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1. Charakterizuj nahosemenné rostliny. Správnou volbu podtrhni. 

Hlavním znakem nahosemenných rostlin je, že jejich semeno je/není ukryto 

v plodu. Na rozdíl od krytosemenných rostlin tvoří/netvoří pravý květ, ale kvetou 

jako  šišky/šištice.  

2. Doplň dělení nahosemenných rostlin.  

 

 

 

 

3. Na obrázku je CYKAS JAPONSKÝ. Pěstuje se v České republice? 

 

 

 

 Obr. 1 

 

 

4. Nakresli list jinanu dvoulaločnatého včetně žilnatiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 Uveď latinský název tohoto stromu. Sestav ho   

 z písmen v tabulce. 

 

G B G O I B L N I O A 

           

 

 

 

K čemu se v medicíně používají výtažky z tohoto stromu?  

 

Nahosemenné rostliny 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bt
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cycas_Sago.palm.arp.750pix.jpg


5. Pojmenuj žluté a růžové útvary na fotografii.  

  Obr. 2 

 

6. Jehličnany jsou tzv. větrosnubné rostliny. Co to znamená? 

 

 

7. Ve větách vyhledej ukryté názvy některých jehličnanů. 

Modří nastoupili v úplné sestavě. 

Maminka udělala k večeři výborný salát s mrkví. 

Barbora Špotáková je dle názorů sportovních komentátorů sportovkyní roku. 

 

Dám ti slané palačinky k obědu. 

Zloděj a lovec divokých zvířat se pohybují tiše. 

 

8. V učebnici vyhledej jména druhová k jehličnanům z úkolu č. 7. Úplné 

názvy (jméno rodové a druhové) vepiš do rámečků.  

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Fiore_di_larice.jpg


9. Urči jehličnany na obrázcích (stromy) podle jehličí. 

 

 

 

 

 

10. Doplň text. 

Jehličnany a jiné dřeviny vytvářejí v přírodě souvislé porosty. Těmto porostům 

říkáme            . 

                                                      

Podle převažujících dřevin jsou: 

 

 

 

Obr. 3 Obr. 4 

Obr. 5 Obr. 6 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Pinus_sylvestris_005.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Abies_alba,_Wei%C3%9F_Tanne_1.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Larix_decidua_01072.jpg


Lesy mají mnoho funkcí. Přijdeš na některé?     

                                  

                              

 

 

 

 

             

 

11. Poznáš koření na obrázku? 

Obr. 7 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Jeneverbes-spice.jpg
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