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Anotace:  

 Vytvořený materiál představuje interaktivní formou hlavní 

znaky krytosemenných rostlin a rozdíly mezi 

dvouděložnými a jednoděložnými rostlinami. 

 Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální 

techniky. 



Krytosemenné  
rostliny 



Hlavní znaky  

• mají semena ukrytá v plodech 

 

 

 

 

 

• vytvářejí pravé květy, které nesou 
rozmnožovací orgány 



• nejpočetnější skupina rostlin ( na Zemi 
existuje asi 250 000 druhů) 

• dělíme je na: 

– DVOUDĚLOŽNÉ 

– JEDNODĚLOŽNÉ 



Srovnání dvou a jednoděložných rostlin 

jednoděložné dvouděložné 

• 2 dělohy 

• kořen hlavní +       
postranní 

• cévní svazky                    
ve stonku jsou    
uspořádány do kruhu 

• pětičetné květy,          
květní obaly rozlišené        
na kalich a korunu 

 

• žilnatina listů zpeřená 

• 1 děloha 

• náhradní (svazčité)    
kořeny 

• cévní svazky ve         
stonku jsou          
neuspořádané 

• trojčetné květy,          
květní obaly         
nerozlišené              
(okvětí) 

• žilnatina listů         
souběžná 

 



Shrnutí – otázky a úkoly 

• Jaké jsou hlavní znaky krytosemenných 
rostlin? 

   ……………………………………………………… 

   ……………………………………………………… 

– mají semena ukrytá v plodech 

– vytvářejí pravé květy, které nesou 
rozmnožovací orgány 

 

 

 

 



• Do jakých skupin dělíme krytosemenné 
rostliny? 

   ……………………………………………………… 

   ……………………………………………………… 

– krytosemenné rostliny dělíme na 
jednoděložné a dvouděložné rostliny 

 

 

    



• Spoj obrázky znaků dvouděložných a 
jednoděložných rostlin se správným 
názvem skupiny 

 

JEDNODĚLOŽNÉ  DVOUDĚLOŽNÉ 



ŘEŠENÍ 

• Spoj obrázky znaků dvouděložných a 
jednoděložných rostlin se správným 
názvem skupiny 

JEDNODĚLOŽNÉ  DVOUDĚLOŽNÉ 
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