
KARTA PRACY – KL. 5 BIOLOGIA –
 opracowała: Paulina Grygorewicz  

 

Temat: Korzeń - podziemny organ rośliny
 
 
Zadanie 1. Zaznacz czy poniższe 
odpowiednio: P- prawda lub F
 
Korzeń to organ potrzebny głównie wysoki
Rośliny wodne, mogące pobierać wodę całą powierzchnią ciała, 
wykształcone korzenie. 
U roślin nasiennych wyróżnia się dwa rodzaje systemów korzeniowyc
palowy i wiązkowy. 
Rozbudowane systemy korzeniowe sprzyjają wydajniejszemu pobieraniu 
wody zgromadzonej w glebie.
Korzenie palowe występują u zbóż, traw oraz roślin tworzących cebule.
 
Zadanie 2. Rysunek przedstawia przykłady korzeni roślin.
 

2.1. Wypisz oznaczenia literowe
a) korzeni palowych      …
b) korzeni wiązkowych …

 
2.2. Podaj przykład rośliny z systemem korzeniowym palowym
……………………………………………
 

– 
       

imię i nazwisko  
ilość punktów /20 

ocena  

podziemny organ rośliny 

czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe, zakreślając 
prawda lub F- fałsz.                                                                           

Korzeń to organ potrzebny głównie wysokim roślinom lądowym. 
pobierać wodę całą powierzchnią ciała, mają silnie

roślin nasiennych wyróżnia się dwa rodzaje systemów korzeniowych:  

Rozbudowane systemy korzeniowe sprzyjają wydajniejszemu pobieraniu 
. 

Korzenie palowe występują u zbóż, traw oraz roślin tworzących cebule. 

Rysunek przedstawia przykłady korzeni roślin. 

oznaczenia literowe:                                                                                       
…..…………………………………………. 
………………………………………………  

Podaj przykład rośliny z systemem korzeniowym palowym                                
………………………………………………………… 

  

zakreślając 
                                                                   (……/5pkt.) 

P F 
silnie P F 

P F 

P F 

P F 

 
                                                                                      (……/2pkt.) 

                                (……/1pkt.) 



Zadanie 3. Na rysunku przedstawiono korzeń palowy.
wzrostu korzenia. 
 

 
3.1. Połącz w pary nazwy stref wzrostu z przyporządkowanymi im literami A
a) strefa wierzchołkowa  ………
b) strefa wydłużania   …………..
c) strefa włośnikowa  …………..
d) strefa korzeni bocznych  ……
 
3.2. Ustal kolejność poniższych 
wpisując odpowiednio cyfry od 1
a) strefa wierzchołkowa  ………
b) strefa wydłużania   …………..
c) strefa włośnikowa  …………..
d) strefa korzeni bocznych  ……
 
3.3. Którą literą na rysunku podpisany jest stożek wzrostu korzenia, odpowiadający za 
przyrost korzenia na długość.
……………………………………………
 
Zadanie 4. Rysunek przedstawia przekrój poprzeczny przez korzeń palowy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przedstawiono korzeń palowy. Literami A-D zaznaczono s

 

ołącz w pary nazwy stref wzrostu z przyporządkowanymi im literami A
……. 

….. 
….. 

…………. 

poniższych stref wzrostu korzenia od najmłodszej do najstarszej
wpisując odpowiednio cyfry od 1-4.                                                                                

……. 
.. 
.. 
…………. 

podpisany jest stożek wzrostu korzenia, odpowiadający za 
przyrost korzenia na długość.                                                                                             

………. 

Rysunek przedstawia przekrój poprzeczny przez korzeń palowy.

 
D 

 
 

C 
 

B 
 

A 

D zaznaczono strefy 

ołącz w pary nazwy stref wzrostu z przyporządkowanymi im literami A-D.  (……/2pkt.) 

od najmłodszej do najstarszej 
                                                       (……/2pkt.) 

podpisany jest stożek wzrostu korzenia, odpowiadający za 
                                                                                            (……/1pkt.) 

Rysunek przedstawia przekrój poprzeczny przez korzeń palowy. 



4.1. Do czego służą drewno i łyko?
Drewno…………………………………
……………………………………………
Łyko………………………………………
……………………………………………
 
4.2. Podaj nazwę strefy korzenia w miejscu której wykonano 
                                                                                                                             
………………………………………………
 
Zadanie 5. Wśród przekształconych korzeni najczęściej występują korzenie spichrzowe, 
podporowe, czepne oraz ssawki.

5.2. U jakiej rośliny występuje taka modyfik
………………………………………………
 
5.3. Wyjaśnij dlaczego roślinę przedstawioną na rysunku można nazwać półpasożytem. 
                                                                       
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
 

Do czego służą drewno i łyko?                                                                                 
……………………………………………………………………

………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

………………………………………………………………………

4.2. Podaj nazwę strefy korzenia w miejscu której wykonano ten przekrój poprzeczny
                                                                                                                                                 

………………………………………………………………………

Zadanie 5. Wśród przekształconych korzeni najczęściej występują korzenie spichrzowe, 
podporowe, czepne oraz ssawki. 

 
 
 
 
5.1. Dokończ zdanie:                                                     
Modyfikacja korzeniowa przedstawiona na rysunku to
……………………………………………………………………
 

występuje taka modyfikacja korzenia?                                    
………………………….. 

dlaczego roślinę przedstawioną na rysunku można nazwać półpasożytem. 
                                                                                                                                              

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

                                                                                  (……/2pkt.) 
……………………………
………………………… . 
……………………………
…………………………. . 

przekrój poprzeczny.          
                    (……/1pkt.) 

…………………………… 

Zadanie 5. Wśród przekształconych korzeni najczęściej występują korzenie spichrzowe, 

                                     (……/1pkt.) 
Modyfikacja korzeniowa przedstawiona na rysunku to: 

…. 

                                  (……/1pkt.)                                                                                             

dlaczego roślinę przedstawioną na rysunku można nazwać półpasożytem.       
                                                                           (……/2pkt.) 

……………………………
……………………………
…………………………… 


