
PRZYRODNICZA LIGA WIEDZY 
 

Zadanie nr 4    BIOLOGIA – KLASA 5 
 

TEMAT: Organy roślinne 
 

Zadanie: Wykonanie rysunku przedstawiającego budowę cebuli 
 

Potrzebne materiały: 

 kartka z bloku A4 

 Ołówek 

 Cebula 

 Pojemnik po jogurcie lub nieduży słoik 

 

INSTRUKCJA 

 
1. Wybierz cebulę, z której  wyrasta zielony liść.  

2. Dno niedużego pojemnika (słoik lub pojemnik po jogurcie) wyłóż watą i wlej tyle wody, aby była mocno 

wilgotna. Możesz też wlać samą wodę do pojemnika do wysokości 1 cm. Odstaw słoik z cebulą na 

parapet. 

3. Obserwuj, co się dzieje z zielonym liściem i czy pojawiają się korzenie. 

4. Sprawdzaj regularnie poziom wody w pojemniku i w razie potrzeby dolewaj wody.  

5. Gdy korzenie osiągną długość 1,5-2 cm wyciągnij cebulę. 

6. Z pomocą dorosłej osoby przetnij cebulę wzdłuż na pół. 

7. Zaobserwuj, jak zbudowana jest cebula. Rozpoznaj widoczne organy. 

8. Wykonaj na kartce A4 rysunek przedstawiający budowę cebuli. Rysunek ma być odpowiednio duży ok. 

11 cm x 8 cm. 

9. Rysunek należy wykonać wyłącznie ołówkiem, linią ciągłą, bez cieniowania. 

Wszystkie kształty muszą być starannie odwzorowane, muszą być zachowane proporcje. 

10. Poszukaj w podręczniku i innych źródłach, jakie rodzaje liści występują u cebuli. Rozpoznaj je na 

obserwowanym okazie. 

11. Podpisz na rysunku wszystkie widoczne organy, w tym rozpoznane rodzaje liści 

12. Podpisy umieść z prawej strony rysunku. Pod rysunkiem zamieść podpis („budowa cebuli”) 

13. W prawym dolnym rogu zapisz swoje dane: imię i nazwisko oraz klasę do której uczęszczasz. 

14. Wyślij na czacie w Teamsach (bezpośrednio do mnie) zdjęcie wykonanej pracy. Zdjęcie ma obejmować 

całą kartkę, aby można było ocenić, czy wielkość rysunku jest zgodna z poleceniem. Podaj w tekście 

wiadomości swoje nazwisko i klasę. Przed wysłaniem upewnij się, czy zdjęcie jest wyraźne. 

 

Termin wykonania zadania upływa 29.03.2021 

 

Kryteria oceniania: 

 

5 pkt Za podpisanie na rysunku organów roślinnych  

2 pkt Za wykonanie rysunku zgodnie z poleceniem   

1pkt Za wierne przedstawienie szczegółów budowy cebuli 

1 pkt  Za estetykę pracy (staranny rysunek, brak plam i skreśleń) 

 

9- pkt –celujący 
8- pkt –bardzo dobry 
7-6 –pkt – dobry 

Barbara Boreczek-Gietz 
 


