
Przedmiot: Rośliny ozdobne 

 

Klasa 2TK - 13.03.2020 

Temat: Powtórzenie materiału o rozmnażaniu wegetatywnym roślin. 

1. Proszę powtórzyć wiadomości o sposobach rozmnażania wegetatywnego roślin  

z uwzględnieniem przykładów roślin.  

2. Proszę opracować, w formie notatki w zeszycie, cztery etapy procesu rozmnażania in 

vitro. 

 

 

20.03.2020 

Temat: Powtórzenie materiału o rozmnażaniu wegetatywnym roślin – szczepienie i okulizacja. 

1. Tym razem, w ramach powtórzenia materiału o sposobach rozmnażania 

wegetatywnego roślin, proszę obejrzeć filmiki o szczepieniu i okulizacji. 

https://www.youtube.com/watch?v=LHMSiLmRHWQ – szczepienie 

https://www.youtube.com/watch?v=N7K9dgcBXgI – okulizacja 

2. Hydroponika – opracuj to obszerne zagadnienie uwzględniając: zasady uprawy, 

środowisko życia roślin, sposoby odżywiania, stosowane naczynia, podłoże, wady oraz 

zalety tej metody uprawy.  

Zadanie prześlij na mój adres mailowy do 27.03.2020. 

 

27.03.2020 

Temat: Choroby wirusowe roślin.  

1. Proszę opracować w zeszycie poniższe pojęcia i zagadnienia: 

a. choroby nieinfekcyjne, 

b. choroby fizjologiczne,  

c. choroby dziedziczne (mutacje),  

d. choroby infekcyjne. 

 

2. Proszę opracować, w formie notatki w zeszycie, materiał o chorobach wirusowych 

uwzględniając:  

a. przykłady chorób, 

b. najczęściej występujące objawy, 

c. sposoby zapobiegania oraz zwalczania chorób wirusowych.  

Pomocne informacje znajdziesz w podręczniku „Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu 

cz. V” – od strony 12 – 14, na stronach internetowych oraz w innych dostępnych źródłach.  

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

P.S. Przypominam o przesłaniu zadania z 20.03.2020.    Pozdrawiam;-) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LHMSiLmRHWQ
https://www.youtube.com/watch?v=N7K9dgcBXgI


3.04.2020 2 TK 

Temat: Powtórzenie wiadomości o rozmnażaniu wegetatywnym roślin – test.  

Proszę powtórzyć informacje o rozmnażaniu wegetatywnym roślin, na podstawie notatek 

wykonanych w zeszycie i podręcznika.  

Od dziś czeka na Was przygotowany test (na ocenę). Wszystkie szczegółowe informacje 

zostały wysłane na pocztę klasową. Pozdrawiam Was;-) 

 

17.04.2020 

Temat: Choroby bakteryjne roślin.  

Opracuj w zeszycie zagadnienia dotyczące tematu lekcji: 

1. Środowisko życia bakterii. 

2. Najczęstsze objawy chorób bakteryjnych. 

3. Przykładowe choroby bakteryjne (nazwa bakterii wywołująca chorobę, objawy choroby, 

rodzaje roślin jakie atakuje bakteria, sposób zwalczania): 

a. Zaraza ogniowa, 

b. Rak bakteryjny,  

c. Guzowatość korzeni. 

4. Zwalczanie chorób bakteryjnych.  

Pomocne informacje znajdziesz w podręczniku „Rośliny ozdobne w architekturze 

krajobrazu cz. V” – od strony 15 – 16, na stronach internetowych oraz w innych dostępnych 

źródłach.  

Notatek nie wysyłajcie –po przerobieniu chorób wirusowych, bakteryjnych i grzybowych 

roślin, będzie czekał na Was TEST sprawdzający (na ocenę!). 

Pozdrawiam Was;-) 

 

24.04.2020 

Temat: Choroby grzybowe roślin.  

Opracuj w zeszycie zagadnienia dotyczące tematu lekcji: 

1. Wyjaśnij pojęcia: 

a. Saprofity,  

b. Pasożyty okolicznościowe,  

c. Pasożyty ścisłe,  

d. Symbioza. 

 

2. Choroby grzybowe (nazwa grzyba wywołującego chorobę, objawy choroby, rodzaje 

roślin jakie atakuje grzyb, sposób zwalczania): 

a. Zgorzel siewek,  

b. Więdniecie pasożytnicze,  

c. Zgnilizna twardzikowa,  

d. Szara pleśń, 

e. Opieńka miodowa, 



f. Mączniaki rzekome,  

g. Mączniaki prawdziwe. 

 

3. Zwalczanie chorób grzybowych.  

Pomocne informacje znajdziesz w podręczniku „Rośliny ozdobne w architekturze 

krajobrazu cz. V” – od strony 16 – 20, na stronach internetowych oraz w innych dostępnych 

źródłach.  

W ramach powtórzenia odpowiedz na pytania kontrolne na stronie 21 - odeślij je na mój 

adres do 30.04.2020 (na ocenę!). 

PYTANIA: 

1. Wymień objawy chorób wirusowych. 

2. Jakie są metody zwalczania chorób wirusowych? 

3. Wymień choroby bakteryjne występujące na roślinach ozdobnych? 

4. Wymień ważniejsze grzybowe pasożyty okolicznościowe roślin ozdobnych. 

5. Jakie są objawy mączniaka rzekomego? 

6. Jakie zabiegi profilaktyczne stasujemy przeciw chorobom grzybowym? 

Pozdrawiam Was;-) 


