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STAVBA ROSTLINNÉHO TĚLA
1. Popiš jednotlivé orgány rostliny:
 MC900333986[1].wmf

  
                 obr. č. 1
2. Podle zastávané funkce doplň příslušný orgán:                                                                       a)Zodpovídá za pohlavní rozmnožování.                         ……………………………….                                                                     b)Hospodaří s vodou, zajišťuje fotosyntézu.                   ………………..................                                                                               c) Přijímá vodu a živiny, upevňuje rostlinu v půdě.       …………………………………                                                                                                           d) Vede roztoky živin, nese orgány fotosyntézy.           …………………………………
3. Popiš uvedené části listu a květu:
Crenate_(PSF).png
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                                                        Flower_morphology_attachment_pedicellate.png
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                       obr. č. 2                                                                                                             obr. č. 3
4. Zvol správné znění věty:
Soubor buněk stejného tvaru a funkce u rostlin nazýváme tkání/pletivem. Špičku kořene chrání lodyha/kořenová čepička. Smrk/Borovice má kořeny rozložené těsně pod povrchem půdy. Místa na stonku, z nichž vyrůstají listy označujeme jako stébla/uzliny. Neolistěný stonek, který nese pouze květ je oddenek/stvol. Samičím pohlavním orgánem je pestík/tyčinka. Rozšířený vrchol pestíku označujeme jako bliznu/lůžko. Rostou-li květy s tyčinkami i pestíky na jedné rostlině jde o rostlinu dvoudomou/jednodomou. Uvnitř prašníku tyčinek se nachází vajíčka/pylová zrna. 

5. Zvol správnou odpověď:
1. Bambus vyroste za den až o :
a) 2cm                         b) 10 cm                      c) 50 cm
2. Největší květy na světě má rostlina:
a) raflézie                  b) akácie                       c) okřehek
3. Jitrocel má žilnatinu:
a) zpeřenou              b) souběžnou               c) nemá žilnatinu
4. Mrkev patří k rostlinám:
a) jednoletým           b) dvouletým               c) trvalým
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STAVBA ROSTLINNÉHO TĚLA - ŘEŠENÍ
1. Popiš jednotlivé orgány rostliny:
  ODSHORA: KVĚT, LIST, STONEK, KOŘEN
2. Podle zastávané funkce doplň příslušný orgán:                                                                       a)Zodpovídá za pohlavní rozmnožování.                         ………KVĚT……………………….                                                                     b)Hospodaří s vodou, zajišťuje fotosyntézu.                   ……..LIST...............                                                                               c) Přijímá vodu a živiny, upevňuje rostlinu v půdě.       ………KOŘEN…………………………                                                                                                           d) Vede roztoky živin, nese orgány fotosyntézy.           ………STONEK…………………………
3. Popiš uvedené části listu a květu:                                            
       obr. č. 2      : ČEPEL, ŽILNATINA, ŘAPÍK                 obr. č. 3: PESTÍK, TYČINKA, OKVĚTÍ, KALICH
4. Zvol správné znění věty:
Soubor buněk stejného tvaru a funkce u rostlin nazýváme tkání/pletivem. Špičku kořene chrání lodyha/kořenová čepička. Smrk/Borovice má kořeny rozložené těsně pod povrchem půdy. Místa na stonku, z nichž vyrůstají listy označujeme jako stébla/uzliny. Neolistěný stonek, který nese pouze květ je oddenek/stvol. Samičím pohlavním orgánem je pestík/tyčinka. Rozšířený vrchol pestíku označujeme jako bliznu/lůžko. Rostou-li květy s tyčinkami i pestíky na jedné rostlině jde o rostlinu dvoudomou/jednodomou. Uvnitř prašníku tyčinek se nachází vajíčka/pylová zrna. 

5. Zvol správnou odpověď:
1. Bambus vyroste za den až o :
a) 2cm                         b) 10 cm                      c) 50 cm
2. Největší květy na světě má rostlina:
a) raflézie                  b) akácie                       c) okřehek
3. Jitrocel má žilnatinu:
a) zpeřenou              b) souběžnou               c) nemá žilnatinu
4. Mrkev patří k rostlinám:
a) jednoletým           b) dvouletým               c) trvalým


