
Scenariusz zajęć 

Temat: Transport wody. Jak to robią rośliny? 

Przedmiot: biologia, poziom rozszerzony 

Grupa uczestników: uczniowie klasy II szkoły ponadpodstawowej 

Czas trwania zajęć: 45 min. 

Cel ogólny: poznanie mechanizmów pobierania oraz transportu wody przez roślinę 

Cele operacyjne: 

- w zakresie wiadomości uczeń:

• wyjaśnia pojęcia: transpiracja, potencjał wody, parcie korzeniowe, ciśnienie

hydrostatyczne, ciśnienie osmotyczne, ciśnienie turgorowe, siła ssąca, gutacja,

wiosenny płacz roślin

• opisuje rodzaje transportu wody (transport apoplastyczny, symplastyczny,

transmembranowy)

• przedstawia etapy transportu wody w roślinie (poziomy i pionowy)

• określa wpływ substancji rozpuszczonej i ciśnienia na potencjał wody

• wyjaśnia rolę sił kohezji i adhezji w przewodzeniu wody

• podaje różne rodzaje transpiracji

- w zakresie umiejętności uczeń:

• planuje, przeprowadza i dokumentuje proste doświadczenia biologiczne

• interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo – skutkowe między

uzyskanymi wynikami

• formułuje wnioski

• planuje proste doświadczenia mające na celu zbadanie pobierania i transportu wody

przez roślinę

Publikacja jest rozpowszechniana na zasadach wolnej licencji Creative Commons
Użycie niekomercyjne 4.0 Polska (CC-BY-NC)



 
 

 

Postawy i przekonania: 

• rozwija zainteresowania przyrodnicze 

• skutecznie komunikuje się z rówieśnikami i nauczycielem 

• aktywnie pracuje na zajęciach 

Metody pracy: metoda problemowa 

Formy pracy: praca grupowa, zbiorowa.  

Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, sprzęt laboratoryjny (opis w kartach pracy 

ucznia), materiał badawczy, karty pracy dla każdego ucznia 

Przebieg lekcji: 

• Faza wprowadzająca (5 min.) 

o przywitanie uczniów 

o czynności organizacyjno-porządkowe 

o podanie tematu i celów zajęć 

• Faza realizacyjna (30 min.) 

Nauczyciel rozpoczyna zajęcia od przypomnienia roli i właściwości wody oraz podstawowych 

procesów przemieszczania się substancji w komórkach. Pokazując roślinę pyta uczniów o 

części ciała rośliny i o ich funkcje. 

Uczniowie słuchają nauczyciela, odpowiadają, zadają pytania. 

Nauczyciel pokazując zdjęcie najwyższego drzewa sekwoi wieczniezielonej (wysokość ponad 

115 m) i stawia problem – jak woda dociera do najwyżej położonych liści/igieł tego drzewa?  

Nauczyciel dzieli uczniów na grupy, prosi o wyznaczenie lidera w każdej grupie, który będzie 

czuwał nad dokładnością i rzetelnością wykonania doświadczenia.  

Grupa I - Badanie zjawiska osmozy w tkankach roślin oraz zjawiska parcia korzeniowego 

(załącznik 1) 

Grupa II - Badanie transportu wody w pędach roślin lądowych (załącznik 2) 

Grupa III - Badanie udziału liści w pobieraniu wody przez roślinę (załącznik 3) 

Rozdaje uczniom karty pracy, prosi o zapoznanie się z ich treścią. W trakcie realizacji 

doświadczeń nadzoruje pracę uczniów, służy pomocą, odpowiada na pytania uczniów, zadaje 

dodatkowe pytania , pozwalające zrozumieć badane zjawiska. 



 
 

 

Uczniowie zapoznają się z kartą pracy, zadają dodatkowe pytania dotyczące przygotowania 

doświadczenia. Przygotowują i realizują doświadczenie wykorzystując karty pracy. Zapisują 

wyniki i je analizują, wyciągają wnioski. Poszukują odpowiedzi na pytania  umieszczone w 

kartach pracy w podręczniku, dyskutują. Każda osoba w grupie musi dobrze zrozumieć 

zagadnienie, aby potem wytłumaczyć je osobom w innej grupie. 

• Faza podsumowująca (10 min.) 

Nauczyciel prosi uczniów z każdej grupy o przedstawienie wyników pracy. 

Uczniowie (liderzy lub wybrani przez nauczyciela) przedstawiają  cel i wyniki doświadczenia, 

przedstawiają wnioski. 

Nauczyciel rozdaje uczniom kartę pracy (załącznik 4) i wspólnie z uczniami podsumowuje 

przedstawione wyniki i wnioski z przeprowadzonych doświadczeń.  

Uczniowie uzupełniają kartę utrwalającą nowe pojęcia i terminy związane z tematem lekcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Bożena Kozłowska-Szerenos 

 



 
 

 

Załącznik 1. Karta pracy ucznia 

 

Imię i nazwisko ………………………………..                               Data …………………….. 

