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BUŇA
Popiš jednotlivé části živočišné buňky:


Animal Cell Clip Art
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Urči, o které buňky v lidském těle se jedná:

Neuron Interneuron Clip Art
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                   Sperms Clip Art
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                               Erythrocyte Red Blood Cell Clip Art
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a)………………                 b)………………                        c)…………………


Doplň název organely, která v buňce zastává danou funkci :

	Řídí veškeré děje v buňce .                                       …………………………
Vyplňuje vnitřní prostor buňky.                               …………………………

Obsahuje chlorofyl, zajišťuje fotosyntézu.                …………………………
Určuje tvar buňky, chrání ji.                                     …………………………
Propouští do nitra buňky a ven jen některé látky.     ………………………..
Vyrábí energii z organických látek.                          ………………………..
Obsahují roztoky různých látek.                               ………………………..



Roztřiď dané organely podle toho, v jaké buňce se nachází:

chloroplast, jádro, buněčná stěna, cytoplazma, vakuola, mitochondrie, 

           ROSTLINNÁ B.                                  ŽIVOČIŠNÁ B.








Zakroužkuj správné znění věty:

Základní stavební jednotkou všech živých organismů je orgán/buňka. Buňka dosahuje malých/velkých rozměrů. Buňky, které musejí přijímat látky pro svou energii z okolí označujeme jako buňky heterotrofní/autotrofní. Způsob rozmnožování, kdy z jedné buňky vznikají buňky nové, se nazývá pohlavní/nepohlavní. Jednobuněčné organismy označujeme jako klony/prvoky.
Nebuněčnými organismy jsou viry/houby. 
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BUŇA - ŘEŠENÍ
1. Popiš jednotlivé části živočišné buňky:

                                                                                           JÁDRO
  Animal Cell Clip Art
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                                                                 MITOCHONDRIE                    CYTOPLAZMA              BUNĚČNÁ STĚNA
                                  ENDOPLAZM. RETIKULUM


2. Urči, o které buňky v lidském těle se jedná:

Neuron Interneuron Clip Art
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                   Sperms Clip Art
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                               Erythrocyte Red Blood Cell Clip Art
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a)……nervová…………                 b)……pohlavní……                       c)……krevní………
3. Doplň název organely, která v buňce zastává danou funkci :

	Řídí veškeré děje v buňce .                                       ……JÁDRO……………
Vyplňuje vnitřní prostor buňky.                               ……CYTOPLAZMA

Obsahuje chlorofyl, zajišťuje fotosyntézu.                      CHLOROPLAST
Určuje tvar buňky, chrání ji.                                        …BUNĚČNÁ STĚNA…
Propouští do nitra buňky a ven jen některé látky.…CYTOPL. MEMBRÁNA…
Vyrábí energii z organických látek.                         MITOCHONDRIE………
Obsahují roztoky různých látek.                              VAKUOLY



4. Roztřiď dané organely podle toho, v jaké buňce se nachází:

chloroplast, jádro, buněčná stěna, cytoplazma, vakuola, mitochondrie, 

           ROSTLINNÁ B.                                  ŽIVOČIŠNÁ B.

   BUNĚČNÁ STĚNA                              JÁDRO
   CHLOROPLAST                                   MITOCHONDRIE
   VAKUOLA                                            CYTOPLAZMA
  CYTOPLAZMA





5. Zakroužkuj správné znění věty:

Základní stavební jednotkou všech živých organismů je orgán/buňka. Buňka dosahuje malých/velkých rozměrů. Buňky, které musejí přijímat látky pro svou energii z okolí označujeme jako buňky heterotrofní/autotrofní. Způsob rozmnožování, kdy z jedné buňky vznikají buňky nové, se nazývá pohlavní/nepohlavní. Jednobuněčné organismy označujeme jako klony/prvoky.
Nebuněčnými organismy jsou viry/houby. 

 




