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Anotace:  Tento pracovní list slouží k zopakování a upevnění učiva o 
jednoděložných rostlinách. Zaměřuje se na typické znaky a 
systém jednoděložných rostlin. Do výuky je vhodné jej zařadit 
v rámci opakování probraného učiva. Časová dotace 
k vypracování je asi 15 minut. 
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Jednoděložné rostliny 

1. Rozhodni, která tvrzení o jednoděložných rostlinách jsou správná a která špatná 
(ANO-NE): 

a) Květy mívají zpravidla pětičetné. 

b) Druhotně netloustnou. 

c) Květní obaly rozlišeny na kalich a korunu. 

d) Mají řapíkaté listy se souběžnou žilnatinou. 

e) Hlavní kořen brzy zaniká, jeho funkci přejímají náhradní kořeny. 

f) Jedná se zpravidla o dřeviny 

 

2. Pomocí kterých orgánů mohou přetrvávat v zemi rostliny čeledi liliovité? 

 …………………………… 

 …………………………… 

 …………………………… 

 

3. Která z čeledí nepatří do jednoděložných: 

a) lipnicovité 

b) břízovité 

c) liliovité 

d) šáchorovité 

e) vstavačovité 

 

4. K rostlinám přiřaďte typ plodu: 

a) pšenice obecná   1. bobule 

b) banánovník   2. tobolka 

c) kokosovník ořechoplodý 3. obilka 

d) vanilovník plocholistý  4. peckovice 

 

5. Doplňte znaky typické pro čeleď lipnicovité: 

a) typ stonku (dutý s kolénky)  ……………………………… 

b) způsob opylování   ……………………………… 
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6. K následujícím druhům rostlin napište název čeledi, do které patří: 

a) prstnatec májový ……………………………… 

b) srha říznačka  ……………………………… 

c) tulipán   ……………………………… 

d) rýže setá   ……………………………… 

7. Přiřaďte k sobě hodící se pojmy: 

a) hlístník hnízdák   1. zelenina 

b) cukrovník lékařský  2. heterotrofní výživa 

c) vraní oko čtyřlisté  3. zdroj sacharózy 

d) pažitka    4. zákonem chráněná rostlina 

e) střevíčník pantoflíček  5. jedovatá rostlina (saponiny) 
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ŘEŠENÍ 

1. Rozhodni, která tvrzení o jednoděložných rostlinách jsou správná a která špatná 
(ANO-NE): 

a) Květy mívají zpravidla pětičetné. 

NE, trojčetné 

b) Druhotně netloustnou. 

ANO, nevytvářejí kambium 

c) Květní obaly rozlišeny na kalich a korunu. 

NE, mají nerozlišené květní obaly 

d) Mají řapíkaté listy se souběžnou žilnatinou. 

NE, mají přisedlé listy 

e) Hlavní kořen brzy zaniká, jeho funkci přejímají náhradní kořeny. 

ANO 

f) Jedná se zpravidla o dřeviny 

NE, byliny 

2. Pomocí kterých orgánů mohou přetrvávat v zemi rostliny čeledi liliovité? 

 cibule 

 oddenek 

 hlíza 

 

3. Která z čeledí nepatří do jednoděložných: 

a) lipnicovité 

b) břízovité 

c) liliovité 

d) šáchorovité 

e) vstavačovité 

 

4. K rostlinám přiřaďte typ plodu: 

a) pšenice obecná   1. bobule 

b) banánovník   2. tobolka 

c) kokosovník ořechoplodý 3. obilka 

d) vanilovník plocholistý  4. peckovice 

1 b, 2 d, 3 a, 4 c 



  VY_32_INOVACE_BI.3.11 

5. Doplňte znaky typické pro čeleď lipnicovité: 

a) typ stonku (dutý s kolénky)  stéblo 

b) způsob opylování   větrosnubné 

 

6. K následujícím druhům rostlin napište název čeledi, do které patří: 

a) prstnatec májový vstavačovité 

b) srha říznačka  lipnicovité 

c) tulipán   liliovoté 

d) rýže setá   lipnicovité 

7. Přiřaďte k sobě hodící se pojmy: 

a) hlístník hnízdák   1. zelenina 

b) cukrovník lékařský  2. nezelená heterotrofní rostlina 

c) vraní oko čtyřlisté  3. zdroj sacharózy 

d) pažitka    4. zákonem chráněná rostlina 

e) střevíčník pantoflíček  5. jedovatá rostlina (saponiny) 

1 d, 2 a, 3 b, 4 e, 5 c 
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Tento digitální učební materiál byl vytvořen pomocí software: 

 Microsoft Office 2010 

Použitý zdroj: 

 KINCL, Lubomír; KINCL, Miloslav; JAKRLOVÁ, Jana. Biologie rostlin. Praha: 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, 2003, ISBN 
80-86285-67-7.  

 

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech 
škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 

 


