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Żywe organizmy i ich siedliska: praca naukowa 

Klasyfikacja i klucze do identyfikacji roślin 

Cel: Podanie powodów klasyfikacji roślin na podstawie określonych cech oraz zrozumienie, w jaki sposób botanicy używają kluczy. 
 
Zadanie 1: Pytania do kluczy 

• Każdy zespół decyduje, na której roślinie chce się skupić. Znajdźcie takie, które występują na terenie waszej szkoły lub w okolicy, tak 
abyście mieli próbki każdej z nich. Mogą to być rośliny z listy Pappus Top 15 lub inne rośliny, które można zobaczyć na terenie szkoły. 

• Rozpocznijcie od napisania przez każdą drużynę sześciu wskazówek, zaczynając od ogólnych, takich jak: "To jest duże drzewo" i 
przechodząc do bardziej szczegółowych i specyficznych, takich jak: "Liście są długie i wąskie". 

• Następnie każdy zespół przeprowadza quiz z innym zespołem i przyznaje punkty w zależności od tego, jak szybko roślina zostanie 
zidentyfikowana. 6 punktów za pierwszą wskazówkę, 5 za drugą i tak dalej. 

Jest to bardzo ogólny klucz, a dyskusja powinna wskazywać na potrzebę znacznie 
bardziej szczegółowych pytań, z odpowiedziami Tak/Nie, które byłyby przydatne do 
dokładnej identyfikacji. 
 
Zadanie 2: Jak to robią botanicy? 
Botanicy używają specjalnych kluczy do eliminowania elementów, aż do 
zidentyfikowania właściwego elementu. Prostszą wersją tego jest klucz Tak/Nie. Aby 
wyobrazić sobie, jak to działa, zobacz przykład Science and Plants for Schools (SAPS) 
na przedstawionym diagramie. Możesz też użyć owoców, narzędzi do pisania itp. 
• Każdy zespół wybiera jeden z arkuszy identyfikacyjnych Pappus Top 15, aby 

sprawdzić poziom szczegółowości używany przez botaników. Dla wybranej przez 
siebie rośliny piszą klucz rozgałęzień i rzucają wyzwanie pozostałym zespołom, aby 
znalazły odpowiedzi. 

• Dowiedz się o znaczeniu pracy naukowców takich jak Carl Linnaeus, 1707, pionier klasyfikacji.  
 
Zadanie 3: Nie daj się nabrać na podszywaczy 

• Uczniowie używają arkuszy identyfikacyjnych roślin Pappus wraz z roślinami znalezionymi na 
terenie lub w ogrodzie, aby porównać rośliny z bliskimi podróbkami 

• Na przykład: porównajcie pokrzywę kłującą i martwą oraz inne podobnie wyglądające rośliny - 
na zdjęciu po prawej stronie widać pokrzywę, a po lewej gorczycę czosnkową (znaną również 
jako czosnek żywopłotowy). Kwiaty tych roślin są bardzo różne, ale ich liście i zwyczaje są 
podobne. Często rosną w tych samych miejscach, więc stanowią bogate źródło materiałów do 
identyfikacji roślin. 

 
Zadanie rozszerzające - przyjrzyj się kluczom dychotomicznym botaników. 

Resources: 
• The Pappus Plant ID sheets – there are 

15 in total containing detailed 
information that pupils can use to 
create branching keys – download 
from the Pappus website. 

• The Pappus Plant Trumps cards are 
useful for sorting activities. 

• Show pupils examples of simple 
branching keys. 

 
 
 
 
 
More springboards: 
ü Pappus Plant fact sheets – see 

resources above. 
ü Science Springboard-famous. Plant 

hunters and botanists. 
 
Key vocabulary:  
Key, dichotomous key  
 
Success criteria: 
ü Describe how to use classification 

systems and keys 
ü Identify familiar and unfamiliar plants 

using the system 
ü Make a simple branching key 
 

 

Linneaus 
SAPS keys 


