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 LIŚCIE

Części liścia: a – wierzchołek;
b – unerwienie; c – brzeg;
d – ogonek; e – przylistek;
f – nasada;

Brzeg liścia: 
1 – cały; 2 – ząbkowany; 
3 – piłkowany; 4 – karbowany; 

Kształt blaszki liściowej: 
5 – jajowaty; 6 – trójkątny; 
7 – lancetowaty; 8 – sercowaty; 
9 – romboidalny; 10 – strzałkowaty; 
11 – okrągły;

12 – wrębny; 13 – pierzastosieczny;
14 – pierzastowrębny; 15 – dłoniasto-
klapowany; 16 – dłoniastowrębny;
17 – dłoniastosieczny; 18 – pierzasty;
19 – dłoniastozłożony;

Wierzchołek liścia: 20 – ostry; 
21 – zaostrzony; 22 – szczeciniasty; 
23 – tępy; 24 – ucięty; 25 – wycięty

Nasada liścia: 26 – zaokrąglona; 
27 – klinowata; 28 – wyciągnięta; 
29 – sercowata; 30 – strzałkowata; 
31 – ucięta
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A. Rozwiąż zagadkę. Odpowiedź wpisz powyżej w miejsce wykropkowane. W ten sposób 
poznasz nowy gatunek drzewa.

B. Rozejrzyj się uważnie pod drzewem. Poszukaj liści i owoców dębu, a następnie narysuj je 
zgodnie z podpisami.

C. Aleję dębów szypułkowych na Barbarce ustanowiono Pomnikiem Przyrody. 
Ustanawiając drzewa Pomnikami Przyrody, chronimy je. Odpowiedz na pytania dotyczące 
alei.

?

c)  Co to oznacza, że drzewo jest pod ochroną? Podkreśl prawidłową odpowiedź:

§ drzewo jest zabezpieczone ogrodzeniem, żeby nie zjadły go zwierzęta,

§ drzewa nie wolno ścinać, nie wolno łamać gałęzi, 

§ drzewo zostało zaatakowane przez szkodniki.
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A. Z podanych rysunków wybierz liść kasztanowca. Zaznacz krzyżykiem prawidłowy 
rysunek.

Liść kasztanowca jest liściem złożonym. Policz z ilu drobnych listków składa się ten 1 
liść. Wpisz odpowiedź w ramkę poniżej.

C. Spróbuj odnaleźć owoc kasztanowca. Obejrzyj go i narysuj. Następnie uzupełnij tekst 
dotyczący kasztanowca.

Nazwa kasztanowiec biały pochodzi od koloru kwiatów, które kwitną w maju. 

Owoc tego drzewa  jest w osłonce koloru                                                             ,

a nasiono jest koloru                                                             .

Kwiaty kasztanowca mają kolor                                    .

Spadłem nagle z drzewa, 
leżę na trawniku 

w brązowej koszulce, 
w zielonym płaszczyku.
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A. Zaznacz kółkiem wszystkie owoce grabu, a następnie je policz. Liczbę wpisz w pustą 
ramkę.

B. Kora grabu ma charakterystyczne pofałdowania. Mówimy, że wygląda jakby była 
„zagrabiona”. Otocz pętlą rysunek najbardziej przypominający korę grabu.

C. Na rysunku przedstawiono różne brzegi liści. Zaznacz krzyżykiem obrazek z prawidło-
wym kształtem brzegu liścia grabu.   
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A. Zastanów się co przedstawiają obrazki. Wpisz w puste kratki numery odpowiadające 
opisom.

B. Zaznacz krzyżykiem dwa obrazki zwierząt, które mogą żywić się nasionami świerka.

C. Zaznacz krzyżykiem rysunek, który przedstawia sposób ułożenia igieł świerka na gałązce. 
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A. Spośród podanych orzechów zaznacz krzyżykiem owoc leszczyny, czyli orzech laskowy.

C. Leszczyna zwyczajna jest krzewem. Oznacza to, że ma więcej niż 1 pień. Kilka, a nawet 
kilkanaście równorzędnych pni wyrasta z gleby. Zaznacz krzyżykiem pokrój leszczyny 
zwyczajnej.

