
 
 

Pracovní list – venkovní expozice 

 

1. Jak se nazývá provzdušňovací (1) 

pletivo rostlin? 
a. Sklerenchym 
b. Parenchym 

c. Aerenchym 

d. Kolenchym 

 

 

 

2. Do obrázků domaluj prostorovou orientaci trnů. (3) 
 

žlutodřev šálivý růže 

  

A. Jakou primární funkci mají trny žlutodřevu (dle jejich orientace)? 

Zaškrtni: obranou                     úchyty při šplhání.  

B. Jakou primární funkci mají trny růže (původně se jedná o liány)? 

Zaškrtni: obranou                     úchyty při šplhání.  

3. K čemu slouží SiO2 (oxid křemičitý) v pletivech přesličky? (1) 
a. Gutace 

b. Inkrustace 

c. Vernace 
 

 

 

4. Jaké látky využívají masožravé rostliny z těla oběti? (2) 

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

5.  Jak se nazývají specializované trichomy (chlupy) rosnatek? (1) ……………………… 

6. Která rostlina je ve znaku Botanické zahrady Teplice? (2) 
 

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

S jakými organismy žije tato rostlina v symbióze? ……………………………………………… 



7. Jaké živočichy lapá do svých měchýřků bublinatka? (1) 

……………………………………………………………………………………. 

 

8. Uveď příklad rostliny, pro kterou je typická heterofylie (různolistost)? (1) 
…………………………………………………………………………………………… 

 

9. Kolik jehlic ve svazečku má borovice osinatá? (jedná se o typický znak, který se využívá 

při určování borovic) (1) ………………………… 

 

10. Napiš název rostliny na jejíž větvích byly 

prezentovány korkové lišty? (1) 

 
………………………………………………………. 

 

 

 
11. Kde je hlavní vývojové centrum rodu pelargonie? (1) 

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

 

12. Jak se nazývá proces vývinu rostlinných orgánů bez působení světla. (využívá se při 

pěstování chřestu) (1) 
a. Etiolizace 
b. Mutace 

c. Transpirace 

 

 
13. Přiřaď rostliny z čeledi bobovité ke správné růstové formě. (3) 

vistárie květnatá strom 
lupina mnoholistá liána 

nahovětvec dvoudomý bylina 

 

14. Která borovice má nejtěžší šišky? (1) 
a. borovice Jeffreyova 
b. borovice himálajská 

c. borovice Coulterova 

 

 

15. Co je to brachyblast? (2) 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

16. Napiš alespoň tři příklady dřevin s brachyblasty? (3) 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



17. Přiřaď jedovatou látku k rostlině, která ji produkuje (nápovědu najdeš v jejich latinských 

názvech). (3) 

 
rulík zlomocný digitoxin 

 

náprstník červený akonitin 

 

oměj šalamounek atropin 

 

 
Digitoxin ovlivňuje srdeční činnost a je využíván v lékařství. 

Atropin se používá v očním lékařství k rozšíření zorniček. 

 

 

18. Který stát má ve znaku a na vlajce cedr? (1) 
a. Nepál 

b. Libanon 

c. Kypr 

 

19. Která opadavá dřevina má podobné uspořádání jehlic jako cedr? (1) 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

20. Jaký typ plodu má nahovětvec dvoudomý? (2) 
………………………………………………………….. 

Co znamená jeho druhový název dvoudomý? 

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

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

 

21. Která vyšlechtěná rostlina má jméno po Teplicích? (1) 

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

22. Kůra stromu se správně nazývá:………..………… (1) 

 
23. K jakým účelům se využívá u korkovníku amurského (co se z ní vyrábí)? (2) 

…………………………………. 

 

Uveď dub, který roste ve Středozemí a využívá se ke stejným účelům? 

…………………………………………………………………………………………. 

 

24. Jaká je orientace šišek jedle a smrku? Nakresli a popiš. (4) 

 



25. Napiš dvě rostliny produkující modré barvivo, které jsi mohl/a vidět při prohlídce 

zahrady? (2) 

 
a.   ……………………………………………. 

b.   ……………………………………………. 

 

26. Vypiš alespoň 6 plodin, které nám dala Amerika? (6) 

 

 

 

 
 

27. Zakroužkuj 5 aromatických rostlin pocházejících ze Středomoří. (5) 
 

fenykl pelargonie vavřín opuncie špirlice levandule 

sluncovka  klejicha yzop třapatka dračík majoránka 

28. Který kaktus má jedlé plody? .......................................................................................(1) 
 

29. Z vláken které mexické rostliny se vyrábějí tkaniny? ………………………………….(4) 

 

Zakroužkuj 3 rostliny, které lze využívat pro stejné účely 

v ČR? 
 

třezalka tolice kopřiva bolševník 

sléz len kakost  konopí 
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Pracovní list – venkovní expozice 

 

1. Jak se nazývá provzdušňovací (1) 

pletivo rostlin? 
a. Sklerenchym 
b. Parenchym 

c.   Aerenchym 

d.  Kolenchym 
 

 

 

2. Do obrázků domaluj prostorovou orientaci trnů. (3) 
 

žlutodřev šálivý růže 

  

A. Jakou primární funkci mají trny ž lutodřevu (dle jejich orientace)? 

Zaškrtni: obranou úchyty při šplhání.  

