
GRZYBY I POROSTY 
Szkoła podstawowa - klasa V 



CELE LEKCJI 

Omówienie  środowiska życia grzybów i porostów 

Poznanie budowy i czynności życiowych grzybów i porostów 

Wykazanie znaczenia grzybów i porostów  w przyrodzie oraz dla człowieka 



NAZYWAM SIĘ GRZYB  

•  gdzie mieszkam? 

Łatwiej byłoby powiedzieć gdzie mnie nie ma  

Spotkacie mnie w lesie 

Czasami jestem  

„dzikim” lokatorem  

 



JAKI JESTEM? 

 

 mogę być jednokomórkowy, czyli taki mały, czasem dla WAS niewidoczny 
gołym okiem  

 bywam też wielokomórkowy i wówczas mogę być bardzo okazały, 
kolorowy, a nawet smaczny. Niestety niektórzy moi kuzyni są trujący 
- uważajcie na nich.   

https://www.igib.uw.edu.pl/ 

https://www.ukw.edu.pl/ 



CO LUBIĘ ROBIĆ?  

Jeść  

• Tak jak WY jestem cudzożywny – 
czasami sprzątam po innych 
stworzeniach, czasami koleguję się  
z innymi organizmami, a niektórych 
nie lubię i ich pożeram  

Pracować  

• Lubię piec ciasta i pieczywo 

• Produkuję antybiotyki i sery 



ILU NAS JEST? 

 

• NA ŚWIECIE MAM DZIESIĄTKI TYSIĘCY KREWNIAKÓW, TYCH MAŁYCH I TYCH 
DUŻYCH I CAŁY CZAS NAS PRZYBYWA, BO UMIEMY PĄCZKOWAĆ, 
POWSTAWAĆ Z FRAGMENTÓW GRZYBNI, TWORZYMY TEŻ LICZNE GAMETY  
I ZARODNIKI.  

www.uwm.edu.pl 



DO ZOBACZENIA W LESIE 



ĆWICZENIA  

• Spośród podanych niżej przykładów grzybów wybierz ten, który jest grzybem 
jednokomórkowym (generator testów Nowa Era) 

 

A. Maślak zwyczajny 

B. Drożdże piekarnicze 

C. Muchomor sromotnikowy 

D. Borowik szlachetny 

 



ĆWICZENIA 

• Opisz budowę grzyba. Skorzystaj z określeń podanych poniżej  
(generator testów Nowa Era) 

kapelusz, trzon, rurki, luźne strzępku grzybni, blaszki 



ĆWICZENIA 

• Oceń znaczenie grzybów w przyrodzie i dla człowieka. Obok znaczenia 
pozytywnego wpisz P, a obok negatywnego N (generator testów Nowa Era) 

 

A. Użyźniają glebę przez rozkład szczątków organizmów na substancje proste. 
…………… 

B. Grzyby pleśniowe rozwijają się na produktach spożywczych. …………… 

 

C. Mogą powodować choroby zwierząt i roślin. …………… 

 

D. Służą do produkcji antybiotyków i serów oraz wypieku pieczywa. …………… 

 



ĆWICZENIA 

• Ilustracja przedstawia przekrój przez plechę porostu. Zaznacz strzałką 
miejsce, w którym znajdują się glony (generator testów Nowa Era) 
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• Podręcznik do biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej Puls życia, wyd. Nowa Era 

 

 