Kwiaty leszczyny kwitną w miesiącu

                       

Owoce leszczyny dojrzewają w miesiącu

.

.
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C. Drzewa, żeby móc rosnąć pobierają wodę. Na rysunku zaznacz strzałką kierunek 
przepływu wody w drzewie. Podpisz elementy drzewa: korzenie, pień, gałęzie.

A. Na rysunku przedstawiono liść klonu. Spróbuj dorysować jego unerwienie tzn. żyłki 
liścia.

B. Owoc klony nazywany jest skrzydlakiem, bo posiada skrzydełka umożliwiające 
przenoszenie nasion na duże odległości przez wiatr. Dorysuj brakującą część i pokoloruj go.
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A. Przekalkuj fragment kory buka. Użyj kredki świecowej lub ołówka. Wyznaczone miejsce 
pokryje się wzorem odbitej kory. 

B. Owocem buka są orzeszki. Potoczna nazwa owoców buka to bukwie. Z podanych owoców 
zaznacz krzyżykiem owoc buka.

C. W podany kształt wrysuj liść buka oraz dorysuj jego elementy: unerwienie liścia (żyłki), 
ogonek, “włoski”, pofałdowany brzeg liścia.
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A. Przyjrzyj się uważnie jak wyglądają igły. Zmierz ich długość, a potem narysuj. 

długość igły 1: ............................. cm, długość igły 2: ............................ cm 

Igły sosny zwyczajnej:

C. Sosna wytwarza duże ilości żywicy. Zastanów się, z której części drzewa uzyskuje się 
żywicę. Zaznacz krzyżykiem prawidłową odpowiedź.

Jestem zielona i kłująca. Rosnę razem z moją siostrą bliźniaczką 

.................................

Początkowo jestem zielona, a później brązowa. Pomagam przy rozsiewaniu nasion 

.................................

Jestem koloru brązowoszarego, mam wiele wcięć i pęknięć. Otaczam pień drzewa 

.................................

są różne / takie same

są długie / krótkie

są ostro / tępo zakończone

rosną po dwa / pojedynczo
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A. Z pośród podanych figur wybierz tą, do której najbardziej podobny jest liść brzozy. Do 
figury dorysuj ogonek i unerwienie (żyłki). 

Co to za smukłe drzewa 
z korą jak śnieg białą,

suknie z drobnych listków
na wiosnę przywdziewają. 

a) b) c)
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A. Owoce berberysu są chętnie zjadane przez ptaki. Zaprowadź ziębę do krzewu.

B. Narysuj i pokoloruj kwiaty lub owoce krzewu berberysu. Kwiaty są koloru żółtego. 
Owoce są koloru czerwonego. Nie zapomnij, że nie rosną one pojedynczo.

C. Berberys wytwarza ciernie w celu ochrony przed zwierzętami. Ciernie charakteryzują się 
tym, że trudno je oderwać od gałązki. Przyjrzyj się jak wyglądają ciernie i dorysuj je na 
gałązce.
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C. Przeczytaj uważnie opisy. Podpisz jaką porą roku możesz obserwować tak wyglądający 
modrzew. 

B. Jednym ze zwierząt żywiących się nasionami modrzewia jest wiewiórka. Zaprowadź ją do 
szyszki.

Igły na drzewie koloru żółtego, szyszka koloru 
brązowego, pod drzewem opadłe igły.

Igły na drzewie koloru zielonego, szyszka koloru 
zielonego, brak igieł pod drzewem.

8

7

6

5

4

3

2

1

0

cm

A. Pod drzewem poszukaj igieł modrzewia. Przyjrzyj się uważnie jak wyglądają. Zmierz 
długość igieł. Narysuj igły w pęczku.

: :
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C. Odpowiedz na pytania. Podkreśl prawidłową odpowiedź.   

B. Do jakiej rzeczy zaprezentowanej na obrazkach podobny jest liść jarzębu. Odpowiedź 
zaznacz krzyżykiem.

Jarząb pospolity:
a) jest wysokim drzewem /jest niskim drzewem,
b) ma owoce typu jagoda /ma owoce rzekome typu jabłko,
c) ma liście złożone /ma liście pojedyncze,
d) ma korę szarą i gładką /ma korę brązową i spękaną.
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Wszyscy o niej mówią, 
że kwiatów królowa. 

