
Przedmiot: Rośliny ozdobne 

Klasa 1TK/g – 13.03.2020 

Temat: Wprowadzenie do roślin dwuletnich. Przegląd kwiatów dwuletnich. 

1. Proszę opracować, w formie notatki w zeszycie, gatunki roślin dwuletnich od str. 135 - 

144 z podręcznika „Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu cz. II”, uwzględniając 

wypracowane podczas lekcji zasady. 

2. Proszę wypisać, w formie notatki w zeszycie, różne możliwości zastosowania roślin 

dwuletnich na podstawie zestawienia praktycznego roślin – str. 145 – 148  

z podręcznika „Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu cz. II”: 

3. Proszę sporządzić notatkę w zeszytach o bylinach, w oparciu o podręcznik „Rośliny 

ozdobne w architekturze krajobrazu cz. II” str. 149 - 150. 

a. definicja bylin,  

b. podział bylin ze względu na miejsce zimowania,  

c. sposoby rozmnażania bylin.  

 

20.03.2020 

Temat: Przegląd rodzajów i gatunków paproci.  

1. Mam nadzieję, że notatka z 13.03.2020 już zrobiona ☺, jeśli nie proszę ją dokończyć.  

2. Tym razem, w ramach powtórzenia materiału, proszę obejrzeć filmiki o kwiatach 

jednorocznych, dwuletnich również o warzywach oraz o pracach ogrodniczych od 

lutego do lipca. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=CRdT5OdlJ4I 

https://www.youtube.com/watch?v=eNX09HxOrXg 

3. Proszę sporządzić notatkę o paprociach. Uwzględnić w niej należy: 

- rodzaj i gatunek, 

- wysokość,  

- opis, 

- rozmnażanie, 

- wymagania, 

- walory dekoracyjne, 

- zastosowanie. 

Pomocny będzie podręcznik „Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu cz. II” od 

strony 150 do 154.  

 

27.03.2020 

Temat: Powtórzenie wiadomości o kwiatach jednorocznych, dwuletnich. Przegląd rodzajów  

i gatunków bylin zimujących w gruncie cz. 1. 

1. Wykonaj projekt koncepcyjny kwietnika sezonowego - wiosennego, na którym można 

stosować: 

a. rośliny dwuletnie (np. stokrotki pospolite, niezapominajki leśne czy bratki 

ogrodowe), 

https://www.youtube.com/watch?v=KXElKGNYHho
https://www.youtube.com/watch?v=CRdT5OdlJ4I
https://www.youtube.com/watch?v=eNX09HxOrXg


b. oraz rośliny cebulowe kwitnące wiosną (np. tulipany, szafirki, cebulice itp.).  

Zastosuj nieregularny wzór (podobny projekt wykonywaliście na zajęciach 

praktycznych). Sporządź legendę, pokoloruj projekt, podpisz a następnie prześlij 

zdjęcie czy skan na mój adres mailowy do 3.04.2020 (projekt na ocenę!). 

2. Proszę scharakteryzować i opisać w zeszycie kolejne byliny zimujące w gruncie, 

uwzględniając wypracowane podczas lekcji zasady (takie same jak przy roślinach 

jednorocznych czy dwuletnich): 

a. Krwawnik wiązówkowaty,  

b. Krwawnik pospolity,  

c. Tojad mocny,  

d. Miłek wiosenny,  

e. Dąbrówka rozłogowa,  

f. Smagliczka skalna, 

g. Zawilec mieszańcowy,  

h. Zawilec gajowy,  

i. Zawilec wielkokwiatowy,  

j. Orlik mieszańcowy,  

k. Orlik pospolity. 

Pomocne informacje znajdziesz w podręczniku „Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu 

cz. II”, na stronach internetowych oraz innych dostępnych źródłach.  

Opracowane notatki wyślij na mój adres w postaci zdjęć czy skanu do 3.04.2020. 

Pozdrawiam Was;-) 

 

3.04.2020 

Temat: Powtórzenie wiadomości o roślinach dwuletnich. 

 
Proszę powtórzyć informacje o roślinach dwuletnich na podstawie notatek wykonanych  
w zeszycie oraz z pomocą podręcznika. 
Od dziś czeka na Was przygotowany test z roślin dwuletnich (na ocenę): 

https://www.testportal.pl/test.html?t=VVab4ScrM8Mu  

Wszystkie informacje zostały wysłane na pocztę klasową. Pozdrawiam Was;-) 

 

17.04.2020 

Temat: Przegląd rodzajów i gatunków bylin zimujących w gruncie cz. 2.  

