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„BIORÓŻNORODNOŚĆ ŚWIATA ROŚLIN” - materiał obowiązujący do zajęć  

 

ĆWICZENIE I 

 

Cyanophyta (sinice) – ogólna charakterystyka (morfologia, barwniki, substancje zapasowe,  

rozmnażanie), pojęcia: akineta, heterocysta, cenobium. 
 

Myxomycota (śluzorośla) – ogólna charakterystyka śluzowców (forma życiowa, odżywianie,  

typy owocowań z przykładami), pojęcia: plazmodium, pierwoszczowocnia, 

zrosłozarodnia, zarodnia właściwa. 
 

Zygomycota (sprzężniowe) – ogólna charakterystyka i cykl życiowy Rhizopus nigricans 

 (rozłożek czerniejący). 
 

Ascomycota (workowce) – ogólna charakterystyka (cykl życiowy, budowa owocników – 

 klejstotecjum, apotecjum, perytecjum); pojęcia: askospora; cykl życiowy 

 Sphaerotheca mors-uvae (mączniak właściwy agrestu) i Claviceps purpurea 

 (buławinka czerwona); ogólna charakterystyka Pezizales (kustrzebkowce); 

 ogólna charakterystyka porostów (klasy Lecanoromycetes – miseczniaki) –

 zróżnicowanie morfologiczne i anatomiczne plechy), pojęcia: plecha homeomeryczna 

 i heteromeryczna, gonidia. 
 

Basidiomycota (grzyby) – ogólna charakterystyka (cykl życiowy, budowa owocników – 

owocnik angiokarpiczny, gymnokarpiczny i hemiangiokarpiczny), pojęcia: gleba,  

bazydiospora, hymenofor; porównanie workowców i podstawczaków. 
 

 

ĆWICZENIE II 
 

Bacillariophyta (okrzemki) – ogólna charakterystyka (morfologia, budowa pancerzyków,  

barwniki, substancje zapasowe, rozmnażanie), pojęcia: auksospora. 
 

Phaeophyta (brunatnice)  

– ogólna charakterystyka (morfologia, barwniki, substancje zapasowe, rozmnażanie –  

przemiana pokoleń), pojęcia: fylloid, kauloid, konceptaklum, 

– cykl życiowy Fucus  vesiculosus (morszczyn pęcherzykowaty). 
 

Rhodophyta (krasnorosty) – ogólna charakterystyka (morfologia, barwniki, substancje  

zapasowe, rozmnażanie – przemiana pokoleń), pojęcia: karpogonium, spermacjum, 

karpospora, karposporofit, tetraspora, tetrasporofit. 

 

Chlorophyta (zielenice)  

– ogólna charakterystyka (morfologia – stopnie organizacji budowy, barwniki, substancje  

zapasowe, rozmnażanie bezpłciowe i płciowe – przemiana pokoleń (izomorficzna  

i heteromorficzna), pojęcia: zoospora, aplanospora, 

– charakterystyka Cladophora, Chaetophora – morfologia, rozmnażanie. 

 

Charophyta (ramienice)  

– ogólna charakterystyka (morfologia, barwniki, substancje zapasowe, rozmnażanie płciowe), 

– charakterystyka Chara, Spirogyra – morfologia, rozmnażanie. 
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ĆWICZENIE III 
 

Bryophyta (mchy)  

– ogólna charakterystyka (morfologia gametofitu i sporofitu, cykl życiowy), 
 

Lycopodiophyta (widłaki) 

– ogólna charakterystyka (morfologia gametofitu i sporofitu, cykl życiowy – przemiana  

pokoleń), 

– widłaki jednakozarodnikowe (przedstawiciele), 

– widłaki różnozarodnikowe (specyfika cyklu życiowego, przedstawiciele). 
 

Equisetophyta (skrzypy) – ogólna charakterystyka (morfologia gametofitu i sporofitu,  

cykl życiowy – przemiana pokoleń, przedstawiciele). 
 

