
Přírodopis – 7. ročník  

23. – 27. 3. 2020 

 

Přírodopis: 

- Příští týden pošlu písemku na téma: úvod do botaniky, kapraďorosty, mechorosty – 

vypracujete, pošlete na e-mail, ohodnotím.  

- Zopakujte si – kořen, stonek, list – to bude další písemka  

- Do sešitu 

OPYLENÍ – OPLOZENÍ U SEMENNÝCH ROSTLIN 

- SLIDE 2 A 7  z prezentace opsat do sešitu, zbytek prezentace slouží jako studijní 

materiál 

- Samostatná práce – napiš správné dvojice, poslat do úterý 24. 3. do 20:00 na e-mail.  

 

Napiš správné dvojice k sobě:  

opylení    splynutí samčí a samičí pohlavní buňky 

oplození    přenesení pylu z tyčinky na pestík 

tyčinka     samičí část květu 

pestík     samčí část květu 

prašník     lepkavá část pestíku 

blizna     váček obsahující pyl 

pylová láčka    soubor květů 

květenství    květní obaly 

okvětí, kalich, koruna   klíčící pylové zrnko 

___________________________________________________________________ 

Správné řešení k pracovnímu listu: LIST (případné chyby si oprav) 

1. Popiš stavbu jednoduchého listu: 

1. žilky 

2.řapík 

3.čepel 



2. Uveď tři hlavní významy listu: 

tvorba organických látek 

dýchání 

odpařování vody 

3. Napiš, čím se listy navzájem liší: 

tvarem 

okrajem čepele 

postavením listů na stonku 

4. Správně pojmenuj příklady listů jednoduchých: 

1. kopinatý 

2.vejčitý 

3.srdčitý 

4.ledvinitý 

5.kracovitý 

6.dlanitolaločný 

nabídka:srdčitý, kopinatý, vejčitý, ledvinitý, kracovitý, dlanitolaločný 

5. Popiš listy na obrázku: 

1.řapíkatý 

2.přisedlý 

3.objímavý 

nabídka: přisedlý, objímavý, řapíkatý 

 

6. Správně pojmenuj listy dlanitě složené: 

1.trojčetný 

2.pětičetný 

3.vícečetný 

nabídka: vícečetný, trojčetný, pětičetný 

7. Urči listy složené zpeřené: 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 

1 2 3 



1.lichozpeřený 

2. sudozpeřený 

nabídka: sudozpeřený, lichozpeřený 

8. Pojmenuj okraj čepele a přiřaď rostlinu: 

1.celokrajný - šeřík 

2.zubatý - topol osika 

3.pilovitý - kopřiva 

nabídka: celokrajný, zubatý, pilovitý, 

kopřiva, šeřík, topol osika 

9. Pojmenuj postavení listů na stonku a přiřaď rostlinu: 

1.střídavé - bříza 

2.vstřícné - šeřík 

3.přeslenité - lilie 

4.v přízemní růžici - prvosenka 

 

 

 

 

Pokud je cokoliv nejasné, pište na e-mail, volejte: 720 330 518 Ladislava Kobzová  
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