B. Jakou primární funkci mají trny růže (původně se jedná o liány)? 

Zaškrtni: obranou                     úchyty při šplhání. 

3. K čemu slouží SiO2 (oxid křemičitý) v pletivech přesličky? (1) 
a. Gutace 

b.  Inkrustace 

c.   Vernace 
 

 

 

4. Jaké látky využívají masožravé rostliny z těla oběti? (2) 

………………………………………..dusík, fosfor, draslík…………………………………….. 

5.  Jak se nazývají specializované trichomy (chlupy) rosnatek? (1) ……tentakule….…… 

6. Která rostlina je ve znaku Botanické zahrady Teplice? (2) 
 

…………………………špirlice nachová…………………………….…………………………. 

S jakými organismy žije tato rostlina v symbióze? ………………bakterie……………………… 



7. Jaké živočichy lapá do svých měchýřků bublinatka? (1) 

……………………………....larvy hmyzu a jiné drobné vodní živočichy……………… 

 

8. Uveď příklad rostliny, pro kterou je typická heterofylie (různolistost)? (1) 
…………………………břečťan popínavý……………………………………………………… 

 
9. Kolik jehlic ve svazečku má borovice osinatá? (jedná se o typický znak, který se využívá 

při určování borovic) (1) …………5……………… 

 

10. Napiš název rostliny na jejíž vět vích byly 

prezentovány korkové lišty? (1) 

 
…………… ambroň západní …………….………………. 

 

 

 
11. Kde je hlavní vývojové centrum rodu pelargonie? (1) 

………………………………jižní Afrika…………………. 

 

12. Jak se nazývá proces vývinu rostlinných orgánů bez působení světla. (využívá se při 

pěstování chřestu) (1) 
a. Etiolizace 

b. Mutace 
c. Transpirace 

 

 
13. Přiřaď rostliny z čeledi bobovité ke správné růstové formě. (3) 

vistárie květnatá strom 
lupina mnoholistá liána 

nahovětvec dvoudomý bylina 

 

14. Která borovice má nejtěžší šišky? (1) 
a. borovice Jeffreyova 
b. borovice himálajská 

c.   borovice Coulterova 
 

 

15. Co je to brachyblast? (2) ………… Brachyblast je zkrácená větévka, ze které vyrůstají listy 

a plody. …………………………………………………………………………………………… 

 

16. Napiš alespoň tři příklady dřevin s brachyblasty? (3) 
………………………………………modřín, jinan, jabloň……………………………………… 

 

 

 



17. Přiřaď jedovatou látku k rostlině, která ji produkuje (nápovědu najdeš v jejich latinských 

názvech). (3) 
 

rulík zlomocný digitoxin 

 

náprstník červený akonitin 

 

oměj šalamounek atropin 

 

 
Digitoxin ovlivňuje srdeční činnost a je využíván v lékařství. 

Atropin se používá v očním lékařství k rozšíření zorniček. 

 

 

18. Který stát má ve znaku a na vlajce cedr? (1) 
a. Nepál 

b.  Libanon 

c.   Kypr 

 

19. Která opadavá dřevina má podobné uspořádání jehlic jako cedr? (1) 
………………………modřín opadavý……………………………………………………………… 

 

20. Jaký typ plodu má nahovětvec dvoudomý? (2) 
………………lusk………………………………………… 
Co znamená jeho druhový název dvoudomý? …………Vlastnost rostlin, kdy jednotlivá rostlina 

vytváří buď pouze samčí, nebo pouze samičí květy……………………………………………… 

 

 

21. Která vyšlechtěná rostlina má jméno po Teplicích? (1) 
…………………………………………… Rosa ́ Gruss an Teplitz´…………………… 

 

22. Kůra stromu se správně nazývá:…borka………… 

 
23. K jakým účelům se využívá u (3) korkovníku amurského (co se z ní vyrábí)? 

……………špunty, izolace……………………. 
 

Uveď dub, který roste ve Středozemí a využívá se ke stejným účelům? 

……………dub korkový……………………………………………………………………………. 

 

24. Jaká je orientace šišek jedle a smrku? Nakresli a popiš. (4) 

 



len 

25. Napiš dvě rostliny produkující modré barvivo, které jsi mohl/a vidět při prohlídce 

zahrady? (2) 
 

a. …… modřil různokvětý (indigovník) …… 

b. …… boryt barvířský …………………….. 

 

26. Vypiš alespoň 6 plodin, které nám dala Amerika? (6) 

kukuřice, tabák, kakaové boby, paprika, bavlna, vanilka, ananas, 

 

 

 

27. Zakroužkuj 5 aromatických rostlin pocházejících ze Středomoří. (5) 
 

pelargonie opuncie špirlice 
 

sluncovka klejicha třapatka dračík 
 

28. Který kaktus má jedlé plody? ............................ opuncie (Opuntia).............................(1) 
 

29. Z vláken které mexické rostliny se vyrábějí tkaniny? ……juka (Yucca)……………….(4) 

 

Zakroužkuj 3 rostliny, které lze využívat pro stejné účely 

v ČR? 
 

třezalka tolice 

sléz 

 

 
kakost 

bolševník 
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levandule 

 

majoránka 

vavřín 

 

yzop 

konopí 

kopřiva 

fenykl 



 
 

Pracovní list – skleníky 1 

 
 
1. Aloe a agáve jsou příkladem konvergentní evoluce - podobná 

forma vzniklá nezávisle pod tlakem podobných podmínek 

prostředí. (2) 
 

  

Ze kterého světadílu pochází agáve?………………………………………. 

