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



1. Mnohobuněčný kompaktní, kulovitý útvar 
vznikající rýhováním vajíčka. 

2. Vnější zárodečný list. 

3. Vnitřní zárodečný list 

4. Konečné stádium rýhování vajíčka – na 
povrchu vrstva buněk, uvnitř prvotní tělní 
dutina. 

5. Dvouvrstevný dutý útvar vzniklý z blastuly. 

6. Střední zárodečný list. 

1. Vytvořte správná spojení: 
  

A. ektoderm 

B. blastula 

C. morula 

D. entoderm 

E. mezoderm 

F. gastrula 
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vznikající rýhováním vajíčka. 

2. Vnější zárodečný list. 

3. Vnitřní zárodečný list 

4. Konečné stádium rýhování vajíčka – na 
povrchu vrstva buněk, uvnitř prvotní tělní 
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5. Dvouvrstevný dutý útvar vzniklý z blastuly. 
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1. Vytvořte správná spojení: 
  

A. ektoderm 

B. blastula 

C. morula 

D. entoderm 

E. mezoderm 

F. gastrula 

1. C, 2. A, 3. D, 4. B, 5. F, 6. E 



2. Seřaďte jednotlivá stádia při vzniku 
mnohobuněčných organizmů ve správné 
posloupnosti: 

 

  

 

3. Čím může být tvořena kostra hub? 

• ……………………… 

• ……………………… 

• ……………………… 

 

1. gastrula 2. oplozené vajíčko 3. blastula 4. morula 



2. Seřaďte jednotlivá stádia při vzniku 
mnohobuněčných organizmů ve správné 
posloupnosti: 

 

  

 

3. Čím může být tvořena kostra hub? 

• uhličitanem vápenatým 

• oxidem křemičitým 

• sponginem 

 

1. gastrula 2. oplozené vajíčko 3. blastula 4. morula 
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4. Popište stavbu těla houby: 

 
1.  

4.  

2.  

3.  

5.  

6.  

7.  
[1]  



4. Popište stavbu těla houby: 

 
1. oskulum  

4. choanocyty 

2. ostie  

3. ektoderm  

5. entoderm  

6. mezoglea 

7. centrální dutina 
[1]  



5. Popište stavbu těla nezmara a stavbu 
knidoblastu: 
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7. [2]  

[3]  



5. Popište stavbu těla nezmara a stavbu 
knidoblastu: 

 

 

 

1. přijímací otvor 

2. chapadlo 

4. nožní terč 

3. láčka 

5. pupen 

6. knidocil 

7. vymrštěné vlákno [2]  

[3]  



6. Doplňte chybějící pojmy: 
a) Nepohyblivé stádium žahavců se nazývá ……………… . 

b) Pohyblivé stádium žahavců se nazývá …………………. . 

c) Jaký typ nervové soustavy je vytvořen u žahavců? 
…………………….. . 

d) Střídání pohlavního a nepohlavního způsobu 
rozmnožování se nazývá …………………… . 

7. Následující zástupce žahavců zařaďte do tříd: 
a) větevník mozkový   ……………….. 

b) medúzka sladkovodní ……………….. 

c) měchýřovka  vznášivá ……………….. 

d) talířovka ušatá  ……………….. 

e) nezmar zelený  ……………….. 

 



6. Doplňte chybějící pojmy: 
a) Nepohyblivé stádium žahavců se nazývá polyp. 

b) Pohyblivé stádium žahavců se nazývá medúza. 

c) Jaký typ nervové soustavy je vytvořen u žahavců? 
difuzní. 

d) Střídání pohlavního a nepohlavního způsobu 
rozmnožování se nazývá rodozměna. 

7. Následující zástupce žahavců zařaďte do tříd: 
a) větevník mozkový   korálnatci 

b) medúzka sladkovodní polypovci 

c) měchýřovka  vznášivá medúzovci 

d) talířovka ušatá  medúzovci 

e) nezmar zelený  polypovci 

 



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. 


