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Každý druh rostliny nebo živočicha má odborné jméno. Skládá se ze dvou 
slov – jména rodového a jména druhového. 

 

Jméno rodové  jméno druhové 

Leknín    bílý 

Kachna    divoká 

 

 

1. K rodovým jménům vyhledej na internetu a do pracovního listu dopiš různá druhová jména. 

 

Borovice  _____________________________    Leknín  _______________________
   

  _____________________________   _______________________ 

 

Kachna  _____________________________ Kočka   _______________________ 

  

  _____________________________   _______________________ 

 

Vyhledej další příklady názvů rostlin a živočichů, kde se vyskytují různé druhy (stejné rodové jméno a 
různá druhová jména). 
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2. K rodovým jménům přiřaďte správná jména druhová 

 

Rodové jméno    Druhové jméno   Nabídka 

Lípa     …………………………   šípková 

Moucha    …………………………   výběžkatý 

Bělásek    …………………………   obecný 

Blatouch    …………………………   ostrovid 

Rys     …………………………   domácí 

Růže     …………………………   bahenní 

Netřesk    …………………………   srdčitá 

Srnec     …………………………    zelný 

 

 

3. K druhovým jménům vyberte správná jména rodová 

 

Rodové jméno   druhové jméno    nabídka 

………………………..  pálená      hrách 

………………………..  setý      pšenice 

……………………….  hnědý      vlaštovka 

……………………….  bílá      otakárek 

……………………….  roční      skokan 

……………………….  fenyklový     slunečnice 

……………………….  setá      sova 

……………………….  obecná      kopretina 
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ŘEŠENÍ 

1. K rodovým jménům vyhledej na internetu a do pracovního listu dopiš různá druhová jména. 

 

Borovice   lesní       Leknín   bílý  

   černá      bělostný 

 

Kachna   divoká    Kočka   domácí  

   Domácí      divoká 

Je možné i jiné řešení 

Vyhledej další příklady názvů rostlin a živočichů, kde se vyskytují různé druhy (stejné rodové jméno a 
různá druhová jména). 

Různé možnosti řešení 

2. K rodovým jménům přiřaďte správná jména druhová 

Lípa srdčitá, moucha domácí, bělásek zelný, blatouch bahenní, rys ostrovid, růže šípková, 
netřesk výběžkatý, srnec obecný  

 

3. K druhovým jménům vyberte správná jména rodová 

Sova pálená, hrách setý, skokan hnědý, kopretina bílá, slunečnice roční, otakárek fenyklový, 
pšenice setá, vlaštovka obecná 

 


