
Przedmiot: Rośliny ozdobne 

Klasa 2TO - 13.03.2020 

Temat: Paprocie doniczkowe – charakterystyka oraz przegląd rodzajów i gatunków. 

1. Proszę opracować w zeszycie rośliny doniczkowe z grupy paprocie:  

a. Adiantum klinowate, 

b. Nefrolepis wysoki,  

c. Zanokcica gniazdowa,  

d. Paprotnik sierpowaty,  

e. Ciemnotka okrągłolistna,  

f. Łosie rogi, 

g. Flebodium złociste. 

Przy opracowaniu uwzględnić należy: nazwę rodzajową i gatunkową, opis rośliny, 

miejsce uprawy, pielęgnację (podlewanie, nawożenie, światło, temperatura), sposoby 

rozmnażania, oraz choroby i szkodniki.  

 

20.03.2020 

Temat: Palmy– charakterystyka oraz przegląd rodzajów i gatunków. 

1. Tym razem, w ramach powtórzenia materiału o paprociach, które mieliście opracować 

w zeszytach, zachęcam Was do obejrzenia filmików: 

https://www.youtube.com/watch?v=aDqO2ISRBWw – paprocie 

https://www.youtube.com/watch?v=mKTzAiO4JIY - paprocie 

2. Proszę opracować w zeszycie rośliny doniczkowe - Palmy:  

a. Palma arekowa,  

b. Złotowiec,  

c. Palma kokosowa, 

d. Howea,  

e. Daktylowiec,  

f. Palma biczowa,  

g. Sabal (bocznia), 

h. Waszyngtonia,  

i. Chamaedora elegans. 

Przy opracowaniu uwzględnić należy: nazwę rodzajową i gatunkową, opis rośliny, 

miejsce uprawy, pielęgnację (podlewanie, nawożenie, światło, temperatura), sposoby 

rozmnażania, oraz choroby i szkodniki.  

 

27.03.2020 

Temat: Storczyki – charakterystyka oraz przegląd rodzajów i gatunków. 

1. Zachęcam Was do obejrzenia filmików – Jak pielęgnować storczyki doniczkowe? 
https://www.youtube.com/watch?v=0fiAtBmWees – Jak pielęgnować storczyki 

doniczkowe? 

https://www.youtube.com/watch?v=q3a8JiaHfmo – Pielęgnacja storczyków w domu  

https://www.youtube.com/watch?v=aDqO2ISRBWw
https://www.youtube.com/watch?v=mKTzAiO4JIY
https://www.youtube.com/watch?v=0fiAtBmWees
https://www.youtube.com/watch?v=q3a8JiaHfmo


2. W zeszytach proszę wyjaśnić pojęcia: 

a. warżka,  

b. geofit, 

c. epifit. 

3. W programie POWER POINT proszę wykonać prezentację (na ocenę)  

o Storczykach, uwzględniając następujące rodzaje:  

a. Falenopsis – nr 1 pod względem sprzedawanych roślin w Polsce,  

b. Klatleja,  

c. Cymbidium,  

d. Lelia,  

e. Miltonia,  

f. Jęzatka,  

g. Motylnik,  

h. Sabotek,  

i. Dendrobium, 

j. Vanda. 

Dla osób chętnych polecam zapoznać się z rarytasami takimi jak: 

a. Kapturzyk grzebieniasty,  

b. Brassja. 

Przy opracowaniu uwzględnić należy: nazwę rodzajową i gatunkową, opis rośliny  

(+zdjęcia), miejsce uprawy, pielęgnację (podlewanie, nawożenie, światło, 

temperatura), sposoby rozmnażania oraz choroby i szkodniki.  

Prezentację należy przesłać na mój adres do 3 kwietnia 2020 roku. 

Opracowane notatki wyślij na mój adres w postaci zdjęć czy skanu do 3 kwietnia 2020. 

Pozdrawiam;-) 

 

3.04.2020 

Temat: Powtórzenie wiadomości o paprociach, palmach i storczykach.  

