i kartkówki do 24.04. Czy Wam wystarczy tyle 

czasu? W razie problemów proszę o kontakt. 

 

Cecha roślin nagonasiennych Funkcja 

Liście w postaci igieł pokryte 

woskiem.  

Rośliny zimozielone.  

Pnie pokryte grubą korą.  
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A teraz pora  na WDŻ  

Temat: Dojrzewanie fizyczne dziewcząt i chłopców. 

1. Na czym polega dojrzewanie? 

Dojrzewanie to okres przejściowy między dzieciństwem a dorosłością. 

Inaczej nazywa się go pokwitaniem. Trwa kilka lat i jest dla dzieci 

czasem na oswojenie się ze zmianami zachodzącymi w ich ciele. 

Podczas okresu dojrzewania jajniki i jądra zaczynają wytwarzać 

odpowiednio komórki jajowe i plemniki. Ciało dziewczynki przeobraża 

się w ciało kobiety, a ciało chłopca w ciało mężczyzny. Pojawiają się 

również włosy łonowe oraz pod pachami. 

W okresie dojrzewania wzrasta wydzielanie potu i staje się on także 

bardziej oleisty. Pod wpływem działalności bakterii pot się rozkłada, 

co skutkuje niestety nieprzyjemnym zapachem. Zwiększone pocenie 

się przyczynia się także do pogorszenia kondycji skóry, tzn. 

powstawania pryszczy oraz przetłuszczania się włosów. Dlatego 

w okresie dojrzewania trzeba bardziej niż zwykle dbać o higienę. 

Należy regularnie brać prysznic lub kąpać się, a także regularnie myć 

włosy. Warto używać dezodorantu, który ogranicza pocenie i maskuje 

nieprzyjemny zapach potu. Ważny jest również odpowiedni ubiór. 

Noszenie luźnych ubrań z naturalnych włókien pozwala skórze 

oddychać. 

W okresie dojrzewania zmienia się także zachowanie. Nastolatki 

bardzo intensywnie przeżywają emocje i uczucia. W tym czasie 

młodzi ludzie zazwyczaj nawiązują trwałe przyjaźnie, ale też są 

bardzo drażliwi, często się kłócą, czasem bez szczególnego powodu. 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/trudny-okres---dojrzewanie/DblupZKRY#DblupZKRY_pl_main_concept_1


2. Czy dojrzały znaczy dorosły? 

W wyniku dojrzewania nastolatki osiągają dojrzałość płciową, czyli 

gotowość do rozmnażania. Jednak przed założeniem rodziny 

konieczne jest też osiągnięcie dojrzałości psychicznej 

i społecznej. Dojrzałość psychiczna oznacza zdolność do 

podejmowania samodzielnych i odpowiedzialnych decyzji i takiego 

zachowania, by nie krzywdzić innych. Osobą dojrzałą 

społecznie określa się człowieka, który potrafi zapewnić sobie 

odpowiednie warunki do życia, jest gotowy do założenia rodziny oraz 

dbania o nią. Tylko osobę dojrzałą zarówno fizycznie, psychicznie, jak 

i społecznie można nazwać dorosłą. 

Polecenie  

Wymień cechy charakteru kojarzące ci się z dorosłością. 

 

Ciekawostka 

Dorosłości nie należy mylić z pełnoletnością, która jest wyznaczonym 

urzędowo wiekiem, kiedy człowiek zyskuje pewne prawa i obowiązki. 

Pełnoletność wyznacza się inaczej w każdej kulturze. W Polsce wiek, 

w którym człowiek jest pełnoletni, to 18 lat. W niektórych krajach 

jest jednak inaczej. Na przykład w Iraku za dorosłych uznaje się 

ludzi, którzy skończyli 15 lat. Za to w Japonii osobą pełnoletnią 

człowiek staje się w wieku 20 lat. Pamiętajmy jednak, że osoba 

pełoletnia niekoniecznie musi być na przykład dojrzała emocjonalnie. 

 

 

 

 

 

 



Podsumowanie 

• Okres dojrzewania to czas, kiedy organizm człowieka osiąga 

dojrzałość płciową. 

• W okresie dojrzewania w organizmach dziewcząt i chłopców 

intensywnie zachodzi wiele zmian (np. szybko rosną kości, 

pojawiają się włosy łonowe, zwiększa się wydzielanie potu). 

• Zmiany organizmu w okresie dojrzewania są wywołane przez 

hormony płciowe. 

• Dorosły człowiek charakteryzuje się dojrzałością płciową, 

psychiczną i społeczną. 

Praca domowa 

Polecenie  

Odpowiedz, czy można dokładnie określić, w jakim wieku człowiek 

osiąga dojrzałość społeczną. Uzasadnij swoje stanowisko. 


