
PRZYRODNICZA LIGA WIEDZY 
 

Zadanie nr 5    BIOLOGIA – KLASA 6 
 

TEMAT:  Fototropizm 
 

Zadanie: Obserwacja reakcji łodygi fasoli na światło 
 

UWAGA 
Wykonanie tego zadania wymaga dłuższego czasu (około 3 tygodni) 

 
 

Potrzebne materiały: 

 Pudełko po butach 

 Tekturka / kartka z bloku technicznego                       

 Taśma klejąca 

 nożyczki 

 Doniczka 

 Ziemia do kwiatów 

 Ziarna fasoli 

 Czarna farba plakatowa 

 Szeroki pędzelek 
 

 

 

 

INSTRUKCJA 
 

1. Wytnij dwa identyczne kawałki tekturki o szerokości równej głębokości pudełka i długości mniejszej niż 

szerokość pudełka (patrz rysunek) 

2. W krótszej ścianie kartonu wytnij na środku otwór o średnicy około 2 cm i postaw karton w pionie na 

krótszym boku 

3. Przymocuj wycięte kawałki tekturki do wnętrza pudełka, jedną z lewej a drugą z prawej strony (tak, jak 

na rysunku) 

4. Pomaluj wnętrze pudełka czarną farbą, aby zmniejszyć ilość światła odbitego wewnątrz pudełka.  

Jeśli nie masz takiej możliwości, to pomiń ten krok. 

5. Zasadź fasolę do doniczki z ziemią. Możesz  przyspieszyć kiełkowanie fasoli, jeśli nasiona wcześniej 

namoczysz przez noc (nie dłużej). Nasiona fasoli należy posadzić na głębokość około 2 cm. 

6. Podlej obficie, a doniczkę wstaw do pudełka.  

7. Zamknij pudełko pokrywą i sprawdź, czy do wnętrza nie przedostaje się światło. 

8. Zdejmuj pokrywę raz dziennie i sprawdzaj wilgotność podłoża, by nie doprowadzić do wyschnięcia 

rośliny 

9. Co dwa dni zapisuj w tabeli obserwacji daty i swoje spostrzeżenia. Przy każdym zapisie zamieść w 

tabeli zdjęcie potwierdzające prowadzone obserwacje.  

10. Obserwacje możesz zakończyć, gdy pęd fasoli wydostanie się z otworu w pudełku 

11. Przygotuj sprawozdanie z prowadzonej obserwacji. Może być w formie prezentacji.  

Sprawozdanie powinno zawierać 

a. temat zadania 

b. tabelę z datami, zapisem spostrzeżeń i zdjęciami potwierdzającymi obserwacje 

c. wniosek 

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

13. Wyślij sprawozdanie na czacie w Teamsach (bezpośrednio do mnie). Podaj w tekście wiadomości swoje 

nazwisko i klasę. Przed wysłaniem upewnij się, czy zdjęcia są wyraźne. 

 

Termin wykonania zadania upływa 17.05.2021 

 



Kryteria oceniania: 

 

 4 pkt Za zapisanie spostrzeżeń w tabeli zgodnie z poleceniem (obserwacje 
zapisywane co dwa dni, podana data ) 

1 pkt Za wyraźne zdjęcia  przy każdym zapisie 

2 pkt Za zapisany wniosek 

1 pkt  Za estetykę pracy 

 

8- pkt –celujący 
7- pkt –bardzo dobry 
6-5  pkt – dobry 

Barbara Boreczek-Gietz 
 

 

 

 