Ze kterého světadílu pochází aloe? ………………………………………... 

 
 

2. Trny kaktusů jsou přeměnou jaké části rostlin? (1) 
 

……………………………… 

 

3. Který orgán rostliny převzal u kaktusu fotosyntetickou funkci? (1) 
 

……………………………… 

 

4. Jaký typ metabolismu mají kaktusy? (1) 

a. C3 

b. C4 

c. CAM 

 

 
 

5. Podle kterých zástupců rostlin lze snadno identifikovat americkou flóru? (1) 

a. pryšce, aloe 

b. kaktusy, bromélie 
c. vřes obecný, dub pýřitý 

aloe agáve 



6. Která rostlina je přechodem mezi listnatou rostlinou a kaktusem? (1) 
 

…………………………………………… 

 

 

 

7. Ve které části těla zadržuje Beucarnea recurvata nebo Yucca gigantea vodu? (1) 

a. kaudex 

b. pachykaul 

c. list 
 

 
 

8. Co je to myrmekofilie? (3) 
 

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

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

 

 

 

9. Jak se nazývá organismus, rostoucí na žijících rostlinách, ale vyživující se 

samostatně? (1) 
a. parazit 

b. epifyt 

c. fanerofyt 

10. Na obrázku vyznač a popiš jednotlivá patra tropického deštného lesa. (3) 
 
 

 



11. Banánovník patří mezi jednoděložné rostliny. Které pletivo zajišťující druhotné 

tloustnutí mu chybí? (1) 
a. kambium 

b. periblem 

c. dermatogen 
 

 
 

12. Do které čeledi patří vanilka? (2) 
 

…………………………………………………. 

 

Jakým procesem jsou upravovány její lusky, používané jako koření? 
 

…………………………………………………. 

 

13. Jaký typ stonku má bambus? (1) 

a. stvol 

b. lodyha 

c. stéblo 
 

 
 

14. Uveď příklad epifytní kapradiny, pro kterou je typická 

heterofylie: (1) 
 

…………………………………………………. 

 

 

 

15. Jak se jmenuje ovoce hruškovce přelahodného? (1) 
a. papája 

b. mango 

c. avokádo 

 

 
 

16. Uveď dvě rostliny, pro které je typická kauliflorie (kmenokvětost): (2) 
 

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

 

17. Přeměnou, které části listu vznikla láčka láčkovek? (1) 

a. čepel 

b. řapík 



18. Proč má řada rostlin tropických deštných lesů prodlouženou 

špičku listové čepele? (2) 
……………………………………………………………………… 

 

 

 

19. Která rostlina má největší květ na světě? (1) 

a. raflézie Arnoldova 

b. zmijovec titánský 

c. viktorie královská 
 

 

 

20. Uveď alespoň jeden příklad rostliny, která se v třetihorách podílela na vzniku 

hnědého uhlí na Teplicku? (2) 
 

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

21. Jaký lidový název má Ravenala madagascariensis a z jakého 

důvodu se tak nazývá? (2) 
 

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

22. Na základě tvaru listu urči, zda se jedná o chlebovník obecný 

(plodem je bredfruit) nebo o chlebovník různolistý (plodem je 

jackfruit). (2) 
 

 
 

……………………………… ……………………………… 
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Pracovní list – skleníky 1 

 
 
1. Aloe a agáve jsou příkladem konvergentní evoluce - podobná 

forma vzniklá nezávisle pod tlakem podobných podmínek 

prostředí. (2) 
 

  

Ze kterého světadílu pochází agáve?…………Amerika…………………….. 

Ze kterého světadílu pochází aloe? …………Afrika………………………… 

 
 

2. Trny kaktusů jsou přeměnou jaké části rostlin? (1) 
 

…………listů……………… 

 

3. Který orgán rostliny převzal u kaktusu fotosyntetickou funkci? (1) 
 

…………stonek…………… 

 

4. Jaký typ metabolismu mají kaktusy? (1) 

a. C3 

b. C4 

c.  CAM 

 

 
 

5. Podle kterých zástupců rostlin lze snadno identifikovat americkou flóru? (1) 

a. pryšce, aloe 

b.  kaktusy, bromélie 

c.  vřes obecný, dub pýřitý 

aloe agáve 



6. Která rostlina je přechodem mezi listnatou rostlinou a kaktusem? (1) 
 

…………Pereskia…………………………… 

 

 

 

7. Ve které části těla zadržuje Beucarnea recurvata nebo Yucca gigantea vodu? (1) 

a. kaudex 

b. pachykaul 

c. list 

 

 
 

