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8.3 Pracovní listy - řešení 

Pracovní list pro žáky ZŠ 

Pracovní list  

Téma: Čeleď růžovité (Rosaceae)  

Cíle: Zopakování učiva o zástupcích z čeledi růžovitých (Rosaceae) 

Úkol č. 1: Z uvedených zástupců vyber a podtrhni ty, kteří patří do čeledi růžovitých.   

sedmikráska obecná      jabloň domácí 

růže šípková       řebříček obecný 

kontryhel obecný      plicník lékařský 

řepík lékařský       slivoň švestka 

tužebník jilmový       hloh obecný 

podběl lékařský       jeřáb ptačí 

jahodník obecný       lopuch větší 

prvosenka jarní       ostružiník maliník 

hrušeň obecná       smetanka lékařská 

kuklík městský       violka vonná 

hluchavka bílá       mandloň obecná 

mochna husí       třešeň ptačí 

Úkol č. 2: Z vybraných růžovitých napiš ty, které jsou pěstované u nás na zahrádkách a v sadech jako 

užitkové rostliny. Použij rostliny z úkolu č. 1.  

JAHODNÍK OBECNÝ      OSTRUŽINÍK MALINÍK 

HRUŠEŇ OBECNÁ      SLIVOŇ ŠVESTKA 

JABLOŇ DOMÁCÍ 
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Úkol č. 3: Přiřaď plody k rostlinám. 

souplodí peckoviček     ostružiník křovitý 

malvice       slivoň trnka 

souplodí nažek      jeřáb ptačí 

peckovice      jahodník obecný 

 

Úkol č. 4: Napiš, jaké je využití řepíku lékařského ve zdravotnictví a v lidovém léčitelství. 

používá se proti zánětlivým onemocněním, tlumí průjmy, pomáhá při poruchách trávení, užívá se 

při namožených hlasivkách a na různé zevní choroby 

Úkol č. 5: Poznáš rostlinu, kterou popisuji?  

Listy jsou trojčetné. Rostlina kvete bíle. Plodem je souplodí nažek na vyklenutém květním lůžku. 

Rozmnožuje se vegetativně pomocí šlahounů. Patří mezi užitkové rostliny. Využívá se i ve farmacii.  

Jedná se o: JAHODNÍK OBECNÝ 

Úkol č. 6: Na obrázku je růže šípková. Vyznač (zakroužkuj a popiš) palisty, lichozpeřené listy, jednotlivý 

lístek v lichozpeřeném listu, kališní lístky, korunní lístky, tyčinky a pestík. 
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Pracovní list pro žáky gymnázií 

Pracovní list 

Téma: Čeleď růžovité (Rosaceae)  

Cíle: Zopakování učiva o zástupcích z čeledi růžovitých (Rosaceae) 

Úkol č. 1: Čarou spoj pojmy, které k sobě patří: 

       jahodník obecný 

       hloh obecný 

NAŽKA       mochna husí 

PECKOVICE      meruňka obecná 

MALVICE      slivoň švestka 

       jeřáb ptačí 

       trnka obecná  

Úkol č. 2: Vysvětli rozdíl mezi pravým a nepravým plodem. 

pravý plod: vznikají přeměnou pestíku nebo jen semeníku, na jejich vzniku se nepodílí i jiné květní části 

nepravý plod: na jeho vzniku se kromě pestíku podílejí i další části květu, především květní lůžko a češule 

 

Úkol č. 3: Vyplň následující křížovku: 

1. U jaké rostliny je znám jev gutace? Napiš rodové jméno rostliny. 

2. Trnka obecná je charakteristická přítomností zkrácených a zašpičatělých postranních stonků. 

Jak se tyto útvary správně botanicky jmenují? 

3. Čeleď růžovité (Rosaceae) je známa přítomností útvarů na bázi řapíků podobající se listům. 

Jak se tyto útvary nazývají? 

4. Napiš rodové jméno zástupce, který se rozmnožuje vegetativně pomocí šlahounů. 

5. Napiš celé jméno (rodové i druhové) rostliny, která vyhledává půdy s vysokým obsahem dusíku 

a vyskytuje se tam, kde se pasou husy nebo slepice. 

6. Jak se nazývá botanicky plod jeřábu obecného? 
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7. Čeleď růžovité (Rosaceae) obsahuje látky, díky kterým rostliny voní. O jakých látkách je řeč? 

8. Jak se nazývá botanicky plod třešně ptačí? 

9. Napiš rodové jméno keře, u kterého raší listy až po odkvětu. 

10. V buňkách dužniny šípku můžeme pod mikroskopem pozorovat organely, v kterých se nachází 

doplňkové barvivo beta-karoten, které způsobuje červené zbarvení šípků. Jak tyto organely 

nazýváme? 

