
Přírodopis 8.r., 19.5., 22.5. 

Dobrý den, čeká nás nová kapitola v biologii člověka - rozmnožování  a pohlavní soustava. 

Z přírodopisu už víte, že existuje rozmnožování nepohlavní a pohlavní. Při nepohlavním rozmnožování vznikne nový 

jedinec z části těla jedince. Je charakteristické pro nižší organismy. Při pohlavním rozmnožování vzniká nový jedinec 

splynutím dvou pohlavních buněk (samčí a samičí). U živočichů splývá samičí pohlavní buňka – vajíčko a samčí 

pohlavní buňka – spermie. U rostlin pak pylové zrno s vajíčkem. 

Samčí i samičí pohlavní buňky vznikají v pohlavních žlázách. 

Pohlavní ústrojí 

Mužské pohlavní ústrojí 

Mužské pohlavní žlázy jsou varlata a v nich se tvoří mužské pohlavní buňky – spermie a mužský pohlavní hormon 

testosteron. 

Podle umístění se mužské pohlavní ústrojí dělí na vnitřní a vnější. 

Vnitřní pohlavní orgány muže jsou: varlata, nadvarlata, chámovody, semenné váčky a prostata. 

Vnější pohlavní orgány jsou: penis a šourek.  

Přečtěte si text a prohlédněte si obrázek v učebnici na str.62 - popište části mužského pohlavní ústrojí a mužskou 

pohlavní buňku spermii. 

ZÁPIS, doplňte si: 

Pohlavní ústrojí muže 

 Mužské pohlavní žlázy:________________ jsou párový orgán uložený v _______________ . 

 Ve varlatech se tvoří mužské pohlavní buňky:_______________ a mužský pohlavní hormon. 

 Spermie vznikají od období dospívání do stáří. 

 Zralé spermie se soustřeďují v __________________ , dostávají se do _______________ _______________ 

(prostaty) a do chámovodu. Vznikají výměšky, které spolu se spermiemi tvoří _______________ (ejakulát). 

 Vnější pohlavní orgány:________________ a ______________ . V penisu jsou topořivá tělesa. 

 Vnitřní pohlavní orgány:_______________________________________________________________ . 

 

Pokud můžete, obrázek si vytiskněte, popište a vlepte do sešitu: 

   

                                                       

 

 



Ženské pohlavní ústrojí 

Ženské pohlavní žlázy jsou vaječníky. Produkují ženské pohlavní buňky – vajíčka a tvoří se v nich ženské pohlavní 

hormony estrogeny a progesteron. 

Ženské pohlavní ústrojí se dělí na vnitřní a vnější. 

Vnitřní pohlavní ústrojí ženy tvoří – vaječníky, vejcovody, děloha a pochva. 

Vnější pohlavní ústrojí – velké a malé stydké pysky, poštěváček. 

Přečtěte si text v učebnici na str.63, prohlédněte si obrázek a popište ženské pohlavní orgány. 

 

ZÁPIS, doplňte si: 

Ženské pohlavní ústrojí 

 Ženské pohlavní orgány :________________ jsou párový orgán uložený v ________________ dutině. 

 Ve vaječnících dozrávají ženské pohlavní buňky:____________________ . Tvoří se v nich také ženské 

pohlavní hormony. 

 Nezralá vajíčka jsou ve vaječnících již při narození. 

 Vajíčka dozrávají od období dospívání asi do 50 let věku ženy (období přechodu -klimakterium).  

 Vnitřní části pohlavního ústrojí ženy:__________________________________________________________ . 

 Vnější části pohlavního ústrojí ženy:__________________________________________________________ . 

 

Pokud můžete, obrázky si vytiskněte, popište a vlepte do sešitu: 

 

                                                      

 

 

 

 

 

Můžete si vyzkoušet online cvičení: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2024 


