
Rośliny  
okrytonasienne
Rodzaje kwiatów i owoców

Wytworzenie barwnych 
kwiatów oraz owoców 
chroniących nasiona 
i ułatwiających ich 
rozsiewanie było 
jednym z kluczowych 
procesów, które 
umożliwiły roślinom 
okrytonasiennym 
osiągnięcie tak dużego 
sukcesu ewolucyjnego. 
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RODZAJE KWIATÓW

Kwiaty roślin okrytonasiennych mogą występować 
pojedynczo lub być zebrane w kwiatostany. Pod względem 
symetrii kwiaty dzielimy na: promieniste, dwubocznie 
symetryczne, grzbieciste i niesymetryczne.

Kwiaty 
promieniste, 
czyli takie 
przez które można 
przeprowadzić 
wiele osi symetrii, 
występują 
m.in. u lilii. 

Serduszka  
okazałe 
mają kwiaty 
dwubocznie 
symetryczne, 
można przez nie 
przeprowadzić 
dwie osie symetrii.

Łubin trwały 
na pędzie ma 
wiele kwiatów 
o symetrii 
grzbiecistej 
i motylkowym 
kształcie.

Jasnota ma 
kwiaty wargowe 
o symetrii 
grzbiecistej 
(można przez nie 
przeprowadzić 
tylko jedną oś 
symetrii).

R O Ś L I N Y



SPOSOBY  
ROZSIEWANIA

U niecierpka torebka z nasionami gwałtownie 
pęka, w wyniku czego nasiona są wyrzucane 
na znaczną odległość.

Nasiona mniszka są zaopatrzone w pierzasty 
aparat lotny dzięki czemu unosi je wiatr.

Nasiona łopianu są zebrane w koszyczki,  
które dzięki haczykowatym łuskom 
okrywowym przyczepiają do sierści zwierząt 
i są przenoszone na znaczną odległość 
od rośliny macierzystej.
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RODZAJE OWOCÓW

Owoce roślin okrytonasniennych powstają z zalążni słupka i stanowią 
ochronę dla rozwijających się w ich wnętrzu nasion. W zależności 
od sposobu powstawania wyróżniamy owoce pojedyncze, zbiorowe 
i owocostany.

Ziarniak pszenicy 
to owoc suchy 
zawierający jedno 
nasiono.

Strąk fasoli to owoc 
suchy, pękający 
po dojrzeniu. Zawiera 
od kilku do kilkunastu 
nasion. 

Owoce jabłkowate 
(np. jabłoni i gruszy) należą 
do tak zwanych owoców 
rzekomych, powstałych 
z zalążni i innych elementów 
kwiatu.

Owoce truskawki to owoce 
zbiorowe, które tworzą 
się z rozrośniętego dna 
kwiatowego. Na ich 
powierzchni są małe orzeszki 
powstałe z licznych słupków 
jednego kwiatu.

Owoce śliwy 
to przykład 
pestkowców, 
owoców  
miękkich 
z jednym 
nasionem 
w środku.

Ananas 
to owocostan 
zbudowany z wielu 
zrośniętych jagód. 
Każda z nich rozwija 
się z osobnego 
kwiatu.

Skrzydlaki klonu  
to owoce suche,  
wyposażone w wyrostki 
umożliwiające im wirowanie 
podczas spadania i lot 
na większą odległość.

Orzech, np. laskowy, 
to owoc suchy  
z jednym  
nasionem.

Torebka maku 
to owoc suchy 
zawierający 
liczne drobne 
nasiona.

Jagoda to owoc 
miękki z wieloma 
nasionami. 
Występuje 
np. u pomidora. 


