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



4. žloutkový vak 

2. zárodek  

3. alantois  

1. amnion  

5. seróza 
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1. Popište schéma zárodku amniot: 



2. Přiřaďte charakteristické pojmy amniotům a 
anamniím: 

1. amniota  a) bezblanní 

2. anamnia  b) blanatí 

    c) vývoj zárodku ve vodě 

    d) vývoj zárodku v  

                                              zárodečných obalech 

    e) vyšší obratlovci 

    f) nižší obratlovci 



2. Přiřaďte charakteristické pojmy amniotům a 
anamniím: 

1. amniota  a) bezblanní 

2. anamnia  b) blanatí 

    c) vývoj zárodku ve vodě 

    d) vývoj zárodku v  

                                              zárodečných obalech 

    e) vyšší obratlovci 

    f) nižší obratlovci 

1 b, d, e 

2 a, c, f  



3. Kteří živočichové nepatří mezi amniota? 
a) červor vodní 

b) agama límcová 

c) šimpanz učenlivý 

d) užovka obojková 

e) mlok skvrnitý 

f) lín obecný 

4. Doplňte latinské názvy tříd: 
a) plazi ……………….. 

b) ptáci ……………….. 

c) savci ……………….. 



3. Kteří živočichové nepatří mezi amniota? 
a) červor vodní 

b) agama límcová 

c) šimpanz učenlivý 

d) užovka obojková 

e) mlok skvrnitý 

f) lín obecný 

4. Doplňte latinské názvy tříd: 
a) plazi Reptilia 

b) ptáci Aves 

c) savci Mammalia 

 



5. Rozhodněte o správnosti tvrzení (ANO-NE) 

a) Srdce plazů je venózní. 

b) Plazi přijímají doplňkově kyslík prostřednictvím 
kůže. 

c) Haterie novozélandská má některé znaky velmi 
primitivní, např. třetí temenní oko 

d) Želvy mají zobákovité čelisti bez zubů. 

e) Oční víčka hadů srůstají a jsou průhledná. 

f) Ještěři svlékají kůži vcelku. 

 



5. Rozhodněte o správnosti tvrzení (ANO-NE) 
a) Srdce plazů je venózní. 

– NE, 2 předsíně, 1 komora s neúplnou přepážkou 

b) Plazi přijímají doplňkově kyslík prostřednictvím kůže. 
– NE, mají silně zrohovatělou pokožku 

c) Haterie novozélandská má některé znaky velmi 
primitivní, např. třetí temenní oko 

– ANO 

d) Želvy mají zobákovité čelisti bez zubů. 
– ANO, s rohovitými lištami 

e) Oční víčka hadů srůstají a jsou průhledná. 
– ANO 

f) Ještěři svlékají kůži vcelku. 
– NE, po částech 

 



6. Doplňte: 

a) Spodní plochá část krunýře želv se nazývá 
…………………, horní vyklenutá ……………… . 

b) Společné vyústění trávicí, vylučovací a 
rozmnožovací soustavy se nazývá ………………. 

c) Odvržení ocasu v případě nebezpečí je 
označováno jako schopnost ……………………… . 

d) K analýze chemismu okolního prostředí využívají 
plazi vomeronazální orgán, který se jinak taky 
nazývá ………………………… 



6. Doplňte: 

a) Spodní plochá část krunýře želv se nazývá 
plastron, horní vyklenutá carapax. 

b) Společné vyústění trávicí, vylučovací a 
rozmnožovací soustavy se nazývá kloaka 

c) Odvržení ocasu v případě nebezpečí je 
označováno jako schopnost autotomie. 

d) K analýze chemismu okolního prostředí využívají 
plazi vomeronazální orgán, který se jinak taky 
nazývá Jacobsonův orgán 



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. 


