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Anotace:  Tento pracovní list slouží k zopakování a upevnění učiva o 
krytosemenných rostlinách. Zaměřuje se na rozdíly mezi 
jednoděložnými a dvouděložnými rostlinami a dále pak na 
systém dvouděložných rostlin. Do výuky je vhodné jej zařadit 
v rámci opakování probraného učiva nebo jako domácí úkol. Žáci 
pracují samostatně. Časová dotace na vypracování je asi 15 
minut. 
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Krytosemenné rostliny 

1. Přiřaďte k jednoděložným a dvouděložným rostlinám jejich 
typické znaky (pojmy z boxu napište do tabulky):  

 

klíčí dvěma 
dělohami 

cévní svazky 
rozptýlené 

květy pětičetné 
adventivní 

kořeny 

cévní svazky 
jsou uspořádány 

v kruhu 

listy přisedlé, 
žilnatina 
souběžná 

kořen hlavní s 
kořeny 

postranními 

klíčí jednou 
dělohou 

listy řapíkaté, 
žilnatina 

zpeřená nebo 
dlanitá 

květy většinou 
trojčetné 

 

 

DVOUDĚLOŽNÉ ROSTLINY JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY 
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2. Doplňte chybějící informace o dvouděložných rostlinách: 
a) Čtyřhranný stonek mají rostliny z čeledi ……………………….. 
b) Nejčastějším plodem u hvězdnicovitých rostlin bývá …………………… 
c) Vyjmenujte části květu bobovitých rostlin: 

 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 

3. Zařaďte následující dvouděložné rostliny do čeledí: 
a) blatouch bahenní …………………………………….. 
b) kopr vonný  …………………………………….. 
c) jeřáb obecný  …………………………………….. 
d) penízek rolní  …………………………………….. 

4. Uveďte příklad rostliny, která se pěstuje jako: 
a) luštěnina   …………………………………….. 
b) kořenová zelenina …………………………………….. 
c) olejnina   …………………………………….. 

5. Přiřaďte k sobě odpovídající pojmy: 
a) mák setý    1. nikotin 
b) majoránka zahradní  2. atropin 
c) rulík zlomocný   3. opium 
d) tabák virginský   4. inulin 
e) pampeliška lékařská  5. vonné silice (koření) 

6. Přiřaďte k rostlinám správný typ květenství: 
a) jetel luční   1. složený okolík 
b) mrkev obecná  2. jehnědy 
c) kopretina bílá  3. hlávka 
d) bříza bělokorá  4. úbor 
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ŘEŠENÍ 
 

1. Přiřaďte k jednoděložným a dvouděložným rostlinám jejich 
typické znaky (pojmy z boxu napište do tabulky):  

 

klíčí dvěma 
dělohami 

cévní svazky 
rozptýlené 

květy 
pětičetné 

adventivní 
kořeny 

cévní svazky 
jsou 

uspořádány v 
kruhu 

listy přisedlé, 
žilnatina 
souběžná 

kořen hlavní 
s kořeny 

postranními 

klíčí jednou 
dělohou 

listy řapíkaté, 
žilnatina 

zpeřená nebo 
dlanitá 

květy 
většinou 
trojčetné 

 

 

DVOUDĚLOŽNÉ ROSTLINY JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY 

klíčí dvěma dělohami klíčí jednou dělohou 

květy pětičetné květy většinou trojčetné 

kořen hlavní s kořeny postranními adventivní kořeny 

listy řapíkaté, žilnatina zpeřená nebo 
dlanitá 

listy přisedlé, žilnatina souběžná 

cévní svazky jsou uspořádány v kruhu cévní svazky rozptýlené 
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2. Doplňte chybějící informace o dvouděložných rostlinách: 
a) Čtyřhranný stonek mají rostliny z čeledi hluchavkovitých 
b) Nejčastějším plodem u hvězdnicovitých rostlin bývá nažka 
c) Vyjmenujte části květu bobovitých rostlin: 

 člunek 
 pavéza 
 křídla 

 

3. Zařaďte následující dvouděložné rostliny do čeledí: 
a) blatouch bahenní pryskyřníkovité 
b) kopr vonný  miříkovité 
c) jeřáb obecný  růžovité 
d) penízek rolní  brukvovité 

4. Uveďte příklad rostliny, která se pěstuje jako: 
a) luštěnina   čočka, hrách, sója… 
b) kořenová zelenina mrkev, petržel 
c) olejnina   řepka olejka 

5. Přiřaďte k sobě odpovídající pojmy: 
a) mák setý    1. nikotin 
b) majoránka zahradní  2. atropin 
c) rulík zlomocný   3. opium 
d) tabák virginský   4. inulin 
e) pampeliška lékařská  5. vonné silice (koření) 

1 d, 2 c, 3 a, 4 e, 5 b 

6. Přiřaďte k rostlinám správný typ květenství: 
a) jetel luční   1. složený okolík 
b) mrkev obecná  2. jehnědy 
c) kopretina bílá  3. hlávka 
d) bříza bělokorá  4. úbor 

1 b, 2 d, 3 a, 4 c 
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Tento digitální učební materiál byl vytvořen pomocí software: 

 Microsoft Office 2010 

Použitý zdroj: 

 Obr. [1], [2] archiv autora 
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Fortuna, 1993, ISBN 80-7168-090-7. 

 JELÍNEK, Jan; ZICHÁČEK, Vladimír. Biologie pro gymnázia. 8.rozšířené 
vydání.Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2006, ISBN 80-7182-217-5. 

 BENEŠOVÁ, Marika a kol. Odmaturuj z biologie. 1.vydání.Brno: Didaktis, 
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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. 