Żywa komórka roślinna traktowana jest jako układ osmotyczny w którym przenikanie wody 

dokonuje się między sokiem komórkowym występującym w wakuoli (roztwór wewnętrzny), 

błoną półprzepuszczalną (błony cytoplazmatyczne: plazmolema i tonoplast), a roztworem 

zewnętrznym. O kierunku przepływu wody decydują różnice potencjału między obu 

roztworami. Wyższy potencjał wody w komórce niż w środowisku zewnętrznym powoduje 

utratę wody przez komórkę. 

Doświadczenie 1. Badanie zjawiska osmozy w tkankach roślin – dlaczego 

ogórek płacze? 

I. Problem badawczy  

………………………………………………………………………………………………… 

II. Hipoteza  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

III. Materiał i sprzęt  

1. 2 plastry ogórka 

2. 2 szalki Petriego, skalpel (lub nóż) 

3. Woda destylowana 

4. 10 % roztwór soli 

 



 
 

 

IV. Przygotowanie zestawu doświadczalnego i realizacja doświadczenia  

1. Przygotowuj 2 plastry ogórka o takiej samej grubości 

2. Na szalki Petriego wlej odpowiednio do I – wodę destylowaną, do II – roztwór soli 

3. Na szalkach ułóż plastry ogórka 

4. Po 15 min wyjmij plastry ogórka i obserwujemy ich wygląd  

V. Wyniki obserwacji 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

VI. Analiza wyników  

Pytania:  

1.Wyjaśnij, dlaczego ogórek w roztworze soli stracił turgor? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. Uzasadnij, co decyduje o przepływie wody z komórki do komórki?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 



 
 

 

VII. Wnioski  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Doświadczenie 2. Badanie zjawiska parcia korzeniowego 

I. Problem badawczy  

………………………………………………………………………………………………… 

II. Hipoteza  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

III. Materiał i sprzęt  

1. Roślina w doniczce (np. fasola zwyczajna z 2 piętrami liści)  

2. Końcówka do pipety lub rurka 

3. Plastelina lub masa mocująca  

IV. Przygotowanie zestawu doświadczalnego i realizacja doświadczenia  

1. Zetnij roślinę tuż nad ziemią (ok. 2 cm). 

2. Na pozostałą część łodygi nałóż końcówkę pipety. 

3. Miejsce styku rurki z łodygą uszczelnij masą mocującą. 

4. Obserwuj pojawienie się płynu w rurce. 

 

 



 
 

 

V. Wyniki obserwacji 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

VI. Analiza wyników  

Pytania:  

1.Wyjaśnij, dlaczego w rurce pojawiła się woda? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. Uzasadnij, kiedy możemy zaobserwować zjawisko parcia korzeniowego?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Spróbuj przewidzieć, jakie czynniki środowiska w największym stopniu mogłyby wpłynąć 

na wynik tego doświadczenia?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 



 
 

 

VII. Wnioski  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik 2. Karta pracy ucznia 

 

Imię i nazwisko ………………………………..                             Data …………………….. 

Doświadczenie. Badanie transportu wody w pędach roślin lądowych 

I. Problem badawczy  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

II. Hipoteza  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

III. Materiał i sprzęt  

1. Pędy selera,  

2. Kolba o pojemności 250 ml,  

3. Linijka z podziałką milimetrową, 

4. Szkło powiększające  

5. 100 ml jednoprocentowego roztworu błękitu metylenowego 

6. Skalpel (lub nóż) 

7. Barwnik spożywczy  

 

Rys. 1. Pędy selera 



 
 

 

IV. Przygotowanie zestawu doświadczalnego i realizacja doświadczenia  

1. Nalej 100 ml jednoprocentowego roztworu błękitu metylenowego do 250-mililitrowej 

kolby.  

2. Podziel nać selera wzdłuż jej długości na pasy.  

3. Przyjrzyj się przekrojowi za pomocą szkła powiększającego. Spróbuj zidentyfikować 

wiązki przewodzące ksylemu (Rys. 1).  

4. Umieść łodygi z liśćmi selera w kolbie.  

5. Odczekajcie dziesięć minut i wyjmijcie seler z roztworu. Zetrzyjcie z niego pozostający na 

jego powierzchni barwnik.  

6. Odetnij od spodu łodygi plasterek o grubości 1 cm. Przyjrzyj się przez szkło powiększające 

przekrojowi poprzecznemu pędu selera. Sprawdź czy wiązki przewodzące ksylemu są 

niebieskie? Policz zabarwione wiązki w całym przekroju.  

7. Odetnij od dolnego końca łodygi kolejny kawałek o długości 1 cm, obejrzyj go, potem 

odetnij następny i tak dalej, aż dotrzecie do kawałka, w którego przekroju nie będzie już 

widać zabarwionych wiązek (Rys. 2).  

