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1. Vysvětli význam slova ADAPTACE: 

2. Do textu doplň vhodná slova: 

 Nižší vodní rostliny přijímají vodu celým ……………… těla na základě fyzikálních procesů, kterými jsou difúze a 

……………….. Vyšší suchozemské rostliny přijímají vodu většinou kořenovým ……………….  Její rozvod po těle rostliny 

zajišťuje dřevní část cévních svazků, která je tvořena …………….. a cévicemi. V listech se potom voda uvolňuje do 

mezibuněčných prostor houbového parenchymu, které jsou prostřednictvím …………………. spojeny s vnějším 

prostředím rostliny- atmosférou. Atmosféra je vodními parami méně nasycena než mezibuněčné prostory, díky 

čemuž uniká vodní pára ven a tím zajišťuje pohyb …………………… proudu. Ten je umožněn přítomnými ………………… 

silami mezi molekulami vody, tzv. kohezí. 

Transpirace je ……………. vody rostlinou. Ten může probíhat buďto celým povrchem listu, a potom hovoříme o tzv. 

………………….. (kutikulární) transpiraci- jde maximálně o 10% vylučované vody, anebo pomocí ………………, kterými 

se průměrně uvolňuje 90% vody.Pak hovoříme o transpiraci průduchové (stomatární). Intenzita transpirace 

odpovídá množství vody vydané jednotkou …………. za jednotku času. Mění se během dne i v průběhu vegetačního 

období. V noci převládá příjem vody, ve dne transpirace. 

3. Zakresli několik buněk svrchní a spodní pokožky listu ptačího zobu. Je-li přítomen průduch, označ jej a pojmenuj 

jeho části. 

 

 

 

 

4. Spočítej průduchy ve třech zorných polích u spodní i svrchní pokožky při 20 násobném zvětšení objektivu. Zapiš 

do tabulky a vypočti průměrné hodnoty.  

 1. pole 2.pole 3. pole 

Svrchní strana listu    

Spodní strana listu    

 

Průměrný počet průduchů na svrchní straně listu je…………….., na spodní straně listu……………Důvodem tohoto 

nerovnoměrného rozložení je … 
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5. Na schematickém obrázku příčného řezu listem pýru plazivého vyznač následující struktury: 

A) svrchní epidermis                                                                     E) chloroplast 

B) spodní epidermis                                                                      F) cellulae bullatae 

C) palisádový a houbový parenchym                                         G) průduch 

D) cévní svazek                                                                               H) mezibuněčný prostor 

6. Jaký význam má svinování listů u některých druhů trav v době sucha? Jakou roli zde hrají cellulae bullatae? 

 

 

7. Na spodní straně příčného řezu listem oleandru lze pozorovat dutinky s trichomy, kterým se někdy říká „dýchací 

dutiny“. Pokus se vysvětlit jejich význam. 
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8. Na schematickém obrázku příčného řezu listem oleandru vyznač následující struktury: 

A) svrchní epidermis                                                                       E) cévní svazek 

B) spodní epidermis                                                                       F) dutinky s trichomy na spodní straně listu 

C) palisádový parenchym                                                             G) kutikula na spodní i svrchní straně listu 

D) houbový parenchym s mezibuněčnými prostory 

 

 

 

 

 

9. Promysli a vypracuj závěr 

 