8. Co je to myrmekofilie? (3) 
 

………… Termín myrmekofilie má širší význam, ale pro naše potřeby se vztahuje na pozitivní 

vztahy mezi mravenci a rostlinami.……………………………………………………………… 

 

 

 

9. Jak se nazývá organismus, rostoucí na žijících rostlinách, ale vyživující se 

samostatně? (1) 
a. parazit 

b.  epifyt 

c.  fanerofyt 

10. Na obrázku vyznač a popiš jednotlivá patra tropického deštného lesa. (3) 
 
 

 

stromové 

keřové 

bylinné 



 

11. Banánovník patří mezi jednoděložné rostliny. Které pletivo zajišťující druhotné 

tloustnutí mu chybí? (1) 
a. kambium 

b. periblem 

c. dermatogen 

 

 
 

12. Do které čeledi patří vanilka? (2) 
 

……………vstavačovité……………………… 

 

Jakým procesem jsou upravovány její lusky, používané jako koření? 
 

………………fermentace…………………… 

 

13. Jaký typ stonku má bambus? (1) 

a. stvol 

b. lodyha 

c.  stéblo 

 

 
 

14. Uveď příklad epifytní kapradiny, pro kterou je typická 

heterofylie: (1) 
 

………………parožnatka……………………… 

 

 

 

15. Jak se jmenuje ovoce hruškovce přelahodného? (1) 

a. papája 

b. mango 

c.  avokádo 

 

 
 

16. Uveď dvě rostliny, pro které je typická kauliflorie (kmenokvětost): (2) 
 

……………………kakaovník, fíkovník………………………………………………………… 

 

17. Přeměnou, které části listu vznikla láčka láčkovek? (1) 
a. čepel 

b.  řapík 



18. Proč má řada rostlin tropických deštných lesů prodlouženou 

špičku listové čepele? (2) …………………odvod vody z povrchu listu 

(zajištění transpirace)……………………………………………………. 

 

 

 

19. Která rostlina má největší květ na světě? (1) 
a. raflézie Arnoldova 

b. zmijovec titánský 

c. viktorie královská 
 

 

 

20. Uveď alespoň jeden příklad rostliny, která se v třetihorách podílela na vzniku 

hnědého uhlí na Teplicku? (2) 
 

…………………tisovce, vrby, jilmy………………………………… 
 

21. Jaký lidový název má Ravenala madagascariensis a z jakého 

důvodu se tak nazývá? (2) 
 

……………………strom poutníků, voda v paždí listů………………… 

 

 

 

22. Na základě tvaru listu urči, zda se jedná o chlebovník obecný 

(plodem je bredfruit) nebo o chlebovník různolistý (plodem je 

jackfruit). (2) 
 

 
 

…… chlebovník obecný …… ……… chlebovník různolistý …… 
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Pracovní list – skleníky 2 

 

1. Napiš tři příklady, jak se rostliny chrání proti vysokým 

teplotám a ztrátě vody. (3) 
 

………………………………………………………………………….. 
 

2. Podle kterých zástupců rostlin lze snadno identifikovat africkou flóru? (1) 
a. kaktusy, bromélie 

b. vřes obecný, dub pýřitý 
c. pryšce, aloe 

 

 
 

3. Trny kaktusů jsou přeměnou jaké části 

rostlin? (1) 
 

…………….……………… 
 

4. Napiš alespoň dva způsoby, jak se rostliny 

brání proti býložravcům (herbivorům)? (2) 
 

…………………………………………………………… 

 

 
 

5. Který orgán rostliny převzal u kaktusu fotosyntetickou funkci? (1) 
 

……………..……………………… 

 

 
 

6. Ve kterém orgánu zadržuje vlnovec nádherný (Chorisia speciosa) vodu? (1) 

a. listy 

b. kmen 

c. větve 
 

 
 

7. Zakroužkuj, ve kterých skupinách rostlin můžeme najít epifyty. (4) 

vstavačovité pryskyřníkovité bromeliovité 

hvězdnicovité kaktusovité kapradiny 



8. Které rostliny označujeme jako myrmekofilní? (1) 
 

a. Rostliny, které jsou šířeny mravenci. 

b. Rostliny, na kterých parazitují mravenci. 

c. Rostliny, které žijí v symbióze s mravenci. 
 

9. Zakroužkuj nebo dopiš do obrázku 3 způsoby, jak se rostliny v pralese dostávají 

ke světlu? (3) 
 
 

 

 
 

10. Vyber 3 příklady jednoděložných rostlin tropického skleníku. (3) 
 

vlnovec  banánovník  hruškovec 

bambus fíkovník vanilka  chlebovník 

 

 

11. Která rostlina byla v Asii využívána k mučení zajatců a jakým způsobem? (2) 
 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 
 

12. Do které čeledi patří bambusy? (1) 
 

…………………….……………………… 



13. Které  jedovaté  látky,  jejichž  aniont  má  značku  CN-,  obsahují  bambusové 

výhonky? (1) 
 

…………………………………… 
 

14. Ze kterého stromu se získává mahagon? (1) 

a. Swietenia macrophylla 

b. Cecropia palmata 
c. Pachira aquatica 

 

 
 

15. Napiš příklad stromu s deskovitými náběhy (I.) a chůdovitými kořeny (II.).? (3) 
 

 

 

 
…………………………………. …………………………………… 

K čemu tyto modifikace stromy v tropech využívají? 

