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A) Trnovník akát 

1. Doplň chybějící výrazy: 

Jde o rostlinu introdukovanou ze ................................., která patří do čeledi .................... Jejími typickými plody 

jsou ............, které vznikly z jednoho plodolistu a patří mezi plody ..........., pukavé. Otevírají se ............. chlopněmi, 

které mohou vykonávat vláhojevné pohyby, tzv. břišním a hřbetním švem. Je to plod vícesemenný, ve kterém jsou 

.................... upevněna krátkými poutky. 

2. Popiš obrázek uzavřeného a otevřeného lusku: 

3. Mezi uvedenými rostlinami podtrhni ty, které patří mezi bobovité: 

kopřiva dvoudomá, lilek potměchuť, vikev setá, smetanka lékařská, vlčí mák, podzemnice olejná, soja luštinatá, 

hrachor lesní, trnka obecná 

 

B) Líska obecná 

4. Doplň chybějící výrazy: 

Plod lísky se nazývá ............... a patří mezi plody suché, ....................... Pokud je ještě na stromě, má na spodní 

straně zveličené listence, které jej objímají. Uvnitř je volně uložené jedno semeno, jde tedy o plod ...................... 

5. Popiš obrázek podélného řezu nezralým oříškem: 
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C) Slunečnice roční 

6. Doplň chybějící výrazy: 

................. slunečnice je nažka- plod suchý, nepukavý, která má na ................ řezu kosočtverečný tvar. Její ............ 

je tuhé a těsně přiléhá k semeni. Na vrcholu můžeme pozorovat jizvu po odpadlých květních ................ a čnělce. 

Pokud nažku stiskneme ze stran, oplodí se rozloupne na dvě podélné části a uvolní se ploché, oválné ........... Nažky 

vyrůstají jako součást plodenství, které vzniklo přeměnou květenství, které se nazývá .............. To je typické pro 

všechny ...................... rostliny. 

7. Nakresli nažku a její podélný řez, popiš jednotlivé části: 

 

 

 

D) Trnka obecná 

8. Doplň chybějící výrazy: 

a) plodem je ...................., která patří do skupiny plodů ..................... 

b) oplodí je členěno na blanitý exokarp, střední dužnatý ...................... a tvrdý, sklerenchymatický ..................... 

c) na povrchu plodu se nachází šupinky ................., které mu dodávají ojíněný vzhled 

d) sklerenchymatický endokarp obsahuje jedno ..................... 

9. Nakresli a popiš příčný řez: 

 

 

 

E) Mochyně židovská třešeň 

10. Doplň chybějící výrazy: 

a) tato rostlina patří do čeledi ........................ 

b) pletiva některých částí rostliny obsahují prudce jedovaté ........................ 

c) .................... jsou nápadné především na podzim, svými oranžovými „lampionky“, které jsou z anatomického 

hlediska zvětšeným a nafouklým kalichem, jehož stěny jsou vyztuženy síťovitou ....................... 
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d) oranžový plod velikosti drobné třešně je ..............., která patří mezi plody dužnaté. Je jedlý, má močopudné 

účinky a obsahuje velké množství vitamínu C 

e) mochyně patří do stejné čeledi jako hospodářsky významný ............ brambor. Jeho plody jsou také bobule, liší 

se ale svojí barvou, která je černomodrá. Brambory, které konzumujeme, nemají s plody nic společného, jsou to 

stonkové .............   

F) Pomerančovník čínský 

Plod pomerančovníku je zvláštním typem bobule a nazývá se hesperidium. Vnější oranžová část oplodí se nazývá 

flavedo. Střední houbovitá část bílé barvy je albedo. Vnitřní část oplodí se skládá z blanitých přepážek, které 

vytvářejí vřetenovité buňky s vysokých obsahem šťávy a tvoří chutnou dužinu obsahující vitamín C. Ve vnitřní části 

hesperidia jsou uložena semena, mající bílé osemení. Známé jsou i vyšlechtěné pomeranče bez semen.  

11. Nakresli plod pomerančovníku, který je zvláštním typem bobule, označovaným jako hesperidium. K popisu 

využij v textu podtržené pojmy. 

 

 

 

 

12. Do rodu citroník (Citrus) patří asi 30 druhů rostlin jako citron, grapefruit, mandarinka, pomelo, atd. Jaký mají 

citrusové plody zdravotní význam? 

G) Jabloň 

13. Doplň chybějící výrazy: 

Jablko nepatří mezi pravé plody, protože nevzniká pouze přeměnou ............. Je to tedy plod nepravý, který 

označujeme jako ............. Skládá se z ............. exokarpu, ............... mezokarpu a blanitého ................, který 

obsahuje vlastní semena. Na příčném řezu můžeme také pozorovat zbytky po ............... svazcích. 

14. Nakresli a popiš podélný a příčný řez malvicí: 
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H) Růže šípková 

Šípek patří mezi nepravé plody. Na jejich vzniku se podílí kromě pestíku i jiné části květu. Šípek vzniká srůstem 

květního lůžka se spodními částmi květních obalů a nazývá se češule. 

15. Zakresli a popiš vnější stavbu šípku: 

 

 

 

 

 

16. Rozřízni šípek podélně. Uvnitř dutiny jsou drobné plody- nažky. Jsou tvrdé a pokryté trichomy. Nažky jsou 

uzavřené v dužnaté češuli, která dozrává v šípek. Zakresli vypreparovanou nažku: 

 

 

 

 

Závěr: (graficky znázorni systematické členění plodů) 

 