 

1. Proszę powtórzyć informacje i przejrzeć notatki zadane 20.03.2020 oraz 27.03.2020 

(paprocie + charakterystyka bylin - od krwawnika wiązówkowatego do orlika 

pospolitego). 

Od dziś czeka na Was przygotowany TEST (na ocenę!) z partii 11 bylin i paproci. 

https://www.testportal.pl/test.html?t=xzNjwiVvJqKz  

Wszystkie szczegółowe informacje zostały wysłane na pocztę klasową.  

https://www.testportal.pl/test.html?t=VVab4ScrM8Mu
https://www.testportal.pl/test.html?t=xzNjwiVvJqKz


2. Proszę scharakteryzować i opisać w zeszycie kolejne byliny zimujące w gruncie, 

uwzględniając wypracowane podczas lekcji zasady (takie same jak przy roślinach 

jednorocznych czy dwuletnich): 

a. Gęsiówka kaukaska,  

b. Zawciąg nadmorski,  

c. Parzydło leśne,  

d. Aster alpejski,  

e. Aster gawędka,  

f. Aster krzaczasty,  

g. Aster nowoangielski,  

h. Aster nowobelgijski,  

i. Tawułka Arendsa, 

j. Żagwin zwyczajny, 

k. Bergenia sercowata,  

l. Knieć błotna. 

Pomocne informacje znajdziesz w podręczniku „Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu 

cz. II”, na stronach internetowych oraz innych dostępnych źródłach.  

Notatek nie wysyłajcie – przydadzą się bo, już za tydzień od 24.04.2020, będzie czekał na 

Was kolejny TEST sprawdzający z tej partii materiału (na ocenę!). 

Pozdrawiam Was;-) 

 

24.04.2020 

Temat: Przegląd rodzajów i gatunków bylin zimujących w gruncie cz.3. 

 

1. Proszę scharakteryzować i opisać w zeszycie kolejne byliny zimujące w gruncie, 

uwzględniając wypracowane podczas lekcji zasady (takie same jak przy roślinach 

jednorocznych czy dwuletnich): 

a. Dzwonek karpacki 

b. Chaber górski,  

c. Rogownica Biebersteina,  

d. Rogownica kutnerowata, 

e. Chryzantema wielkokwiatowa,  

f. Koleus Blumego, 

g. Konwalia majowa,  

h. Nachyłek wielkokwiatowy,  

i. Nachyłek lancetowaty,  

j. Ostróżka ogrodowa,  

k. Goździk siny,  

l. Serduszka okazałe, 

m. Omieg wschodni. 

Pomocne informacje znajdziesz w podręczniku „Rośliny ozdobne w architekturze 

krajobrazu cz. II”, na stronach internetowych oraz innych dostępnych źródłach.  

Notatek nie wysyłajcie! 

 



2. Zadanie domowe na ocenę: Wykonaj projekt koncepcyjny rabaty bylinowej. 

Wytyczne do projektu: 

a. tytuł projektu:  

Projekt koncepcyjny rabaty bylinowej na stanowisku słonecznym 

b. wykonaj projekt rabaty na  formacie A4 bloku rysunkowego - rzut z góry, techniką 

barwną (kredki), 

c. miejsce: rabata usytuowana przy wysokim ogrodzeniu na stanowisku słonecznym, 

d. nasadzenie roślin – stopniowanie rabaty (od najwyższych rodzajów i gatunków przy 

ogrodzeniu aż do najniższych ku brzegom rabaty), według wysokości, pokroju  

i barwy dobranych roślin, 

e. Kolorystyka/ barwa roślin: 

• kwiaty białe i różowe, 
lub 

• kwiaty białe i żółte, 

f. do wykonania projektu wykorzystaj poznane dotąd byliny (maksymalnie 10 sztuk), 

począwszy od paproci aż po omieg wschodni, 

g. w projekcie uwzględnij oznaczenia skupisk roślin w postaci barwnych plam  

o nieregularnych kształtach, zachowując ich pokrój, 

h. projekt ma zawierać tytuł pracy, legendę, ramkę 0,5 cm oraz tabelę w prawym 

dolnym rogu do której wpisujemy autora pracy i klasę, 

i. projekt prześlij w postaci zdjęcia lub skanu na mój adres mailowy do 30.04.2020. 

W razie pytań służę pomocą 

Pozdrawiam Was;-) 