………………………………………………………………………………………. 
 

16. Jak vznikla láčka masožravých rostlin heliamfor? (1) 
 

………………………………………………………………………………………. 
 

17. Vlnovec pětimužný (Ceiba pentandra) je jeden z největších stromů jihoamerického 

pralesa, jeho široká deštníkovitá koruna vyčnívá nad okolní stromy. Jak se nazývá 

vlákno, podobné bavlníku, které poskytují jeho plody? (1) 
a. kopál 

b. kapok 

c. kopáč 

II. I. 



 

 

18. Jaká je vernace (složení listů) cykasů a většiny kapradin? (1)(1 )( 

a. circinátní 

b. nadvinutá 
c. svinutá 

 

 
 

19. Jak se nazývá živoucí zkamenělina z Austrálie? (2) 

a. Ginkgo biloba 

b. Wollemia nobilis 

c. Metasequoia glyptostroboides 
 

Co to znamená živoucí zkamenělina? 
 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 
 

20. Přiřaď správný odborný termín k typu opylování. (3) 
 

Ornithogamie opylování netopýry 
 

Chiropterogamie opylování hmyzem 
 

Entomogamie opylování ptáky 

 

 
 

21. Cekropie je dalším příkladem myrmekofilní rostliny. Kde na rostlině mravenci 

žijí? (1) 
 

……………………………………..……………… 
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Pracovní list – skleníky 2 

 

1. Napiš tři příklady, jak se rostliny chrání proti vysokým 

teplotám a ztrátě vody. (3) 
 

………………trichomy, malý povrch, uzavírání průduchů, kutikula,…………… 
 

2. Podle kterých zástupců rostlin lze snadno identifikovat africkou flóru? (1) 
a. kaktusy, bromélie 

b. vřes obecný, dub pýřitý 

c.  pryšce, aloe 

 

 
 

3. Trny kaktusů jsou přeměnou jaké části 

rostlin? (1) 
 

………listů……………… 
 

4. Napiš alespoň dva způsoby, jak se rostliny 

brání proti býložravcům (herbivorům)? (2) 
 

…trny, jedy, produkce latexu, mladé listy vypadající jako zvadlé,…… 

 

 
 

5. Který orgán rostliny převzal u kaktusu fotosyntetickou funkci? (1) 
 

………stonek……………………… 

 

 
 

6. Ve kterém orgánu zadržuje vlnovec nádherný (Chorisia speciosa) vodu? (1) 

a. listy 

b.  kmen 
c.  větve 

 

 
 

7. Zakroužkuj, ve kterých skupinách rostlin můžeme najít epifyty. (4) 
 

pryskyřníkovité 
 

hvězdnicovité 

bromeliovité 

kapradiny kaktusovité 

vstavačovité 



8. Které rostliny označujeme jako myrmekofilní? (1) 
 

a. Rostliny, které jsou šířeny mravenci. 

b. Rostliny, na kterých parazitují mravenci. 

c.  Rostliny, které žijí v symbióze s mravenci. 
 

9. Zakroužkuj nebo dopiš do obrázku 3 způsoby, jak se rostliny v pralese dostávají 

ke světlu? (3) 
 

 

 
 

10. Vyber 3 příklady jednoděložných rostlin tropického skleníku. (3) 
 

vlnovec banánovník hruškovec 
 

fíkovník vanilka chlebovník 

 

 
 

11. Která rostlina byla v Asii využívána k mučení zajatců a jakým způsobem? (2) 
 

…………bambus……………………………………………………………… 

………rychlý růst, prorůstání zajatcem……………………………………… 

 

 
 

12. Do které čeledi patří bambusy? (1) 
 

……………lipnicovité……………………… 

bambus 



13. Které  jedovaté  látky,  jejichž  aniont  má  značku  CN-,  obsahují  bambusové 

výhonky? (1) 
 

………kyanidy………………… 
 

14. Ze kterého stromu se získává mahagon? (1) 

a. Swietenia macrophylla 
b. Cecropia palmata 

c. Pachira aquatica 

 

 
 

15. Napiš příklad stromu s deskovitými náběhy (I.) a chůdovitými kořeny (II.).? (3) 
 

 

 

 
………vlnovec pětimužný…… ………Cecropia, Pachira…… 

K čemu tyto modifikace stromy v tropech využívají? 

………………zvyšují    stabilitu…………………………... 
 

16. Jak vznikla láčka masožravých rostlin heliamfor? (1) 
 

…………………srůstem    listu…………………………… 
 

17. Vlnovec pětimužný (Ceiba pentandra) je jeden z největších stromů jihoamerického 

pralesa, jeho široká deštníkovitá koruna vyčnívá nad okolní stromy. Jak se nazývá 

vlákno, podobné bavlníku, které poskytují jeho plody? (1) 
a. kopál 

b.  kapok 

c.  kopáč 

II. I. 



 

 

18. Jaká je vernace (složení listů) cykasů a většiny kapradin? (1)(1 )( 

a. circinátní 
b. nadvinutá 

c. svinutá 

 

 
 

19. Jak se nazývá živoucí zkamenělina z Austrálie? (2) 

a. Ginkgo biloba 

b.  Wollemia nobilis 

c.  Metasequoia glyptostroboides 
 

Co to znamená živoucí zkamenělina? 
 

