
Projekty badawcze uczniów klasy 
3b

Wzrastanie roślin



Projekt Oli 
PYTANIE BADAWCZE:    Czy rośliny potrzebują światła?
NAZWA ROŚLINY:    Koper ogrodowy



DATA PRÓBA 1.

Kontrolna

(w słoocu)

PRÓBA 2.

Badawcza

(w półcieniu)

PRÓBA 3

Badawcza

(w ciemności)

28.03.2020 Siew nasion, podłoże 

podlane

Siew nasion, podłoże 

podlane

Siew nasion, podłoże 

podlane

7.04.2020 Rośliny wykiełkowały, 

mają intensywny 

zielony kolor, są nie za 

wysokie

Rośliny wykiełkowały, 

są wyższe niż te w 

słoocu, łodyżki wygięte 

w kierunku słooca, 

kolor jasno zielony

Rośliny kiełkują, 

dopiero wychodzą z 

ziemi

14.04 Koper, który rósł w 

stanowisku 

słonecznym 

wykształtował się 

prawidłowo

Koper, który rósł w 

półcieniu nie jest 

wykształcony 

prawidłowo, nie 

przypomina kopru, jest 

dużo wyższy.

Koper, który rósł w 

ciemności nie jest 

wykształcony 

prawidłowo, łodyżki 

prawie białe, jest dużo 

wyższy
WNIOSKI: roślina potrzebuje światła, aby prawidłowo się rozwijad. Rośliny, które nie mają 
dostępu do światła, lub dostęp ten jest ograniczony nie są dostatecznie odżywione. Ich 
łodygi są zdecydowanie wyższe, słabsze, ponieważ szukają światła. Rośliny te nie są 
prawidłowo wykształcone. Rośliny potrzebują światła również po to, aby wytworzyd 
barwnik zwany chlorofilem, który nadaje roślinie intensywny zielony kolor.

Tabela obserwacji  i wnioski



Koper, który miał stanowisko słoneczne wykształcił się prawidłowo i ma 
intensywny zielony kolor.
Koper, który miał stanowisko w półcieniu i w ciemności zdecydowanie nie 
przypomina kopru (  jest nieprawidłowo wykształcony). Pozbawiony jest też 
zielonego koloru ( jego łodygi są prawie białe i słabe). Rośliny te są też dużo 
wyższe, ponieważ nie miały dostępu do światła, którego szukały.

Prawda, że profesjonalnie 
przeprowadzony projekt badawczy?

Brawo Olu!



Igor



Igor zadał bardzo ciekawe pytanie badawcze. 

Jego doświadczenie dowiodło, że nie
podlewamy roślin słoną wodą, bo rosnąd nie
będą.

Na kuli ziemskiej mam duże zbiorniki wody
morskiej – słonej – ale do podlewania roślin się
nie nadaje.

Świetnie Igor!



Kolejny projekt, to projekt Kuby B  - również 
przeprowadzony bardzo sumiennie –

spójrzcie. 

Rośliny 
wyhodowane 
przesz Kubę 
wyglądają 
okazale!



Obserwacje 
i wnioski Kuby.



Udokumentowanie wniosków   

Brak wody powoduje więdniecie

Kuba to fachowo 
przeprowadzony  projekt!



A teraz spójcie na doświadczenie 
przeprowadzone przez Gabrysię.

To początek projektu

Czy rośliny potrzebują światła?



Tabela 
obserwacji 

zmian

Rzeżucha  na 
koniec 

projektu.



Czas na wnioski:

Super 
Gabrysiu!

Bardzo 
trafne 

wnioski!



Kolej na  projekt Bartka

Etap 1- siew nasion – 27.03.2020

Pytanie badawcze: Czy rośliny mogą rosnąć w ciemności?
Nazwa rośliny: Mięta pieprzowa



Etap 2 – Pojawiają się kiełki – 10.04.2020

Etap 3 – Rozrastanie się rośliny, która była w 
słoocu

Etap 3 – Nierozrastanie się rośliny, 
która  była trzymana w ciemności



Data Próba 1. kontrola  Próba 2. badawcza Próba 3 badawcza

27.03.2020 Siew nasion Siew nasion Siew nasion

10.04.2020 Widad kiełki rośliny Widad kiełki rośliny Widad kiełki rośliny

15.04.2020 Roślina jest podlewana, stoi 

na parapecie w słonecznym 

miejscu

Roślina jest podlewana, stoi 

na parapecie w głębokim 

cieniu

Roślina jest podlewana, stoi 

na parapecie w ciemności

27.04.2020 Roślina  w pojemniku 

rozrasta się. Widoczne 

zwiększone zagęszczenie 

rośliny. Wysokośd rośliny 

wzrosła o ok 2 mm

Roślina w pojemniku nie 

rozrasta się, nie jest 

widoczne zagęszczanie się 

rośliny, tak jak to się stało w 

przypadku rośliny, która 

znajdowała się w 

słonecznym miejscu.

Roślina w pojemniku nie 

rozrasta się, nie jest 

widoczne zagęszczanie się 

rośliny, tak jak to się stało w 

przypadku rośliny, która 

znajdowała się w 

słonecznym miejscu.

Wniosek: Roślina nie będzie rosnąd w ciemności. Próby, które były 
trzymane w ciemności, chod były podlewane nie rozrastały się. 

Świetnie Bartek
– projekt przeprowadzony na medal!



Spójrzcie na kolejne etapy projektu

Olka





Na koniec  projekt: Ani

Moje roślinki były regularnie podlewane. Bazylia stała w słoocu i
wyrosła największa-ma ok.4cm. Melisa była w pół cieniu i jest dużo
mniejsza od bazylii-ma prawie 1 cm. Słonecznik ozdobny był
ustawiony w cieniu i nie miał dostępu do słooca-nie wiem do kooca
czy w ogóle to on wyrósł czy to tylko chwasty.



Koniec


