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Anotace:  Tato prezentace slouží k opakování učiva o kapraďorostech. Do 
výuky je vhodné ji zařadit v rámci opakovaného učiva. Žáci pracují 
samostatně a časová dotace na vypracování je asi 15 minut. 



1. Kapraďorosty zahrnují tři oddělení. Která to 
jsou? 

kapraďorosty 

oddělení: 

……………… 

oddělení: 

……………… 

oddělení: 

……………… 



1. Kapraďorosty zahrnují tři oddělení. Která to 
jsou? 

kapraďorosty 

oddělení: 

plavuně 

oddělení: 

přesličky 

oddělení: 

kaparadiny 



2. Přiřaďte k sobě odpovídající pojmy: 

 

1. trofosporofyly 

2. sporofyly 

3. trofofyly 

4. megafylní  

5. mikrofylní 

A. malé, čárkovité nebo šídlovité, celistvé listy 

B. velké, členěné, často bohatě zpeřené listy 

D. výtrusnicové listy 

C. asimilační listy 

E. listy asimilující a nesoucí výtrusnice 
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3. K jednotlivým oddělením přiřaďte z boxu jejich 
charakteristické znaky: 

plavuně 

• ……….…….... 

• …………….…. 

• ………….……. 

přesličky 

• …………..…… 

• …………..…… 

• ……………..… 

kapradiny 

• ……..………… 

• ……..………… 

• ………..……… 

plný nečlánkovaný stonek, 
často ve formě oddenku 

výtrusy s hapterami 
drobné, čárkovité listy 

mikrofylního typu 

velké, 2-3x zpeřené 
trofosporofyly 

plný, vidličnatě větvený stonek výtrusnice s prstencem 

dutý, přeslenitě větvený 
stonek 

pokožka silně inkrustována 
SiO2 

výtrusnice na svrchní straně 
sporofylů 



3. K jednotlivým oddělením přiřaďte z boxu jejich 
charakteristické znaky: 

plavuně 

• plný, vidličnatě 
větvený stonek 

• výtrusnice na 
svrchní straně 
sporofylů 

• drobné, čárkovité 
listy mikrofylního 
typu 

přesličky 

• dutý, přeslenitě 
větvený stonek 

• výtrusy s 
hapterami 

• pokožka silně 
inkrustována SiO2 

kapradiny 

• plný nečlánkovaný 
stonek, často ve 
formě oddenku 

• výtrusnice s 
prstencem 

• velké, 2-3x 
zpeřené 
trofosporofyly 



4. K zástupcům kapraďorostů přiřaďte jejich 
charakteristické znaky: 

 
1. přeslička rolní 

2. kapraď samec 

3. žebrovice různolistá 

4. hasivka orličí 

5. nepukalka vzplývající 

A. vodní kapradina 

B. kapradina s funkčně rozlišenými listy 

C. jarní nezelené, letní asimilující lodyhy 

D. výtrusnicové kupky s ledvinitými ostěrami 

E. listy až 2 metry dlouhé 



4. K zástupcům kapraďorostů přiřaďte jejich 
charakteristické znaky: 

 
1. přeslička rolní 

2. kapraď samec 

3. žebrovice různolistá 
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Tento digitální učební materiál byl vytvořen pomocí software: 
• Microsoft Office 2010 
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a 
vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv 
další využití podléhá autorskému zákonu. 


