
Základy ekologie 1. ročník - Fotosyntéza – přehled otázek k testu 
 

Zdroje:  
prezentace ZAE Životní projevy rostlin + NOL Stavba rostlinné buňky + heslo Fotosyntéza na Wikipedii 
 

1. Co jsou to chloroplasty a jaký mají nejčastěji tvar. 

2. Co je to chlorofyl. 

3. Fotosyntéza je základem potravních řetězců – vysvětlete proč. 

4. Pojem fotosyntéza vychází z řeckých slov „fótos“ a „synthesis“ – co znamenají v češtině. 

5. Autotrofní organismy – vysvětlete. 

6. Heterotrofní organismy – vysvětlete. 

7. Fotosyntéza je 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Fotosyntéza závisí na těchto vnějších faktorech …………………………………………………………………………………………. 

9. Jaké záření rostliny při fotosyntéze využívají. 

10. Voda = energeticky bohatá látka   – ANO / NE 

11. Oxid uhličitý = energeticky bohatá látka  – ANO / NE 

12. Cukr = energeticky bohatá látka   – ANO / NE 

13. Voda = jednoduchá anorganická látka   – ANO / NE 

14. Oxid uhličitý = jednoduchá anorganická látka  – ANO / NE 

15. Cukr = jednoduchá anorganická látka   – ANO / NE 

16. Voda = složitá organická látka    – ANO / NE 

17. Oxid uhličitý = složitá organická látka   – ANO / NE 
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18. Cukr = složitá organická látka    – ANO / NE 

19. Které rostliny člověk využívá pro výrobu cukru. 

20. Rostlina během fotosyntézy kyslík   – PŘIJÍMÁ / UVOLŇUJE 

21. Fotosyntéza udržuje život na Zemi např. následujícím způsobem 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

22. Vyjmenuj energetické suroviny využívané člověkem, které jsou produktem fotosyntézy. 

23. Jakou činností lidstvo narušilo dlouhodobě vyrovnanou koncentraci CO2 v atmosféře. 

24. Lidstvo narušilo dlouhodobě vyrovnanou koncentraci CO2 v atmosféře – čím se to projevuje. 

25. Fotosyntéza probíhá:     JEN V NOCI / VE DNE i V NOCI / JEN VE DNE 

26. Mimo zelených rostlin jsou schopny fotosyntézy i další organismy např. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

27. Jaké je optimum teplot pro průběh fotosyntézy. 

28. Popište vliv teploty na fotosyntézu 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

29. Vyjmenujte vstupy do procesu fotosyntézy. 

30. Vyjmenujte produkty (výstupy) procesu fotosyntézy. 
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31. Doplňte  

 

 

32.  

 