  

 

Rys. 2. Pędy selera – kolejne przekroje 

 

 



 
 

 

8. Przygotuj tabelę do prezentacji uzyskanych wyników:  

V. Wyniki  

Wysokość (cm) 

 

     

Liczba zabarwionych 

wiązek  w przekroju 

     

 

1. Oblicz średnią wysokość, na jaką dotarł zabarwiony roztwór w każdym z pasów łodygi.  

2. Pomnóż wysokość przez liczbę zabarwionych wiązek.  

 

Przykład:  

a. W jednej wiązce barwnik dotarł na wysokość 5 cm: 5 cm X 1 wiązka = 5  

b. W trzech wiązkach barwnik dotarł na wysokość 4 cm: 4 cm X 3 wiązki = 12  

c. W pięciu wiązkach barwnik dotarł na wysokość 3 cm: 3 cm X 5 wiązek = 15  

d. Zsumuj uzyskane dla wszystkich przekrojów wyniki mnożenia: 32 cm  

e. Podziel wynik przez łączną liczbę wiązek (załóżmy, że w tym przykładzie było ich 9):  

f. Średnia wysokość, na jaką dotarł barwnik po 5 minutach, wynosiła więc 3,5 cm. 

3. Oblicz średnie tempo transportu wody w górę łodygi we wszystkich trzech pasach łodygi 

selera, wyrażając je w centymetrach na minutę.  

 

Obliczenia: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VI. Analiza wyników  

Pytania:  

1. Wyjaśnij, jakie zjawiska umożliwiają przemieszczanie się wody w górę rośliny? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. Uzasadnij, jakie czynniki środowiska w największym stopniu mogłyby wpłynąć na wynik 

tego doświadczenia, czyli na szybkość transportu wody?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Zaproponuj, jak mógłbyś zmodyfikować ten eksperyment/ to doświadczenie?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

VII. Wnioski  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 



 
 

 

Załącznik 3. Karta pracy ucznia 

 

Imię i nazwisko ………………………………..                                Data …………………….. 

 

Doświadczenie: Badanie udziału liści w pobieraniu wody przez roślinę 

I. Problem badawczy  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

II. Hipoteza  

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

III. Materiał i sprzęt  

1. 2 rośliny (np. fasola zwyczajna z jednym- dwoma piętrami liści),  

2. 2 kolby Erlenmayera o pojemności 100 ml,  

3. Cylinder miarowy 100 ml 

4. Olej  

5. Waga laboratoryjna,  

6. Linijka z podziałką milimetrową, marker 

7. Szerokie naczynie z wodą 

8. Nożyczki 

 

 

 



 
 

 

IV. Przygotowanie zestawu doświadczalnego i realizacja doświadczenia  

1. Delikatnie wyjmij rośliny z podłoża. Włóż część dolną każdej z roślin do szerokiego naczynia 

z wodą i utnij pod wodą końcówkę każdej z trzech łodyg razem z korzeniem. Zapobiegniesz w 

ten sposób dostaniu się powietrza do wnętrza łodygi.  

2. Napełnij 2 kolby Erlenmayera wodą mineralną w ilości 100 ml (odmierz cylindrem 

miarowym) i zaznacz markerem poziom płynu na ściance każdej kolby.  

3. Zważ każdą kolbę z rośliną na wadze laboratoryjnej i zapisz wynik pomiaru w tabeli nr 1. 

Pozostaw kolby na 15 minut w bezpiecznym miejscu.  

5. Po upływie 15 minut zważ ponownie kolby z roślinami i zanotuj wyniki w tabeli nr 1 oraz 

zaznacz markerem aktualny  

 

Rys. 1. Schemat zestawu doświadczalnego 

 

 

 

 

 



 
 

 

V. Wyniki  

Przygotuj tabelę do prezentacji uzyskanych wyników:  

 

Nr 

kolby 

Początkowa 

masa 

pojedynczej 

kolby z rośliną 

(g) 

Końcowa 

masa 

pojedynczej 

kolby z 

rośliną (g) 

Różnica w 

masie (g) 

Różnica między 

poziomem wody na 

początku i na końcu 

doświadczenia (mm) 

Objętość 

wody 

pobranej 

(ml) 

1      

2      

VI. Analiza wyników  

Pytania:  

1. Wyjaśnij, dlaczego występuje różnica między poziomem wody na początku i na końcu 

doświadczenia.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. Wyjaśnij różnicę między masą zestawu doświadczalnego na początku i na końcu 

doświadczenia – co stało się z wodą, której brakuje?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. Spróbuj przewidzieć, jakie czynniki środowiska w największym stopniu mogłyby wpłynąć 

na wynik tego doświadczenia, czyli na ilość pobranej przez roślinę wody i straty masy?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 



 
 

 

4. Zaproponuj modyfikację tego eksperyment tak, by zredukować wpływ czynników 

wymienionych w odpowiedzi na 3 pytanie?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

VII. Wnioski  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik 4. Karta pracy 

 

Imię i nazwisko ………………………………..                             Data …………………….. 

Transport wody w roślinie 

Uzupełnij opis poniższego rysunku, wpisując w puste prostokąty odpowiednie informacje: 

 

https://biologiaogul.blogspot.com/2020/12/transport-wody-w-roslinie.html 



 
 

 

Określ, etapy transportu wody w roślinie i mechanizmy transportu wody: 

A – …    ………………………………………………………………………………………… 

B – ……………………………………………………………………………………………… 

C – ..……………………………………………………………………………………………. 

D – ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


