
Drzewa liściaste 
posiadają liście.

Gałęzie to inna 
nazwa korzeni 

drzewa.

Drzewo, którego 
kora jest biała to 

brzoza.

Rośliny 
wieloletnie 

zwane są inaczej 
bylinami.

Drzewa iglaste
nie posiadają 

pnia.

Koronę 
posiadają tylko 

drzewa 
królewskie.

Igły drzew 
iglastych inaczej 

nazywane są 
szpilkami.

Zwierzętami 
chronionymi są 

kozica,
bóbr i świstak.

Zdrewniała, 
pokryta korą 

łodyga drzewa 
to pień.

Liście drzew 
zmieniają 

jesienią kolor 
i opadają.

Rośliny zielne 
nie mają 

zdrewniałych 
łodyg.

W Polsce istnieją 
23 parki 

narodowe.



W parku 
narodowym 

można zrywać 
liście i zbierać 

grzyby.

Drzewa liściaste 
i iglaste mogą 

tworzyć las 
mieszany.

Las, w którym 
występują tylko 
drzewa liściaste 

to bór.

Warstwy lasu to: 
korony drzew, 
podszyt, runo 
leśne i ściółka.

Pomnikami 
przyrody 

nie mogą być 
drzewa 

i wodospady.

W lesie można 
hałasować 
i płoszyć 

zwierzęta.

Wielkim 
bogactwem lasu 

są grzyby 
i owoce roślin.

Najwyższa 
warstwa lasu to 

ściółka.

Rezerwat 
przyrody to 

obszar, gdzie 
przyroda rządzi 

się swoimi 
prawami.

W lesie nie 
wolno wyrzucać 

śmieci!

Rośliny w lesie 
tworzą warstwy.

Najniższa 
warstwa lasu to 

podszyt.



Modrzew to 
jedyne drzewo 

iglaste w Polsce, 
które nie zrzuca 
igieł na zimę.

Borowik 
szlachetny, 

kurka, pieczarka 
i mleczaj rydz to 
grzyby jadalne.

Ściółkę tworzą 
opadłe liście, 
kora, drobne 

gałązki i szczątki 
zwierząt.

Mchy i paprocie 
występują 

w warstwie runa 
leśnego.

W lasach 
liściastych 
najczęściej 

występują dęby, 
buki i sosny.

Do trujących 
grzybów należą:

goryczak 
żółciowy 

i muchomor 
jadowity.

Drobnoustroje 
rozkładają 

elementy ściółki 
tworząc 

próchnicę. 

Korony drzew 
zatrzymują 

najmniej światła.

Niektóre grzyby 
jadalne i trujące 
dla człowieka są 

do siebie 
podobne.

Grzyby 
występują 

w warstwie runa 
leśnego.

Podszyt tworzą 
krzewy i młode 

drzewa.

Jałowiec, 
leszczyna, 
trzmielina 

i bez czarny 
to krzewy.



Przebiśnieg, 
przylaszczka 

i zawilec kwitną 
najwcześniej 

z roślin 
wiosennych.

Organizmy 
korzystające 
z gotowego 
pokarmu 

nazywamy 
konsumentami.

Mięsożercami 
nazywamy 
zwierzęta, 
których 

pokarmem są 
rośliny.

Największymi 
roślinożercami 

żyjącymi 
w Polsce 
są żubry.

Wszystkie 
rośliny same 
wytwarzają 
składniki 

odżywcze, są 
producentami.

Konsumentów 
można podzielić 

na:
wszystkożerców,

mięsożerców
i roślinożerców.

Typowymi 
mięsożercami 

są: wilki, rysie 
i jastrzębie.

Jelenie, sarny, 
łosie, a także 
chrabąszcze 

i motyle 
zaliczamy do 

roślinożerców.

Rośliny 
potrzebują 
dwutlenek 

węgla, wodę  
i światło 

słoneczne.

Roślinożercy 
odżywiają się 

innymi 
zwierzętami.

Do 
wszystkożerców 
możemy zaliczyć 

borsuka.

Łańcuch 
pokarmowy 
zazwyczaj 

zaczyna się 
od samożywnej 

rośliny.



Łańcuch 
pokarmowy nie 
jest przykładem 

zależności 
pokarmowych.

Zapyleniem 
nazywamy 

przeniesienie 
pyłku z jednej 

rośliny na kwiat 
drugiej.

Kwiaty traw 
i turzyc zapylane 
są przez wiatr.

Niepozorne 
kwiaty traw są 
zapylane przez 

owady.

Na łąkach oprócz 
roślin zielnych 

występują 
rośliny 

zdrewniałe.

Rośliny 
owadopylne 
posiadają 

kwiaty, które 
zapylane są 
przez owady.

Czterolistna 
koniczyna 
przynosi 

szczęście.

Łąki są 
miejscem 

wypasu zwierząt 
i źródłem paszy.

Górskie łąki 
nazywane są 

halami.

Pospolitymi 
roślinami łąk 

są trawy.

Barwne kwiaty 
przyciągają 
owady i są 

zapylane przez 
wiatr.

W Polsce palenie 
łąk jest 

zabronione.



Z uprawianych 
na polach roślin 

wytwarza się 
pokarm dla ludzi 

i paszę dla 
zwierząt.

Pola uprawne 
nie wymagają 

wielu zabiegów, 
takich jak orka 
czy nawożenie.

W Polsce 
uprawia się żyto, 
pszenicę, owies, 

jęczmień 
i pszenżyto.

Liście buraka 
służą do wyrobu 

cukru.

Pola uprawne 
tworzone są 

przez człowieka.

Aby uprawiać ryż 
potrzebne są 

małe ilości wody 
i zimny klimat.

W Polsce nie 
uprawia się 
kukurydzy 

i proso.

Do roślin 
oleistych zalicza 

się rzepak, 
słonecznik i len.

Na polach 
uprawia się 

określony, jeden 
rodzaj roślin.

Zboża są 
trawami, 

które uprawia 
się ze względu 

na ziarno.

Do roślin 
okopowych 

zalicza się buraki 
i ziemniaki.

Nasiona rzepaku 
i słonecznika 

zawierają małe 
ilości tłuszczu, 

wykorzystuje się 
je do wyrobu 

oleju.



Z liści tytoniu 
produkuje się 

papierosy, 
cygara i tytoń 

fajkowy.

Do roślin 
przyprawowych 
należą: cebula, 

pietruszka, 
czosnek, koper 

i majeranek.

W polskich 
sadach można 

spotkać jabłonie, 
czereśnie, śliwy 

i grusze.

Zapylenie nie 
jest konieczne 
do tego, aby 

powstały 
nasiona i owoce.

Częścią 
użytkową 
chmielu są 

szyszki.

Warzywa nie są 
źródłem witamin 

i soli 
mineralnych.

W sadach nie 
uprawia się 

porzeczki, aronii 
i agrestu.

Rośliny 
nieużytków to 
rośliny, których 
się nie uprawia, 

jak maki 
czy chabry.

Palenie tytoniu 
nie uzależnia 

i nie jest 
szkodliwe dla 

zdrowia.

Sad to teren, na 
którym zostały 

zasadzone 
drzewa i krzewy 

owocowe.

Kwiat składa się 
z płatków 

korony, działek 
kielicha, słupka 

i pręcików. 

Nie należy 
spożywać 

żadnych części 
nieznanych 

roślin.