    1. k o n t r y h e l        

       2. k o l c e        

    3. p a l i s t        

       4. j a h o d n í k        

      5. m o c h n a h u s í  

       6. m a l v i c e    

     7. v o n n é o l e j e   

  8. p e c k o v i c e       

      9. t r n k a       

10.

.... 

c h r o m o p l a s t y      

 

Tajenka je: Rosa canina 

Pokud nevíš, kterému zástupci latinské jméno patří, použij jakékoliv informační zdroje. Napiš vše, co 

o rostlině víš. 

Jedná se o keř s ostny, které vyrůstají nepravidelně. Lichozpeřené listy podpírají palisty, které jsou 

s řapíkem srostlé téměř po celé délce. Květy jsou pětičetné s mnoha tyčinkami a pestíky. Květní lístky 

vyrůstají naspodu v baňkovité češuli, v které jsou uzavřeny semeníky pestíků. Nepravým plodem je šípek, 

který v sobě uzavírá ochlupené nažky. 

 



 

 75 

Laboratorní cvičení pro ZŠ 

Laboratorní cvičení č. 1 

Téma: Pozorování a určování plodů zástupců čeledi růžovité (Rosaceae) 

Úkol: Pojmenujte, popište a přiřaďte plody k zástupcům čeledi. 

Pomůcky: nůž, fotografie s jednotlivými zástupci 

Přírodniny: jahoda, malina, ostružina, jablko, hruška, třešeň, šípek, jeřabina (dle možností) 

Postup:  

1) Nejdříve si jednotlivé plody pořádně prohlédněte a pojmenujte je správně botanicky. 

2) Poté přiřaďte k jednotlivým plodům fotografii rostliny, ke které plod patří. 

3) Nožem postupně plody rozřízněte podélně na dvě půlky a pojmenujte jejich jednotlivé části. 

4) Během těchto úkolů se vše zaznamenávejte do sešitu nebo pořizujte fotografickou dokumentaci. 

 

Otázky: 

1) Jaké plody jsi mohl(a) vidět? 

2) Co je to oplodí? 

3) Jaký je rozdíl mezi souplodím a plodenstvím? 

 

Závěr: Během cvičení jsme pracovali se souplodím nažek na zdužnatělém květním lůžku, souplodím 

peckoviček, malvicí, peckovicí a s nažkami uvnitř zdužnatělé češule. Po oplození se stěny semeníku nebo 

celého pestíku mění na oplodí. U plodu je to právě ta část, která obklopuje a chrání semena. Souplodí je 

skupina plodů z jednoho květu a plodenství je skupina plodů vyvíjející se z květenství. 
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Laboratorní cvičení č. 2 

Téma: Pozorování květů růže šípkové (Rosa canina) 

Úkol: Po důkladném prohlédnutí květu udělejte podélný řez a vše zakreslete a popište. 

Pomůcky: lupa, pinzeta, žiletka 

Přírodniny: květ růže šípkové (Rosa canina), (nebo květ jabloně (Malus), hrušně (Pyrus), třešně 

(Prunus)) 

Postup: 

1) Nejdříve si květ důkladně prohlédněte. 

2) Pinzetou potom opatrně vytrhejte květní obaly a rozložte si je na papír tak, jak byly upevněny 

v květu. 

3) Květní lůžko s tyčinkami a pestíkem žiletkou opatrně podélně rozřízněte. Vše si opět důkladně 

prohlédněte, zakreslete a popište části květu. 

 

Otázky:        Podélný řez květem: 

 

1) Má růže šípková květní obaly rozlišené, nebo 

nerozlišené? Jak se tyto obaly nazývají a jakou 

mají barvu? 

2) Kolik je jednotlivých lístků, tyčinek a pestíků? 

3) Je květ pravidelně souměrný? 

4) Co v sobě ukrývá prašník tyčinky a co semeník 

pestíků? Co vzniká jejich spojením? 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr: Květ růže šípkové tvoří pět zelených kališních lístků, pět růžovobílých korunních lístků a mnoho 

tyčinek a pestíků. Je pravidelně souměrný. Prašník tyčinky, který nese nitka, je tvořen dvěma prašnými 

váčky. Každý váček se skládá ze dvou prašných pouzder. Ty v sobě ukrývají pylová zrna. Semeníky 

pestíku ukrývají vajíčka. Splynutím dojde k oplození a vzniká semeno. 
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Laboratorní cvičení č. 3 

Téma: Pozorování palistů a ostnů růže šípkové (Rosa canina) 

Úkol: Pozorujte a zakreslete palisty a ostny růže šípkové (Rosa canina). 

