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Opakování – rostliny 

- procvičování samostatně na vytištěném 

dokumentu 

-  na ploše PC 

- společně přes interaktivní tabuli 



OPAKOVÁNÍ   

             ŽIVÁ PŘÍRODA – ROSTLINY 

 DATUM: ……………………………  JMÉNO A PŘÍJMENÍ:……………………………………………….. 

 

1. výživa:   

Na Zemi jsou  jediným zdrojem …………………………….. zelené rostliny. Při své výživě rostliny spotřebují 

……………………………………………… a do ovzduší uvolní ……………………………. .  

                                                                                                                                                                                    3 body 

2. dýchání:  

Rostliny potřebují k životu při dýchání …………………………………… a vydechují malé množství 

……………………………………………… . 

                                                                                                                                                                                     2 body 

3. rozmnožují se:   

a) ………………………………………………………… 

b)podzemní části:  ……………………………………… 

                                 ………………………………………….. 

                                  ………………………………………… 

c) nadzemní části:  ………………………………………… 

d) některé rostliny můžeme rozmnožovat i …………………………………………………… . 

                                                                                                                                                                                    5 bodů 

4. rozdělení rostlin: uveď příklady        

a) protože mají květ …………………………………… 

b) protože květ nemají ……………………………… 

c) pro nějaký užitek ……o…………………….. a to ještě rozdělujeme na 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

    z…………………………  a ta je:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                    22 bodů 

Hospodářské plodiny:      

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                                        8 bodů 

d) pro okrasu:    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                                      2 body 

pomáhají léčit:    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                                       2 body 

protože nám mohou ublížit:    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                        2 body 

protože jich je už málo:       

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                        2 body 

 

                                Speciální třída  

1:  48 – 43                      48 – 38  

2:  42 – 36                      37 – 27  

3:  35 – 24                      26 – 16  

4:  23 – 12                      15 –   5  

5:  11 –   0                        4 -    0 

 

 

 



ŘEŠENÍ 

1. výživa:  

Na Zemi jsou  jediným zdrojem …kyslíku….. zelené rostliny. Při své výživě rostliny spotřebují ……………oxid 

uhličitý………… a do ovzduší uvolní ………………kyslík……………. . 

2. dýchání: 

Rostliny potřebují k životu při dýchání ……kyslík…………… a vydechují malé množství ………oxidu 

uhličitého……………………………………… . 

3. rozmnožují se:  

a) …………semeny……………………………………………… 

b)podzemní části:  ……oddenky ………………………………… 

                                 ……cibule…………………………………….. 

                                  ………hlízy………………………………… 

c) nadzemní části:  ………odnože (šlahouny)………………………………… 

d) některé rostliny můžeme rozmnožovat i ………řízkováním…………………………………………… . 

4. rozdělení rostlin: uveď příklady 

a) protože mají květ ……………kvetoucí – jabloň, kopřiva, sedmikráska……………………… 

b) protože květ nemají ……nekvetoucí – přesličky, kapradí, řasy………………………… 

c) pro nějaký užitek ……ovoce…………………….. a to ještě rozdělujeme na  

malvice-  jablko, hruška 

peckovice – švestka, třešeň 

bobule – hroznové víno, rybíz 

    zelenina…………………………  a ta je:  

listová – salát 

plodová – rajče, paprika 

košťálová – květák 

cibulová – cibule, česnek 

kořenová - mrkev 

Hospodářské plodiny:  

okopaniny – řepa 



luskoviny – hrách 

obilniny – pšenice 

pícniny - jetel 

d) pro okrasu: 

okrasné -  růže. tulipán 

pomáhají léčit: 

léčivé – heřmánek, jitrocel 

protože nám mohou ublížit: 

jedovaté – rulík zlomocný durman 

protože jich je už málo: 

chráněné – leknín, hořec 


