
Zdalne nauczanie 

Biologia    klasa 5 

 

30.03.2020r. 

 

Temat Lekcji: Paprociowe, widłakowe i skrzypowe. 

 

Cel główny: Wiem jakie rośliny są zaliczane do paprociowych, widłakowych                                           
i skrzypowych, wiem gdzie występują i jak powstaje węgiel. 

 

Kryteria sukcesu: (nacobezu): 

1. Wskazuję środowisko życia paprotników. 

2. Omawiam ogólną budowę paprotników.  

3. Omawiam budowę paproci, skrzypów i widłaków.  

4. Wymieniam znaczenie paprotników w przyrodzie i dla człowieka. 

 

NOTATKA. 

 

1. Środowisko życia i charakterystyka paprotników. 

 

Paprotniki to zwyczajowa nazwa grupy roślin lądowych, do której zalicza się 

paprocie, skrzypy i widłaki. Organizmy te pospolicie występują w strefie umiarkowanej, 

gdzie są składnikiem runa leśnego i podszytu. Można je także spotkać na bagnach, łąkach 

i polach. Nieliczne gatunki żyją w zbiornikach wodnych. Największą różnorodność 

wykazują jednak w ciepłych i wilgotnych lasach tropikalnych. Wiele gatunków 

paprotników egzotycznych hodowanych jest jako rośliny ozdobne w ogrodach i 

mieszkaniach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAPROCIE 

Paprocie wytwarzają krótkie i dosyć grube kłącza, które rosną pod ziemią. Z nich 

wyrastają w dół liczne korzenie, a do góry – liście. Młode liście są zwinięte ślimakowato                 

i pokryte brunatnymi łuskami chroniącymi przed wysychaniem, zaś dojrzałe przybierają 

różne kształty. Na ogół są złożone, to znaczy, że na osi głównej znajdują się drobne listki. 

Istnieją też gatunki o liściach taśmowatych, wachlarzykowatych czy rozgałęzionych. 

 

 

 

Paprotka zwyczajna tworzy pęk liści, które po spodniej stronie mają brunatne 

skupiska zarodni. Dolne części ogonków liściowych pokryte są suchymi łuskami 

chroniącymi przed utratą wody. 

 

 

 

 

 



SKRZYPY 

Skrzypy są na ogół niewielkimi roślinami, które można spotkać w lasach, na polach                   

i w przydrożnych rowach. Ich pędy rozrastają się pod ziemią w postaci kłączy, które 

wytwarzają korzenie i bulwki magazynujące substancje odżywcze. Liście tych roślin są 

małe i łuskowate, więc ich udział w fotosyntezie jest niewielki. Funkcję pochłaniającą 

pełnią zielone łodygi i ich odgałęzienia. Niektóre skrzypy wypuszczają dwa rodzaje 

pędów. Zielone, rozgałęzione pędy letnie produkują substancje odżywcze, a pozbawione 

chlorofilu pędy wiosenne – zarodniki. U innych gatunków kłosy z zarodnikami są 
zlokalizowane na szczytach zielonych pędów. 

 

 

WIDŁAKI 

Widłaki to zimozielone rośliny leśne. Swoją nazwę zawdzięczają widlastym 

rozgałęzieniom łodyg i korzeni. Długie i wiotkie łodygi płożą się po ziemi, do której 

przytwierdzają się cienkimi korzeniami. Liście asymilacyjne gęsto pokrywające łodygę są 

drobne i łuskowate. U niektórych widłaków z płożącego się pędu wyrastają ku górze 

krótkie odgałęzienia zakończone kłosami zarodnionośnymi zawierającymi zarodnie z 

zarodnikami. Widłaki należą do roślin trujących, jedynie ich zarodniki nie wykazują tych 

właściwości. Masowe pozyskiwanie widłaków jako roślin leczniczych oraz ozdobnych, a 

także ich długi cykl rozwojowy spowodowały, że grozi im wyginięcie. Z tego powodu 

wszystkie gatunki występujące w Polsce podlegają ochronie gatunkowej. 

 

 



Zadania do samodzielnej pracy. 

Drodzy Uczniowie!!! Poniżej macie zadania do samodzielnej pracy. Po zrobieniu 

odsyłacie je na classroom, który wspólnie utworzyliśmy. Zadania oddajecie                            

w czwartek, 02.04.2020r.  

 

ZADANIE 1. Skreśl wyrazy tak, aby zdania zawierały prawdziwe informacje.  

Paprotniki najczęściej występują w suchych / wilgotnych środowiskach lądowych. Tylko 

nieliczne żyją w wodzie. U paprotników nie występują / występują organy roślinne. 

 

ZADANIE 2. Opisz budowę paproci. Skorzystaj z określeń podanych poniżej.  

młody liść, dojrzały liść, kłącze, zarodnie 

 

 

ZADANIE 3. Rozpoznaj przedstawicieli paprotników i podaj ich nazwy. 

 

 

 

 

 



ZADANIE 4. Oceń, czy poniższe zdania zawierają prawdziwe informacje. Zaznacz literę P, 
jeśli informacja jest prawdziwa, albo literę F – jeśli jest fałszywa.  

 

 

 

 

1. Skrzyp polny wykształca dwa typy pędów – wiosenny i letni. P F 

2. Widłaki mają duże, pierzaste liście o długich ogonkach liściowych. P F 

3. Paprocie wytwarzają wieloletni korzeń zwany kłączem. P F 

Drodzy uczniowie! Zadania do samodzielnej pracy są 
tak zrobione,że nie musicie drukować i pisać długopisem 
tylko piszcie w tym dokumencie, tak jak w edytorze tekstu
typu WORD. Pozdrawiam i życzę miłej pracy!
Pani Dorota.
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