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1. S využitím textu v učebnici dokonči věty. 

ČLENOVCI 

Článkování těla a končetin je _________________________ . 

Pevný povrch těla z chitinu se nazývá ___________________ . 

Chitin je pevná _______________________ . 

Vnější kostra omezuje živočichův ______________________ . 

 

Kmen členovci se dělí na 3 třídy:  

A) __________________________ 

B) __________________________ 

C) __________________________ 

 

tř. PAVOUKOVCI 

Tělo pavoukovců je tvořeno ze 2 částí: 

1.) __________________________ 

2.) __________________________ 

 

Třída pavoukovci se dělí na řády:  

A) __________________________ 

B) __________________________  

C) __________________________ 

D) __________________________ 

 

 



PAVOUCI 

1. Popiš stavbu těla křižáka.  

jednoduché oči  hlavohruď  stopka     zadeček  

4 páry kráčivých končetin  snovací bradavky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr.1 

 

2. Vytvoř  dvojice. 

CÉVNÍ SOUSTAVA 

DÝCHACÍ SOUSTAVA 

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA 

NERVOVÁ SOUSTAVA 

ÚSTNÍ ÚSTROJÍ 

TRÁVICÍ SOUSTAVA 

 

plícní vaky  

žebříčkovitá 

malpigické trubice 

otevřená 

mimotělní trávení 

klepítka s jedovými žlázami + krátká 

makadla 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Spider2007-09-03.jpg


3. Dokonči větu. Správnou volbu zakroužkuj. 

Pavouci jsou    obojetníci X odděleného pohlaví. 

Jejich rozmnožování je  pohlavní X nepohlavní. 

Oplození pavouků je  vnější X vnitřní. 

Vývoj pavouků je   přímý x nepřímý. 

 

4. K charakteristice pavouka přiřaď jeho název. 

 

A. Žijí v tropických oblastech a jsou největšími pavouky na světě. 

 

_____________________ 

 

B. Žije na sušších místech a jeho charakteristickým znakem jsou světlé 

skvrny na zadečku ve tvaru kříže. 

 

_____________________ 

 

C. Jako jediný pavouk žije pod vodou, kde si staví pavučinu ve tvaru zvonu, 

který je naplněn vzduchem. 

 

_____________________ 

 

D. Mladí jedinci se na konci léta drží kousku pavučinového vlákna a vítr je 

roznáší po krajině. Říkáme, že se jedná o tzv. „babí léto”. 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 



1. S využitím textu v učebnici dokonči věty. 

ČLENOVCI 

Článkování těla a končetin je _nestejnocenné______________ . 

Pevný povrch těla z chitinu se nazývá _vnější kostra_________ . 

Chitin je pevná _organická látka________________ . 

Vnější kostra omezuje živočichův _růst___________ . 

 

Kmen členovci se dělí na 3 třídy:  

A) _PAVOUKOVCI______________ 

B) _KORÝŠI __________________ 

C) _HMYZ____________________ 

 

tř. PAVOUKOVCI 

Tělo pavoukovců je tvořeno ze 2 částí: 

1.) _hlavohruď_________________________ 

2.) _zadeček_________________________ 

 

Třída pavoukovci se dělí na řády:  

A) _Pavouci____________________ 

B) _Sekáči_________________________  

C) _Roztoči_________________________ 

D) _Štíři_________________________ 

 

 



PAVOUCI 

1. Popiš stavbu těla křižáka.  

jednoduché oči  hlavohruď  stopka     zadeček  

4 páry kráčivých končetin  snovací bradavky  

4 páry kráčivých končetin  

                                                           hlavohruď 

zadeček 

 

 

 jednoduché oči               snovací bradavky 

 

 

 

obr.1        stopka 

                

2. Vytvoř  dvojice. 

CÉVNÍ SOUSTAVA 

DÝCHACÍ SOUSTAVA 

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA 

NERVOVÁ SOUSTAVA 

ÚSTNÍ ÚSTROJÍ 

TRÁVICÍ SOUSTAVA 

 

plícní vaky  

žebříčkovitá 

malpigické trubice 

otevřená 

mimotělní trávení 

klepítka s jedovými žlázami + krátká 

makadla 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Spider2007-09-03.jpg


3. Dokonči větu. Správnou volbu zakroužkuj. 

Pavouci jsou    obojetníci X odděleného pohlaví. 

Jejich rozmnožování je  pohlavní X nepohlavní. 

Oplození pavouků je  vnější X vnitřní. 

Vývoj pavouků je   přímý x nepřímý. 

 

4. K charakteristice pavouka přiřaď jeho název. 

 

E. Žijí v tropických oblastech a jsou největšími pavouky na světě. 

 

_Sklípkani______________ 

 

F. Žije na sušších místech a jeho charakteristickým znakem jsou světlé 

skvrny na zadečku ve tvaru kříže. 

 

_Křižák obecný___________ 

 

G. Jako jediný pavouk žije pod vodou, kde si staví pavučinu ve tvaru zvonu, 

který je naplněn vzduchem. 

 

_Vodouch stříbřitý_________ 

 

H. Mladí jedinci se na konci léta drží kousku pavučinového vlákna a vítr je 

roznáší po krajině. Říkáme, že se jedná o tzv. „babí léto”. 

 

_Běžníci_________________ 
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