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učiva. Žáci pracují samostatně a časová dotace na vypracování je 
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1. Popište stavbu pylového zrna nahosemenných 
rostlin: 

[1] 



4. vzdušný vak  

3. buňka vyživovací 

2. rozmnožovací buňka  

1. proklové buňky  

1. Popište stavbu pylového zrna nahosemenných 
rostlin: 

[1] 



2. Opylování jehličnanů probíhá pomocí 
……………………….. . 

 

3.  Po oplození se u jehličnanů mění vajíčko v 
………………….. . Popište a zdůvodněte jeho stavbu: 

 

 

 

 

Samičí šištice se mění v …………………, které často 
dřevnatí.  

 

[2] 



2. Opylování jehličnanů probíhá pomocí větru. 

 

3.  Po oplození se u jehličnanů mění vajíčko v 
semeno. Popište a zdůvodněte jeho stavbu: 

 

 

 

 

 

Semena jsou křídlatá, protože jsou rozšiřována větrem. 

Samičí šištice se mění v šišky, které často dřevnatí.  

 

křídlo 

[3] 



4. Mezi nahosemenné rostliny nepatří: 

a) kapraďosemenné rostliny 

b) jinan dvoulaločný 

c) jalovec obecný 

d) olše lepkavá 

e) cykas revoluta 

f) habr obecný 
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5. Vytvořte vhodná spojení: 

 

2. dvoudomé rostliny s listy nahloučenými na 
vrcholu nevětveného kmene 

3. jehličnan rostoucí nad hranicí lesa, keřový 
vzrůst 

4. jedovatá rostlina bez pryskyřičných 
kanálků, semena obalena dužnatým míškem 

5. měkké, opadavé jehlice vyrůstající na 
brachyblastech ve svazečcích 

6. ploché jehlice, ze spodní strany patrné 2 
proužky, šišky vzpřímené, rozpadavé 

7. vyhynulé rostliny, největší rozmach v 
karbonu, vzhledem připomínají kapradiny 

1. jehličnan s jemnými jehlicemi ve svazečcích 
po 5, původ v Severní Americe 

A. borovice vejmutovka 

B. modřín opadavý 

C. kapraďosemenné 

D. cykasy 

E. tis červený 

F. jedle bělokorá 

G. borovice kleč 
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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. 


