
Jolanta Oskwarek 

BIOLOGIA  
Klasa 5c cz.7 

INFORMACJA PRZEZNACZONA NA 1 LEKCJĘ: 

23 CZERWCA  2020 (WTOREK) 
 

Witam Was Moi Drodzy Uczniowie! 

Witam Eryka, Krystiana, Julkę, Zosię, Adriana, Martynę, Adriana, Adriana, Kacpra, Milenę, Milenę, Jakuba, 

Oskara, Krzysztofa, Gosię, Patrycję, Damiana i Laurę. 

To już nasza ostatnia lekcja w tym roku szkolnym. Zapraszam       

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

• W razie jakichś pytań śmiało pisz do mnie. Przypominam mój adres mailowy: 

jolanta.oskwarek@interia.pl 

 

 

 

LEKCJA 1 (2020-06-23, WTOREK) TEMAT: RÓŻNORODNOŚĆ ROŚLIN – POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI 

1. Zapisz temat lekcji 

2. Wykonaj ustnie „Wiesz, czy nie wiesz” – różnorodność roślin (str. 158-159) 

 

 

PODSUMOWANIE: BIOLOGIA 5 

Rozwiąż krzyżówkę i sprawdź swoją wiedzę. 

Jeśli masz możliwość, wydrukują tę krzyżówkę i wklej do zeszytu. 
 

 

Ciąg dalszy na następnej stronie 
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1. Nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem budowy i czynności życiowych organizmów. 

2. Cukier, buduje ściany komórek roślinnych. 

3. Organ podziemny rośliny. Może być palowy lub wiązkowy. 

4. Zwykle nadziemna część rośliny, która składa się z łodygi i liści, a u niektórych roślin również z kwiatów 

i owoców. 

5. Przyrząd służący do obserwowania obiektów niewidocznych gołym okiem. 

6. Proces rozkładu substancji pokarmowych bez udziału tlenu. 

7. Występuje w komórce roślinnej, zawiera zielony barwnik. 

8. Organizm, który odżywia się pokarmem roślinnym, mięsnym i padliną. 

9. Podstawowa jednostka klasyfikacji organizmów. 

10. Przekształcone liście, występują u wielu roślin żyjących w suchych środowiskach, np. u kaktusów. 

11. Są to czynniki zakaźne, wywołujące choroby u wielu organizmów. Nie mają budowy komórkowej i nie 

wykonują czynności życiowych. 

12. Jest to proces przeprowadzany przez rośliny, podczas którego z wody i dwutlenku węgla przy udziale 

światła powstają substancje pokarmowe i tlen. 

13. Podstawowa jednostka, z której są zbudowane organizmy. 

14. Organizm cudzożywny żyjący kosztem innego żywego organizmu. 

15. Galaretowaty składnik cytoplazmy, w nim zanurzone są elementy komórki. 

16. Drzewo iglaste. Ma szyszki wydłużone, wyrastające pionowo w górę, po dojrzeniu rozpadają się. 

17. Organ, który umożliwia roślinom nasiennym przetrwanie i rozprzestrzenianie się. 

Ciąg dalszy na następnej stronie 



 

 

MOI DRODZY UCZNIOWIE! 

 

Dziękuję Wam za cały rok 

wspólnego poznawania biologii. 

 

 

Mam nadzieję, że wakacje będą 

dla Was czasem zasłużonego 

i efektywnego, a przede wszystkim 

bezpiecznego wypoczynku.  

 

Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i każdej przeżytej przygody.  

Życzę Wam, abyście odpoczęli, nabrali sił, zapału do pracy i do pokonywania nowych 

wyzwań w kolejnym roku szkolnym. 

 

Do zobaczenia we wrześniu! 

 

Jolanta Oskwarek 

  



BEZPIECZNE WAKACJE 

 

 

 

BEZPIECZNE WAKACJE 

 

 

           

                

              