Pomůcky: lupa, pinzeta 

Přírodniny: větvička růže šípkové (Rosa canina) 

Postup: 

1) Detailně si prohlédněte palisty na větvičce (zda jsou s řapíkem srostlé nebo ne a zda opadávají 

po vývinu listu) růže šípkové. 

2) Poté pinzetou opatrně palisty odtrhněte, pozorujte lupou a zakreslete. 

3) Důkladně si prohlédněte osten na růži šípkové (Rosa canina). Zakreslete ho.  

Nákres: 

 

Otázky: 

1) Kde se nacházejí palisty na rostlině? 

2) Jaká je funkce palistů? 

3) U jakých zástupců najdete ještě ostny (kromě růže šípkové)? 

 

Závěr:  

Palisty jsou párové orgány na bázi řapíku, které mají za úkol chránit mladé listové části a podpírat listy. 

U růže šípkové jsou téměř po celé délce srostlé s řapíkem. Po vývinu listů neopadávají, jsou vytrvalé.  

Ostny můžeme vidět u ostružiníku. 
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Laboratorní cvičení pro gymnázia 

Laboratorní cvičení č. 1 

Téma: Pozorování chromoplastů v buňkách dužniny šípku (nebo v dužnině jeřabin) 

Úkol: Připravte nativní preparát s odebranou dužninou. 

Pomůcky: podložní a krycí sklíčko, kádinka, hodinové sklíčko, kapátko, preparační jehla 

Přírodniny: plod růže šípkové (Rosa canina) 

Postup:  

1) Připravte si destilovanou vodu do kádinky s hodinovým sklíčkem a kapátkem. 

2) Na podložní sklíčko si připravte kapku destilované vody, kam poté přenesete odebranou 

dužninu. 

3) Preparační jehlou protrhněte tuhou pokožku šípku a seškrábněte malé množství dužniny šípku 

přímo pod pokožkou. 

4) Odebraný vzorek přeneste do malé kapky vody na podložním sklíčku a preparační jehlou 

rozdělejte. 

5) Přikryjte krycím sklíčkem a můžete pozorovat. 

6) Najděte místo s nepoškozenými buňkami a zakreslete.   

Nákres: 

 

 

 

 

Otázky: 

1) Jak se nazývají plastidy s barvivem? 

2) Jak se nazývá barvivo v těchto 

plastidech? 

3) Je toto barvivo rozpustné ve vodě 

nebo v tucích? 

 

 

 

Závěr: V čerstvém preparátu jsme měli 

možnost vidět chromoplasty s barvivem beta - karotenem, které způsobuje červené zbarvení šípků. Toto 

barvivo je rozpustné v tucích. 
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Laboratorní cvičení č. 2 

Téma: Pokus s barvivy vyskytující se v plodech třešně (Prunus) 

Úkol: Zjistěte, jak se mění barvivo v závislosti na pH. 

Pomůcky: nůž, třecí miska s tloučkem, stojan, kádinky, filtrační papír, nálevka, tyčinka, zkumavky se 

stojanem 

Přírodniny a chemikálie: plody třešně, NaHCO3 (jedlá soda) nebo NaOH (hydroxid sodný), HCl (kyselina 

chlorovodíková) nebo ocet 

Postup: 

1) Plody nakrájíme na malé kousky, zalijeme přiměřeným množstvím vroucí vody a rozmělníme 

tloučkem a třecí misce. 

2) Roztok přefiltrujeme, abychom se zbavili rozdrcené dužniny. 

3) Filtrát rozlijeme do 3 zkumavek. 

4) Do jedné přilijeme kyselinu chlorovodíkovou (popřípadě ocet), do druhé přidáme jedlou sodu 

a do třetí nic přilévat nebudeme. 

5) Pozorujme změny v barvě filtrátu 

 

 

 

Otázky: 

1) Jak se nazývá červené až modré barvivo ve vakuolách? 

2) Je toto barvivo rozpustné ve vodě nebo v tucích? 

3) V jakých dalších plodech toto barvivo najdete? 

 

 

 

Závěr: Ve vakuolách se nachází barvivo antokyany. Je rozpustné ve vodě. Dále ho můžeme pozorovat 

v ostružinách, v červeném zelí, v květech zvonků, pomněnek, fialek a jiných rostlinách. Po přidání 

dalších chemikálií jsme si mohli všimnout změny barvy. Podle třetí zkumavky, do které jsme nic 

nepřilévali, pozorujeme změny barev v ostatních zkumavkách. Po přilití kyseliny chlorovodíkové se 

barva změnila na tmavě červenou. Po přidání jedlé sody se filtrát zbarvil do modra. 
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Laboratorní cvičení č. 3 

Téma: Pozorování květů růže šípkové (Rosa canina) 

Úkol: Po důkladném prohlédnutí květu zakreslete květní digram a zapište květní vzorec růže šípkové 

(Rosa canina). Poté udělejte podélní řez květem a vše zakreslete a popište. 