Bywa herbaciana, 
biała i różowa. 

A. Rozwiąż zagadkę. Odpowiedź wpisz w wykropkowane powyżej miejsce. W ten sposób 
poznasz kolejny gatunek krzewu.

B. Dzika róża wytwarza kolce w celu ochrony przed zwierzętami. Kolce charakteryzują się 
tym, że łatwo je oderwać od gałązki. Przyjrzyj się jak wyglądają kolce i dorysuj je 
we właściwym miejscu na gałązce.

C. W zależności od pory roku, narysuj i pokoloruj zgodnie z rzeczywistym wyglądem: 
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A. Odszukaj w rozsypance liść olszy i pokoloruj go. Czy rozpoznałeś inne liście? Jeśli tak, to 
wypisz ich nazwy.

B. Zastanów się, co przedstawiają obrazki. Następnie dopasuj  nazwy elementów drzewa do 
rysunków. Cyfry wpisz w puste kratki.

1. ................................ 2. .................................. 3. ............................... 4. ............................

5. ................................ 6. .................................. 7. ...............................

C. Czy olsza, która posiada „szyszeczki” jest drzewem liściastym czy iglastym? Wpisz 
odpowiedź.

.
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A. W podany kształt wrysuj elementy: unerwienie liścia (żyłki), ogonek, “włoski”, 
piłkowany brzeg liścia.

B. Zastanów się, który rysunek przedstawia kwiat, a który owoc. Podpisz rysunki oraz 
dopasuj kierunek strzałki do kierunku przemiany. 

C. Otocz pętlą element lipy, z którego pszczoły produkują miód.

a) b) c)
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Najstarsze drzewo w Polsce – cis pospolity liczący 1266 lat - 
rośnie w Henrykowie Lubańskim na   Dolnym Śląsku.

W okolicach Samsonowa znajduje się najsławniejszy polski 
pomnik przyrody – Dąb Bartek, osiągnął imponujący wiek 700 
lat.

Najgrubsze drzewa w Polsce to topole, lipy i dęby. Najwyższe 
drzewa w Polsce to jodły i świerki.

Już w 1423 roku Król Władysław Jagiełło wprowadził ochronę 
cisa.

Motyw żołędzi od średniowiecza występuje w herbach królewskich 
i rycerskich, a także w emblematach mundurowych, jako symbol 
siły, sławy i szlachetności.

Aby wyprodukować 1 tonę papieru trzeba ściąć średnio 17 
drzew.

Jedno drzewo produkuje w ciągu roku tlen wystarczający dla 
10 osób.
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TYPY OWOCÓW

Owoce suche pękające: 
1- mieszek (np. magnolia); 
2 – strąk (np. groch); 3 – łuszczyna 
(np. rzepak); 4 – torebka (np. mak); 
5 – puszka (np. możylinek trójnerwowy); 

Owoce suche niepękające: 
6 – orzech (np. laskowy); 7 – ziarniak 
(np. pszenica); 8 – orzeszek (np. grab); 
9, 11 – skrzydlak (np. klon); 
10 – niełupka z puchem 
(np. dziewięćsił bezłodygowy);

Rozłupnie: 12 – łuszczyna przewęzista 
(rzodkiew świrzepa); 13 – łuszczyna 
pękająca (np. kapusta); 14 – 16 – rozłupki 
(np. ślaz); 17 – rozłupka podwójna 
(np. podagrycznik); 

Owoce mięsiste: 18 – jabłuszko;
19, 22 – pestkowce (np. śliwa); 
20, 21 – jagody (np. pomidor); 
23 – jagoda skórzasta (np. papryka); 
24 – osnówka (np. cis); 

Owoce zbiorowe: 25 – owoc 
wieloorzeszkowy poziomki; 26 – owoc 
szupinkowy (rzekomy) dzikiej róży; 
27 – owoc wielopestkowy maliny; 
28 – wieloorzeszkowy owocostan morwy;
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stanowiska do ścieżki 
„Drzewa i krzewy Barbarki”


