
BOTANIK 
I. stupeň 
Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě. 

 

 
 

 
 

smrk obecný jedle bělokorá modřín opadavý borovice lesní lípa srdčitá 

 

 

 
 

 

bříza bělokorá olše lepkavá buk lesní dub letní javor klen 



    
 

jírovec maďal trnovník akát hloh obecný bez černý růže šípková 

    
 

ostružiník křovitý maliník obecný borůvka černá jahodník obecný vřes obecný 

     

přeslička rolní kapraď samec kontryhel obecný jitrocel kopinatý kopřiva dvoudomá 



     
hvozdík kartouzek jetel luční mateřídouška časná plicník lékařský bodlák obecný 

     

netýkavka nedůtklivá blatouch bahenní smetanka lékařská divizna velkokvětá mochna husí 

     

sasanka hajní šťavel kyselý rmen rolní sedmikráska chudobka kopretina bílá 



     

čekanka obecná chrpa polní rozrazil rezekvítek pomněnka rolní violka vonná 

     
hluchavka bílá konvalinka vonná rákos obecný sítina rozkladitá lipnice luční 

 

 

 

II. stupeň 
Pozná dalších 50 rostlin dle seznamu. Podle botanického klíče dokáže určit 5 jakýchkoliv 
rostlin a vysvětlí  a popíše následující pojmy. 



          
pryskyřník prudký jaterník podléška orsej jarní  kopytník evropský vlaštovičník větší kohoutek luční knotovka luční ptačinec velkokvětý šťovík kyselý ořešák královský 

          
habr obecný líska obecná dub zimní osika obecná vrba obecná violka trojbarevná penízek rolní kokoška past. tob. tařice skalní česnáček obecný 

          

třezalka tečkovaná pryšec chvojka toten lékařský trnka obecná jeřáb ptačí janovec metlatý vlčí bob mnoholistý jetel plazivý štírovník růžkatý vikev plotní 

          
hrachor lesní vrbka úzkolistá javor mléč kakost smrdutý prvosenka jarní vrbina penízková svízel přítula chrastavec rolní jasan ztepilý kostival lékařský 



          
jitrocel větší máta rolní zvonek broskvolistý heřmánek vonný vratič obecný podběl lékařský devětsil obecný třeslice prostřední jílek vytrvalý bojínek luční 

 
Musíte se naučit poznávat tyto rostliny a dokázat vysvětlit 
a popsat následující pojmy. Zároveň  musíte mít znalosti 
z BOTANIK I. 
 
TEORIE 
 
Podmínky pro život rostlin:  světlo 

teplo 
voda 
vzduch 
potrava 
prostředí 

 
Fotosyntéza :  složitý děj, při kterém za pomocí 

slunečního záření a chlorofylu dochází ke 
změně anorganických látek na organické  

 
Stavba rostlin : základ - rostlinná buňka 

a) kořen 
b) stonek 
c) list 

 
a) kořen: podzemní nezelená část rostlin 

funkce:  nasávací  
mechanická (upevňovací) 
zásobní (př. řepa) 
 

b) stonek:  funkce - rozvádění živin, podpůrná 
- lodyha (bylinný stonek s listy) 
- stvol (bezlistý stonek) 
- stéblo (dutý stonek s kolénky) 
- kmen 

- přeměny stonku  šlahouny (jahodník) 
úponky (chmel) 
trny (trnka) 
oddenky (brambory) 

c) list :  - růstově omezený 
- fotosyntéza 
složen:  čepel (žilnatina) 

řapík 

způsob postavení listů na stonku: 
listy - střídavé 

- vstřícné 
- přeslenité 

 
Květ : soubor přeměněných listů, přizpůsobených  

pohlavnímu rozmnožování rostliny 
části : tyčinka (samčí pohlavní ústrojí) 

pestík (samičí) - semeník 
- čnělka 
- blizna  

květní lůžko 
květní obaly  - kalich 

- koruna 
 
Květenství:  soubor květů  

- jednoduchá  - hroznovitá (jehněda, klas, okolík...) 
- vrcholičnatá (vidlan, vrcholík…) 

- složená (lata, složený klas...) 
 
Opylení: přenesení pylového zrna na samičí část květu 

způsob :  hmyz, vítr, voda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plod: ochrana semena a jeho vyživování, rozšiřování 
- pravé plody (vznik pouze z pestíku) 

a) pukavé (lusk-hrách, tobolka-mák... ) 
b) nepukavé (nažka-pcháč, oříšek-líska...) 
c) dužnaté (bobule-rajče, peckovice-třešeň) 

- nepravé plody (pestík+jiné části květy) 
a) češule (šípková růže) 
b) malvice (jabloň) 
c) souplodí nažek (jahodník) 
d) souplodí peckoviček (maliník) 

 
Říše rostlinná  
- nižší rostliny 
- vyšší rostliny  - mechorosty játrovky 

mechovky 
- kapraďorosty plavuně 

přesličky 
kapradiny 

- nahosemenné cykasy 
jinany 
jehličnany 

- krytosemenné dvouděložné 
jednoděložné 

*toto je pouze zjednodušený přehled botanického systému 
 

 