Pomůcky: lupa, pinzeta, žiletka 

Přírodniny: květ růže šípkové (Rosa canina), (nebo květ jabloně (Malus), hrušně (Pyrus), třešně 

(Prunus)) 

Postup: 

1) Nejdříve si květ důkladně prohlédněte. 

2) Pinzetou opatrně vytrhejte květní obaly a rozložte si je na papír tak, jak byly upevněny v květu. 

3) Nakreslete květní digram a napište květní vzorec. 

4) Květní lůžko s tyčinkami a pestíkem žiletkou opatrně podélně rozřízněte. Vše si opět důkladně 

prohlédněte, zakreslete a popište části květu. 

Květní diagram a květní vzorec:      Podélný řez květem: 

 

 

 

Otázky: 

1) Má růže šípková květní obaly rozlišené, nebo nerozlišené? Jak se tyto obaly nazývají a jakou 

mají barvu? 

2) Kolik je jednotlivých lístků, tyčinek a pestíků? 

3) Jak se nazývá pohárkovitý útvar na spodní straně květu? Jak vzniká? 

 

Závěr: Květ růže šípkové tvoří pět zelených kališních lístků, pět růžovobílých korunních lístků a mnoho 

tyčinek a pestíků. Květní obaly má tedy rozlišené. Na spodní straně květu vzniká srůstem květního lůžka, 

květních obalů a báze tyčinek pohárkovitý útvar zvaný češule, který v sobě uzavírá semeníky pestíků. 
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Laboratorní cvičení č. 4 

Téma: Pozorování sklerenchymatických buněk plodu hrušně (Pyrus) 

Úkol: Zhotovte mačkaný preparát a pozorujte pod mikroskopem. 

Pomůcky: kapátko, dvě podložní sklíčka 

Přírodniny a chemikálie: suspenze z dužniny hrušně 

Postup: 

1) Na vyčištěné podložní sklíčko kápněte pomocí kapátka připravenou suspenzi. 

2) Překryjte druhým čistým podložním sklíčkem a mačkejte na připravený preparát palci. 

3) Pozorujte pod mikroskopem a zakreslete alespoň tři sklerenchymatické buňky. 

Nákres: 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky: 

1) Co jsou sklerenchymatické buňky? 

2) Jakou mají funkci tyto buňky? 

3) U kterých jiných rostlin najdete sklerenchymatické buňky (sklerenchymatické pletivo)? 

 

Závěr: V preparátu jsme mohli dobře pozorovat sklerenchymatické buňky. Jedná se o buňky se 

sekundárně ztloustlou buněčnou stěnou, ve kterých jsou propojovací kanálky a prochází jimi 

plasmodesmy. Sklerenchymatické buňky tvoří pletivo sklerenchym, které patří k nejpevnějším pletivům. 

Toto pletivo zvyšuje pevnost částí rostlin. Nacházíme ho např. u lnu, konopí, kopřivy, v peckách atd. 
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Laboratorní cvičení č. 5 

Téma: Pozorování palistů a ostnů růže šípkové (Rosa canina) 

Úkol: Pozorujte a zakreslete palisty a ostny růže šípkové (Rosa canina). 

Pomůcky: lupa, pinzeta 

Přírodniny: větvička růže šípkové (Rosa canina) 

Postup: 

1) Detailně si prohlédněte palisty na větvičce (zda jsou s řapíkem srostlé nebo ne a zda opadávají 

po vývinu listu) růže šípkové. 

2) Poté pinzetou opatrně palisty odtrhněte, pozorujte lupou a zakreslete. 

3) Důkladně si prohlédněte osten na růži šípkové (Rosa canina). Zkuste, aniž byste se poranili, 

odlomit osten. Zakreslete ho. 

Nákres: 

 

Otázky: 

1) Kde se nacházejí palisty na rostlině? 

2) Jaká je funkce palistů? 

3) Pro jaké čeledi jsou charakteristické? 

4) Co se podílí na vzniku ostnu? 

 

Závěr:  

Palisty jsou párové orgány na bázi řapíku, které mají za úkol chránit mladé listové části a podpírat listy. 

Jsou charakteristické pro čeleď růžovité (Rosaceae) a bobovité (Fabaceae). U růže šípkové jsou téměř 

po celé délce srostlé s řapíkem. Po vývinu listů neopadávají, jsou vytrvalé.  Na vzniku ostnu se podílejí 

jak pokožkové buňky, tak i podpokožkové. Můžeme je vidět u růže a ostružiníku. 

 

 