…organismus nalezen nejprve jako fosilie, následně jako živá populace… 

 

 
 

20. Přiřaď správný odborný termín k typu opylování. (3) 
 

Ornithogamie opylování netopýry 
 

Chiropterogamie opylování hmyzem 
 

Entomogamie opylování ptáky 

 

 
 

21. Cekropie je dalším příkladem myrmekofilní rostliny. Kde na rostlině mravenci 

žijí? (1) 
 

…………v dutině kmene……………… 

 

 

 

 

 

body:………/37 

jméno:…………………………………………… 

ročník:…………………………………………… 
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1 Holarktická oblast, 2 Paleotropická oblast, 3 Neotropická oblast, 4 Kapská oblast, 

5 Australská oblast, 6 Antarktická oblast. 

1. Napiš název fytogeografické oblasti, v níž se daný druh vyskytuje. (17) 

ostrolistec kopinatý …………………………………………….. 

pajehličník přeslenitý …………………………………………….. 

borovice osinatá …………………………………………….. 

borovice Jeffreyova …………………………………………….. 

jinan dvoulaločný …………………………………………….. 

korkovník amurský …………………………………………….. 

sekvojovec obrovský …………………………………………….. 

metasekvoje čínská …………………………………………….. 

Pachypodium lamerei …………………………………………….. 

Pereskia grandifolia …………………………………………….. 

ananasovník chocholatý …………………………………………….. 

kakaovník pravý …………………………………………….. 

kávovník arabský …………………………………………….. 

vlnovec pětimužný …………………………………………….. 

chlebovník obecný …………………………………………….. 

blahočet chilský …………………………………………….. 

wolemie vznešená …………………………………………….. 

 
 

2. Co je to diverzita? (1) 
 

………………………………………………………………………………………… 

Pracovní list – fytogeografie 

Fytogeografické členění Země 



3. Přiřaď typy travnatých plání k oblastem světa, v nichž se vyskytují? (3) 
 

Step Severní Amerika 
 

Prérie Jižní Amerika 
 

Pampa Eurasie 
 

4. Dopiš do mapy, názvy tří základních fytogeografických oblastí ČR. (3) 
 

 

 

5. Přiřaď  správný  odborný  termín  ke  způsobu  pronikání  rostlin  na  nové  lokality 

(prostřednictvím diaspor). (5) 
anemochorie rozšiřování semen a plodů zvířaty 

zoochorie rozšiřování semen a plodů člověkem 

hydrochorie rozšiřování semen a plodů větrem 

autochorie rozšiřování semen a plodů samovolně 
antropochorie rozšiřování semen a plodů vodou 

 

6. Které rostliny ČR patří mezi archeofyty? (1) 

a. bodlák obecný, šťovík kadeřavý 

b. tužebník obecný, mochna plazivá 

c. koukol polní, mák vlčí 

 
7. Které rostliny můžeme označit za neofyty? (1) 

a. Ty, jež byly zavlečeny do území před objevením Ameriky. 

b. Ty, jež byly zavlečeny do území po objevení Afriky. 

c. Ty, jež byly zavlečeny do území po objevení Ameriky. 
 

 

8. Které druhy mají v ČR reliktní areál? (1) 
a. chmel otáčivý, kerblík lesní 

b. medvědice lékařská, bříza trpasličí 
c. plicník lékařský, kyčelnice cibulkonosná 



9. Napiš alespoň dva endemity ČR (2): 
 

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

 

10. Dopiš k centrům původu kulturních rostlin příklady plodin (ke každému nejméně dvě). 

(8) 
 

 
 

2 středozemské………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

6 jihoasijské…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 

7 středoameriké……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

8 jihoamerické………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 
 

 

11. Jak se jmenuje rostlina, která je ve volné přírodě vyhynulá, 

ale je ve sbírkách Botanické zahrady Teplice? (2) 
 

……………………………………………………………. 

 

 

 
12. Napiš název a původ dvou endemických dřevin prezentovaných na venkovní ploše 

zahrady. (2) 
 

Název:…………………………… Původ:………………………………… 

Název:…………………………… Původ:………………………………… 



13. Která část Holartické oblasti je z hlediska dřevin druhově nejchudší? (1) 
 

a. Evropa 
b. Severní Amerika 
c. východní Asie 

 

 
 

14. Přiřaď růstové formy, které jsou typické pro tropický deštný les a které pro pouště 
a polopouště? (4) 

epifyty 
tropický deštný les geofyty 

 

pouště a polopouště fanerofyty 
terofyty 

 

 

 
Raunkiaerovy růstové fromy: E epifyty; F fanerofyty; CH chamaefyty; H hemikryptofyty; 

G geofyty; T terofyty 
 

 
 

15. Vysvětli pojem florogeneze. (2) 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 
body:………/53 
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1 Holarktická oblast, 2 Paleotropická oblast, 3 Neotropická oblast, 4 Kapská oblast, 

