
Przedmiot: Rośliny ozdobne 

Klasa 1tk/sp oraz klasa 1to/sp - 13.03.2020 

Temat: Przegląd kwiatów jednorocznych uprawianych z rozsady. 

1. Proszę scharakteryzować i opisać w zeszycie, następujące rośliny jednoroczne, 

uwzględniając wypracowane podczas lekcji zasady: 

a. uczep rózgowaty, 

b. gazania błyszcząca, 

c. kocanki ogrodowe, 

d. suchlin różowy, 

e. zatrwian wrębny, 

f. rącznik pospolity, 

g. szałwia błyszcząca, 

h. starzec popielny, 

i. werbena ogrodowa, 

j. cynia wytworna. 

 

20.03.2020 

Temat: cd. przegląd kwiatów jednorocznych uprawianych z rozsady. 

1. Proszę scharakteryzować i opisać w zeszycie poniższe rośliny, uwzględniając 

wypracowane podczas lekcji zasady: 

a. Bakopa (sutera), 

b. Glechoma (bluszczyk kurdybanek), 

c. Nemezja powabna, 

d. Begonia bulwiasta, 

e. Wilec ziemniaczany (batat), 

f. Pelargonia rabatowa,  

g. Pelargonia bluszczolistna, 

h. Pelargonia angielska. 

2. W ramach powtórzenia materiału, proszę obejrzeć film o kwiatach jednorocznych.  

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

 

27.03.2020 oraz 3.04.2020 

Temat: Wprowadzenie do roślin dwuletnich. Przegląd kwiatów dwuletnich. 

1. Opracuj w zeszycie poniższe zagadnienia i odpowiedz na pytania:  

a. co to są rośliny dwuletnie?,  

b. na czym polega cykl życia roślin dwuletnich?, 

c. terminy siewu roślin dwuletnich,  

d. sposób zimowania roślin dwuletnich. 

2. Wymień zabiegi pielęgnacyjne jakie należy stosować przy uprawie roślin dwuletnich. 

 

3. Wyjaśnij pojęcia: 

a. rośliny monokarpiczne,  

b. rośliny polikarpiczne  

(punkt 1,2,3 - na ocenę!) 

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


4. Proszę scharakteryzować i opisać w zeszycie poniższe rośliny, uwzględniając 

wypracowane podczas lekcji zasady (takie same jak przy roślinach jednorocznych): 

a. Bratek ogrodowy (fiołek),  

b. Malwa różowa (prawoślaz różowy),  

c. Stokrotka pospolita 

d. Dzwonek ogrodowy,  

e. Goździk brodaty,  

f. Naparstnica purpurowa,  

g. Miesiącznica roczna,  

h. Niezapominajka leśna.  

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). Wszystkie informacje 

zostały wysłane na pocztę klasową. Pozdrawiam Was;-) 

 

17.04.2020 

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

1.  

 

1. Proszę sporządzić notatkę w zeszytach o bylinach: 

a) definicja bylin,  

b) podział bylin ze względu na miejsce zimowania,  

c) sposoby rozmnażania bylin.  

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”, na stronach internetowych 

oraz innych dostępnych źródłach.  

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

Was TEST sprawdzający (na ocenę!). 

Pozdrawiam Was;-) 

 

24.04.2020 

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

 

1. Proszę powtórzyć informacje i przejrzeć notatki zadane 17.04.2020 (charakterystyka bylin 

- od krwawnika wiązówkowatego do orlika pospolitego). Od dziś czeka na Was 

przygotowany TEST (na ocenę!) 

https://www.testportal.pl/test.html?t=SX3XJSFunCmJ 

Wszystkie szczegółowe informacje zostały wysłane na pocztę klasową.  

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. Astr 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”, na stronach internetowych 

oraz innych dostępnych źródłach.  

Notatek nie wysyłajcie! 

 

Zadanie domowe (na ocenę! ) – proszę odesłać do 5.05.2020  

Wyjaśnij pojęcia ogrodnicze: 

 

Przykład:  

Antocyjany – to barwniki roślinne, pełniące w organizmie rośliny prawdopodobnie funkcje 

obronne, rośliny zawierające antocyjany przybierają barwy od czerwonej po fioletową. 

a. Bulwa –  

b. Cebula -  

c. Cierń –  

https://www.testportal.pl/test.html?t=SX3XJSFunCmJ


d. Dekapitacja –  

e. Dendrologia –  

f. Dłoniasto złożone liście –  

g. Dwupienność - 

h. Endemit –  

i. Epifit –  

j. Fertygacja -  

Pozdrawiam Was;-) 


