
Klasa 5 – biologia 

Data: 01.06.2020 

Temat: Nasiona i owoce roślin okrytonasiennych. 
 

1. Budowa nasienia rośliny okrytonasiennej 
 

W środku nasienia znajduje się zarodek, czyli zaczątek przyszłej rośliny. Zarodek 

rozwija się wewnątrz nasienia. Dojrzały zarodek zawiera zawiązki przyszłych organów – 

łodygi i korzeni, a także jeden lub dwa liścienie – liście zarodkowe. 

Zarodek jest otoczony bielmem, tkanką substancji odżywczych zużywanych przez niego 

podczas rozwoju i przez młodą roślinę w czasie kiełkowania. Bielmo różnych roślin 

zawiera najczęściej skrobię, białka, a niekiedy tłuszcze, dlatego jest wartościowym 

pokarmem dla zwierząt żywiących się nasionami, a także dla ludzi, którzy np. z nasion 

zbóż otrzymują mąkę, a z nasion rzepaku – olej. 

W nasionach niektórych roślin liścienie szybko rosną i przejmują substancje odżywcze z 

bielma. W dojrzałym nasieniu bielma już nie ma, a zarodek korzysta z zapasów zawartych 

w liścieniach. 

Wszystkie nasiona są otoczone grubą łupiną nasienną, która chroni delikatny zarodek 

znajdujący się w środku przed wyschnięciem i niekorzystną temperaturą otoczenia. 

 

 



2. Adaptacje owoców do rozprzestrzeniania nasion 

U roślin okrytonasiennych nasiona są dodatkowo okryte owocnią. Pełni ona funkcje 

ochronne, a także ułatwia rozprzestrzenianie się nasion. Nietrudno zauważyć, że 

większość owoców zawiera dużo substancji odżywczych, często dojrzałe owoce są 
także kolorowe. Przyciąga to zwierzęta, które żywią się owocami.  
 

 
 



3. Kiełkowanie nasion 

Nasiona mogą przez długi czas przebywać w stanie spoczynku. Żeby nasienie 

wykiełkowało, muszą być spełnione określone warunki. Przede wszystkim zarodek 

rośliny znajdujący się wewnątrz nasienia musi być odpowiednio rozwinięty. 

Niezbędne są sprzyjające warunki środowiska – dostęp do wody, wystarczająco 

wysoka temperatura oraz tlen. Niektóre nasiona wymagają uszkodzenia łupiny 

nasiennej, żeby woda i tlen mogły dostać się do środka.  

Inne nasiona muszą być poddane działaniu światła, jeszcze inne – okresowemu 

działaniu niskiej temperatury.  

Kiełkowanie nasienia rozpoczyna się od pobierania przez nie wody. W wyniku tego 

nasienie pęcznieje, aż w końcu łupina nasienna pęka. Na zewnątrz wydostaje się 

wtedy kiełek – młody korzeń, który wrasta w glebę. Następnie zaczyna rosnąć łodyga. 

Przez cały okres kiełkowania nasienie korzysta z zapasów zgromadzonych w bielmie 

lub w liścieniach. U niektórych roślin liścienie pozostają w glebie, u innych są 

wynoszone przez rosnącą łodyżkę nad jej powierzchnię. Dopiero gdy liście się 

zazielenią i zaczną przeprowadzać fotosyntezę, roślina będzie mogła zacząć korzystać 
z wytworzonych w tym procesie substancji odżywczych. 

 

 



Zadanie dodatkowe!!! 

Zbadaj wpływ wybranych czynników na kiełkowanie nasion. 

Potrzebne materiały:  
15 nasion fasoli, 3 spodeczki, lignina, nieprzezroczysta miseczka, woda. 

 

Przebieg doświadczenia: 

1. Przygotuj grupę kontrolną. 5 nasion fasoli umieść na spodku wyłożonym wilgotną 

ligniną. Postaw spodek na parapecie okiennym. Nasiona w grupie kontrolnej 

powinny mieć dostęp do światła, wody, tlenu i temperatury ok. 20°C. 

2. Przygotuj grupy badawcze doświadczenia w taki sposób, żeby w każdej z grup 

zmieniony został tylko jeden z badanych czynników.  

Grupa 1. 5 nasion fasoli ułóż na spodku wyłożonym wilgotną ligniną. Postaw 

spodek na parapecie okiennym i przykryj go odwróconą nieprzezroczystą 

miseczką.  

Grupa 2.  5 nasion fasoli ułóż na spodku wyłożonym suchą ligniną. Postaw spodek 
na parapecie okiennym. 

3. Obserwuj nasiona przez kilka dni – pamiętaj o utrzymywaniu wilgotności ligniny 

(oprócz grupy badawczej nr 2), aż nasiona zaczną kiełkować. Prowadź notatki z 
doświadczenia – opisz w zeszycie, jak wyglądają nasiona. 

 

 