Polypodiophyta (paprocie) 

– ogólna charakterystyka (morfologia gametofitu i sporofitu, cykl życiowy – przemiana  

pokoleń, przedstawiciele), pojęcia: sporofil, trofofil, zawijka, 

– paprocie różnozarodnikowe (specyfika cyklu życiowego, przedstawiciele). 

 

ĆWICZENIE IV 
 

Pinophyta (nagonasienne) 

– ogólna charakterystyka (morfologia, cykl życiowy – budowa sporofilostanów i sporofili,  

budowa zalążka, rozwój i budowa gametofitu żeńskiego i męskiego), 

pojęcia: ośrodek, bielmo pierwotne, krótkopęd, 

– ogólna charakterystyka nagonasiennych wielkolistnych, 

– ogólna charakterystyka miłorzębowych, 

– ogólna charakterystyka szpilkowych (przedstawiciele).  

 

Wstęp do okrytonasiennych 

– budowa kwiatu (wzór kwiatowy), pojęcia: owocolistek, 

– cykl życiowy okrytonasiennych (budowa zalążka, rozwój i budowa  

gametofitu żeńskiego i męskiego, podwójne zapłodnienie), pojęcia: bielmo wtórne, 

obielmo, 

– podstawowe typy kwiatostanów (kłos, grono, kolba, baldach, baldach złożony, wiecha), 

– budowa i klasyfikacja owoców (przykłady). 

 

ĆWICZENIE V 
 

Magnoliophyta (okrytonasienne) – Magnoliopsida (dwuliścienne): 

– ogólna charakterystyka Magnoliaceae (magnoliowatych) (morfologia i budowa kwiatu  

ze szczególnym uwzględnieniem cech prymitywnych, typ owocu, przedstawiciele), 

– ogólna charakterystyka Ranunculaceae (jaskrowatych) (morfologia, budowa kwiatu,  

typ owocu, przedstawiciele), 

– ogólna charakterystyka Caryophyllaceae (goździkowatych) (jak wyżej), 

– ogólna charakterystyka Brassicaceae (kapustowatych) (jak wyżej), 

– ogólna charakterystyka podklasy Hamamelididae (oczarowe) (przystosowanie  

do wiatropylności, przedstawiciele). 
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ĆWICZENIE VI 
 

Magnoliophyta (okrytonasienne) – Magnoliopsida (dwuliścienne) – ciąg dalszy: 

– ogólna charakterystyka Rosaceae (różowatych) z uwzględnieniem podziału na 4 podrodziny  

(morfologia, budowa kwiatu, typ owocu, przedstawiciele), 

– ogólna charakterystyka Fabaceae (motylkowate) (morfologia, budowa kwiatu, typ owocu,  

przedstawiciele), 

– ogólna charakterystyka Apiaceae (baldaszkowatych) (jak wyżej, budowa kwiatostanu), 

– ogólna charakterystyka Asteraceae (złożone) (jak wyżej, zróżnicowanie budowy  

kwiatów i kwiatostanów – typy budowy koszyczka, kryteria podziału na podrodziny), 

– ogólna charakterystyka Lamiaceae (wargowe) (jak wyżej). 

 

ĆWICZENIE VII 
 

Magnoliophyta (okrytonasienne) – Liliopsida (jednoliścienne): 

– porównanie jednoliściennych i dwuliściennych, 

– ogólna charakterystyka podklasy Alismatidae (żabieńcowych) – cechy prymitywne  

 u Alismataceae, budowa kwiatostanów u Araceae (obrazkowatych), 

– ogólna charakterystyka podklasy Liliidae (liliowych); charakterystyka rodziny Orchidaceae 

 (storczykowate), 

– ogólna charakterystyka rodziny Cyperaceae (ciborowate) (morfologia, budowa kwiatów  

i kwiatostanów, typ owocu, przedstawiciele; pojęcia: pęcherzyk), 

– ogólna charakterystyka rodziny Poaceae (trawy) (morfologia, budowa kwiatów, budowa 

 kłoska i kwiatostanów wyższego rzędu, typ owocu, przedstawiciele; pojęcia: plewa, 

 plewka, języczek). 