5 Australská oblast, 6 Antarktická oblast. 

1. Napiš název fytogeografické oblasti, v níž se daný druh vyskytuje. (17) 

ostrolistec kopinatý ………Paleotropická oblast ………… 

pajehličník přeslenitý ………Holarktická oblast …………… 

borovice osinatá ………Holarktická oblast …………… 

borovice Jeffreyova ………Holarktická oblast …………… 

jinan dvoulaločný ………Holarktická oblast …………… 

korkovník amurský ………Holarktická oblast …………… 

sekvojovec obrovský ………Holarktická oblast…………… 

metasekvoje čínská ………Holarktická oblast …………… 

Pachypodium lamerei ………Paleotropická oblast ………… 

Pereskia grandifolia ………Neotropická oblast…………… 

ananasovník chocholatý ………Neotropická oblast …………… 

kakaovník pravý ………Neotropická oblast …………… 

kávovník arabský ………Paleotropická oblast ………… 

vlnovec pětimužný ………Neotropická oblast…………… 

chlebovník obecný ………Paleotropická oblast………… 

blahočet chilský ………Neotropická oblast…………… 

wolemie vznešená ………Australská oblast……………… 

 
 

2. Co je to diverzita? (1) 
 

……rozrůzněnost,       rozmanitost…………………………………………………………… 

Pracovní list – fytogeografie 

Fytogeografické členění Země 



3. Přiřaď typy travnatých plání k oblastem světa, v nichž se vyskytují? (3) 
 

Step Severní Amerika 
 

Prérie Jižní Amerika 
 

Pampa Eurasie 
 

4. Dopiš do mapy, názvy tří základních fytogeografických oblastí ČR. (3) 
 

 

 
5. Přiřaď  správný  odborný  termín  ke  způsobu  pronikání  rostlin  na  nové  lokality 

(prostřednictvím diaspor). (5) 
anemochorie rozšiřování semen a plodů zvířaty 

zoochorie rozšiřování semen a plodů člověkem 

hydrochorie rozšiřování semen a plodů větrem 

autochorie rozšiřování semen a plodů samovolně 
antropochorie rozšiřování semen a plodů vodou 

 

6. Které rostliny ČR patří mezi archeofyty? (1) 

a. bodlák obecný, šťovík kadeřavý 

b. tužebník obecný, mochna plazivá 

c.  koukol polní, mák vlčí 

 
7. Které rostliny můžeme označit za neofyty? (1) 

a. Ty, jež byly zavlečeny do území před objevením Ameriky. 

b. Ty, jež byly zavlečeny do území po objevení Afriky. 

c. Ty, jež byly zavlečeny do území po objevení Ameriky. 

 

 

8. Které druhy mají v ČR reliktní areál? (1) 

a. chmel otáčivý, kerblík lesní 

b.  medvědice lékařská, bříza trpasličí 

c.  plicník lékařský, kyčelnice cibulkonosná 

termofytikum 

mezofytikum 

oreofytikum 



9. Napiš alespoň dva endemity ČR (2): 
 

…………………jeřáb český, jeřáb milský, jeřáb sudetský, violka sudetská, ……………. 

 

10. Dopiš k centrům původu kulturních rostlin příklady plodin (ke každému nejméně dvě). 

(8) 
 

 
 

2 středozemské……oregano, dobromysl, fenykl, vavřín 

 

6 jihoasijské……chlebovník, čajovník, skořicovník, pepřovník černý, banánovník 

 

7 středoameriké…paprika, kukuřice, batáty, vanilka, papaya, slunečnice, 

kakaovník, 
8 jihoamerické……tabák, rajče, podzemnice olejná, ananasovník, lilek brambor, 

 

 

 

11. Jak se jmenuje rostlina, která je ve volné přírodě vyhynulá, 

ale je ve sbírkách Botanické zahrady Teplice? (2) 

 

……franklinie americká (Franklinia alatamaha)…… 

 

 

 
12. Napiš název a původ dvou endemických dřevin prezentovaných na venkovní ploše 

zahrady. (2) 
 

Název:……jedle numidská………. Původ:……… sever Afriky ……… 

Název:……pajehličník přeslenitý.. Původ:……….Japonsko…………. 



13. Která část Holartické oblasti je z hledi ska d řevin druhově nejchudší? (1) 
 

a. Evropa 
b. Severní Amerika 
c. východní Asie 

 

 
 

14. Přiřaď růstové formy, které jsou typické pro tropický deštný les a které pro pouště 
a polopouště? (4) 

epifyty 
tropický deštný les geofyty 

 

pouště a polopouště fanerofyty 
terofyty 

 

 

Raunkiaerovy růstové fromy: E epifyty; F fanerofyty; CH chamaefyty; H hemikryptofyty; 

G geofyty; T terofyty 
 

 

 

15. Vysvětli pojem florogeneze. (2) 
………………Proces postupného vytváření květeny určitého území.………… 
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Příloha 2 

 

Mapa 1: (upraveno z původní mapky kurátora Mgr. Filipa Zpurného, Ph.D) 



 Mapa 2: (upraveno z původní mapky kurátora Mgr. Filipa Zpurného, Ph.D) 