 
Proszę powtórzyć informacje o paprociach, palmach i storczykach na podstawie notatek 

wykonanych w zeszycie i prezentacji. Od dziś czeka na Was przygotowany test z tych roślin 

(na ocenę). Wszystkie informacje zostały wysłane na pocztę klasową.  

Pozdrawiam Was;-) 

 

17.04.2020 

Temat: Rośliny doniczkowe o ozdobnych liściach cz.1. 

1. Proszę wykonać notatkę w zeszycie o roślinach doniczkowych o ozdobnych liściach. 

Przy opracowaniu uwzględnić należy: nazwę rodzajową i gatunkową, opis rośliny, 

miejsce uprawy, pielęgnację (podlewanie, nawożenie, światło, temperatura), sposoby 

rozmnażania oraz choroby i szkodniki. Roślin, których częścią ozdobną są liście, jest 



bardzo dużo, dlatego poniżej wypiszę kilkanaście rodzajów do opracowania: 

Sansewieria gwinejska, Sansewieria cylindryczna, Jukka aloesowata, Zamiokulkas 

zamiolistny, Dracena (dowolny gatunek), Epipremnum, Figowiec Benjamina, Aloes 

drzewiasty, Grubosz drzewiasty, Monstera, Cissus australijski lub rombolistny, 

Filodendron, Zroślicha, Cibora, Difenbachia nakrapiana. 

Do opracowania pomocny będzie ten link: 

https://kwiaty-ogrody.pl/category/rosliny-doniczkowe/ 

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

na Was TEST sprawdzający (na ocenę!) z wyżej wypisanych roślin. 

Pozdrawiam;-) 

 

 

24.04.2020 

Temat: Rośliny doniczkowe o ozdobnych liściach cz.2. 

 

1. Proszę powtórzyć informacje z lekcji 17.04.2020 Rośliny doniczkowe o ozdobnych 

liściach cz.1. Od dziś czeka na Was przygotowany test z tych właśnie roślin (na ocenę). 

Wszystkie informacje zostały wysłane na pocztę klasową. 

https://www.testportal.pl/test.html?t=B7X575QKudMJ 

2. Proszę wykonać notatkę w zeszycie o roślinach doniczkowych o ozdobnych liściach. 

Przy opracowaniu uwzględnić należy: nazwę rodzajową i gatunkową, opis rośliny, 

miejsce uprawy, pielęgnację (podlewanie, nawożenie, światło, temperatura), sposoby 

rozmnażania oraz choroby i szkodniki.  

Rośliny do opracowania: Alokazja, Araukaria, Aspidistra, Begonie o ozdobnych 

liściach, Kroton, Koleus Blumego, Kordylina, Ginura, Bluszcz pospolity, Maranta, 

Pandan, Peperomia (dowolny gatunek), Schefflera, Trzykrotka. 

https://zielony-parapet.pl/wszystkie/197-zamioculcas-zamiifolia-zamiokulkas-

zamiolistny-5853031925386.html 

https://kwiaty-ogrody.pl/category/rosliny-doniczkowe/ 

Pomocne informacje znajdziesz w podręczniku „Rośliny ozdobne” oraz na stronach 

internetowych i innych dostępnych źródłach.  

Opracowane notatki wyślij na mój adres w postaci zdjęć, skanu do 30 kwietnia 2020 

(na ocenę!).  

Pozdrawiam;-) 

https://kwiaty-ogrody.pl/category/rosliny-doniczkowe/
https://www.testportal.pl/test.html?t=B7X575QKudMJ
https://zielony-parapet.pl/wszystkie/197-zamioculcas-zamiifolia-zamiokulkas-zamiolistny-5853031925386.html
https://zielony-parapet.pl/wszystkie/197-zamioculcas-zamiifolia-zamiokulkas-zamiolistny-5853031925386.html
https://kwiaty-ogrody.pl/category/rosliny-doniczkowe/

