
Funkcjonowanie roślin – karta pracy 1 

 

Zadanie 1.  (3pkt) Kwadraty symbolizują dwie komórki roślinne; wewnątrz nich podane są wartości 

potencjału wodnego.  

Komórka I 

Ψw I = -5,3 MPa 

 

 

Komórka II 

Ψw II = -3,7 MPa 

 

 

a) Określ kierunek przepływu wody między komórkami, odpowiedź uzasadnij. 

b) W której z tych komórek występuje wyższe ciśnienie osmotyczne? 

c) Wymień trzy funkcje jakie pełni woda w roślinie. 

 

Zadanie 2. (1 pkt) Rysunki przedstawiają mechanizm otwierania się i zamykania aparatów szparkowych u 

roślin. 

 
Na podstawie analizy rysunków przedstaw zależność między stężeniem jonów K+ w komórkach 

szparkowych a ruchami szparek. 

 

Zadanie 3. (3 pkt) Transport asymilatów odbywa się w elementach przewodzących łyka w górę i w dół 

rośliny. Załadunek łyka odbywa się w organach rośliny zawierających komórki zwane donorami, a  

rozładunek łyka w organach rośliny zawierających komórki zwane akceptorami. 

a) Podaj przykład organu rośliny , w których może odbywać się załadunek łyka oraz przykład 

organu gdzie może zachodzić rozładunek łyka.  Uzasadnij wybór każdego z organów. 

b) Nazwij związek chemiczny, który jest podstawową formą transportu cukrów u roślin. 

 

Zadanie 4. (1 pkt) Na opakowaniach nawozów dla roślin doniczkowych znajdują się dokładne informacje 

dotyczące ich stosowania. Używanie roztworu nawozów o zbyt wysokim stężeniu jest dla roślin szkodliwe i 

może skutkować m.in. ich zwiędnięciem. Wyjaśnij, dlaczego podlewanie roślin roztworami nawozów o 

zbyt wysokim stężeniu może skutkować ich zwiędnięciem.  

 

Zadanie 5. (0–3) Jednym z mechanizmów odpowiedzialnych za transport wody w roślinie jest parcie 

korzeniowe. Proces ten jest uwarunkowany głównie aktywnym pobieraniem z roztworu glebowego 

niektórych jonów, co skutkuje wnikaniem wody i jej przemieszczaniem się w górę rośliny. Udowodniono, 

że w warunkach niedoboru tlenu oraz pod wpływem inhibitorów oddychania tlenowego parcie korzeniowe 

zanika.  

a) Opisz, w jaki sposób przeprowadzić obserwację (co trzeba zrobić i co zaobserwować), aby 

przekonać się o występowaniu parcia korzeniowego, mając do dyspozycji podlaną roślinę niecierpka, 

rosnącą w doniczce.  

b) Wyjaśnij, dlaczego parcie korzeniowe ustaje pod wpływem inhibitorów oddychania tlenowego.  

c) Wyjaśnij, dlaczego wczesną wiosną u drzew i krzewów okrytonasiennych parcie korzeniowe jest 

jedynym mechanizmem umożliwiającym przemieszczanie się wody w górę rośliny. 

 