 

Mapa 3: pokračování trasy provázení k pracovnímu listu: Fytogeografie 

(upraveno z původní mapky kurátora Mgr. Vojtěcha Zavadila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4: pokračování trasy provázení k pracovnímu listu: Fytogeografie 

(upraveno z původní mapky kurátora Mgr. Vojtěcha Zavadila) 



  

Mapa 6: Trasa provázení k pracovním listům: Skleníky 1 a 2 (upraveno z 

původní mapky kurátora Mgr. Vojtěcha Zavadila) 

  

Mapa 5: pokračování trasy provázení k pracovnímu listu: Fytogeografie (upraveno z 

původní mapky kurátora Mgr. Vojtěcha Zavadila) 



 

Mapa 7: Pokračování trasy provázení k pracovním listům: Skleníky 1 a 2 

(upraveno z původní mapky kurátora Mgr. Vojtěcha Zavadila) 

 

 

Mapa 8: Pokračování trasy provázení k pracovním listům: Skleníky 1 a 2 (upraveno z 

původní mapky kurátora Mgr. Vojtěcha Zavadila) 



Příloha 3 
 

 

Obrázek 1: Leknín – Nymphaea (autor: Frolíková, 2018) 
 
 

 

Obrázek 2: Smrk černý – Picea mariana (autor: Frolíková, 2018) 



 

 

Obrázek 3: Ostrolistec kopinatý – Cunninghamia lanceolata (autor: Frolíková, 2017) 

 

 

Obrázek 4: Borovice osinatá – Pinus aristata (autor: Frolíková, 2018) 



 

 

Obrázek 5: Špirlice nachová – Sarracenia purpurea (autor: Frolíková, 2017) 
 

 

Obrázek 6: Řezan pilolistý – Stratiotes aloides (autor: Frolíková, 2017) 



 

 

Obrázek 7: Ambroň západní – Liquidambar styraciflua (autor: Frolíková , 2017) 

 

 

Obrázek 8: Dřín japonský - Cornus kousa (autor: Frolíková, 2018) 



 

 

Obrázek 9: Vistárie květnatá – Wisteria floribunda (autor: Frolíková, 2018) 
 

 

 

Obrázek 10: Jinan dvoulaločný – Ginkgo biloba (autor: Frolíková, 2018) 



 

 

Obrázek 9: Nahovětvec dvoudomý – Gymnocladus dioicus (autor: Frolíková, 2018) 
 

 
 

 
Obrázek 10: Magnólie – Magnolia sp. (autor: Frolíková, 2018) 



 

 

 

 

Obrázek 11: Růže – Rosa ´Gruss an Teplitz´ (autor: Frolíková, 2018) 
 
 

 

Obrázek 12: Jedle numidská – Abies numidica (autor: Frolíková, 2018) 



 

 

 

 

Obrázek 15: Juka vláknitá – Yucca filamentosa (autor: Frolíková, 2018) 

 

 

Obrázek 16: Aloe sp. (autor: Frolík, 2013) 



 

 

 

 

Obrázek 13: Akácie rohatá - Acacia cornigera (autor: Frolík, 2013) 
 

 

 
Obrázek 14: Pryšec zářivý – Euphorbia milli (autor: Frolíková, 2018) 



 

 

Obrázek 15: Ježunka – Echinocactus (autor: Frolík, 2013) 
 

 

Obrázek 16: Vlnovec nádherný - Chorisia speciosa (autor: Frolík, 2013) 



 

 

Obrázek 17: Kokainovník pravý – Erythroxylum coca (autor: Frolík, 2019) 
 

 

Obrázek 18: Vlnovec pětimužný - Ceiba pentandra (autor: Frolík, 2019) 



 

 

Obrázek 19: Petrea volubilis (autor: Frolík, 2015) 
 

 

 

 

 

Obrázek 20: Cekropie dlanitá - Cecropia palmata (autor: Frolík, 2019) 



 

 

Obrázek 21: Ochrana rostlin před herbivory (autor: Frolík, 2019) 

 

 

Obrázek 22: Fíkovník - Ficus sp. – kmenokvětost (autor: Frolíková, 2018) 



 

 

Obrázek 23: Parožnatka – Platycerium (autor: Frolík, 2019) 
 

 

Obrázek 24: Chlebovník obecný - Artocarpus altilis (autor: Frolík, 2019) 



 

 

Obrázek 25: Kolokázie jedlá - Colocasia esculenta (autor: Frolík, 2019) 

 

 

Obrázek 26: Heliamfora – Heliamphora (autor: Frolík, 2019) 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obrázek 27: Píchoš huňatý - Encephalartos villosus (autor: Frolíková, 2018) 



 

 

Obrázek 28: Wollemie vznešená – Wollemia nobilis (autor: Frolík, 2019) 



 

 

Obrázek 29: Franklinie americká - Franklinia alatamaha (autor: Frolíková, 2018) 



 

 

 

 

Obrázek 34: Violka labradorská - Viola labradorica (autor: Frolíková, 2017) 
 

 

 

 

Obrázek 35: Kakaovník pravý - Theobroma cacao, kmenokvětost (autor: Frolík, 2015) 
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