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Klíčová aktivita:  IV/2 Inovace ke zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd 

 
Člověk a příroda                                č. 112  Přírodopis  

Téma: Stonek 
 
1. Správně spoj, řešení napiš pod obrázek (př.a1, ….): 
    a) po celé délce olistěný stonek                                      I) stvol  

                   b) stonek s přízemní růžicí listů                                     II) stéblo  
                   c) stonek s výraznými kolénky                                      III) lodyha  
                   d) podzemní a vodorovně uložený stonek                     IV) oddenek 

                
                     ………….................................................................................................. 
 
               2. Připiš k obrázkům, který stonek je bylinný, který dřevnatý: 

                    obr. 2                                       obr. 3               
  

3. Které z následujících tvrzení je pravdivé?  
   a)  Stonek je členěn na delší úseky, články, a kratší úseky, uzliny. 
   b)  Stonek je členěn na delší úseky, uzliny, a kratší úseky, články. 
   c)   Některé stonky jsou pouze z článků. 
   d)  Některé stonky nemají žádné články. 

 
               4. Jak dělíme byliny podle délky života? 
                 a)                                   b)                                  c)  d) 
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               5. Jak dělíme dřeviny? 
                 a)                                                    b)                                                 c) 
 

 
 6. Jak se nazývá typ větvení stonku? 

                                         
 
…………………………………….       ……………………………………..       ……………………………………   
  
 7. Doplň a zakroužkuj správnou odpověď: 
     Část cévních svazků, která vede vodu s rozpuštěnými minerálními látkami se nazývá……………….. 
     Roztoky v ní proudí od kořenů k listům  /  z listů ke kořenům. Buňky této části mají větší průměr a  
     ztloustlé  / tenké stěny. Druhá část cévního svazku se nazývá…………………………………….. 
     Proudí v ní roztoky s látkami minerálními /  organickými. Buňky jsou v ní tlustostěnné  / tenkostěnné  
     a mají menší průměr. Roztoky látek se pohybují od kořenů k listům / z listů ke kořenům. 
 

                8. Čím se liší oddenek od kořene ? 
                    kořen……………………………………………………………………………………………..  
                    stonek…………………………………………………………………………………………….  

 
  9. Které zvláštní typy stonku slouží k ukládání zásob?  
      a)  šlahoun 
      b) oddenková hlíza 
      c) stonková hlíza 
      d) úponek 
 
 10.  Doplň hlavní funkce stonku: 
      a)…………………………………………………………….. 
      b)…………………………………………………………….. 
      c)…………………………………………………………….. 
      d)……………………………………………………………... 
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