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Písomný test – odbornosť botanika 
 
1. Doplň pod názov čeľade (vedecké pomenovanie) podľa zobrazeného náčrtu kvetu 

a rozdeľ nasledovné rastlinné druhy do tabuľky podľa príslušných čeľadí. 
 

Galinsoga parviflora, Impatiens parviflora, Lupinus polyphyllus, Poa annua, Bellis perennis, 

Bunias orientalis, Geum urbanum, Saponaria officinalis, Tithymalus peplus, Impatiens noli-

tangere, Draba muralis, Stellaria media  

 
 

 

 
 
a)............................. 

  

 
 

e)............................. 

 
 

 
 

 
 

b)............................. 

  

 
 
f).............................. 

 

 

 
 

c).............................. 

  

 
 

g)............................. 

 

 

 
 

d)............................. 

  

 
 

h)............................. 

 



2.  Podľa doby kvitnutia priraď do tabuľky nasledujúce druhy. 
 
chudôbka múrová, šalát kompasový, zlatovka previsnutá, sedmokráska obyčajná, asparágus 
lekársky,  
 

II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.  

          a) 

          b) 

          c) 

          d) 

          e) 

 
 
3. Vyznač zakrúžkovaním v nasledujúcich tvrdeniach, či sú správne, alebo nie. 
 
a) Šalát kompasový predstavuje materskú rastlinu, z ktorej bol vyšľachtený pestovaný šalát  

ÁNO/NIE 
 

b) Pôvodným domovom hviezdnika ročného je Severná Amerika. 
ÁNO/NIE 

 
c) Hadinec obyčajný je jedovatý druh, ktorý môže spôsobiť smrť ochromením dýchania 

ÁNO/NIE 
 

d) Slovenské i vedecké rodové meno mydlica je odvodené od slova mydlo. 
ÁNO/NIE 

 
4. Medzi zástupcami rastlín ľudských sídlisk nie je vaľa chránených rastlín. Výnimku tvorí 

...................................................... Uveď správny vedecký názov rastliny podľa 

uvedeného opisu. Text opisu uprav preškrtnutím nesprávnych tvrdení. 

 

 

Nepôvodná/domáca jednoročná až dvojročná rastlina ktorá 
kvitne skoro na jar. Je chráneným, podľa Červeného 
zoznamu zraniteľným/ohrozeným druhom. Riedko olistená 
tenká stonka je porastená hviezdicovitými/jednoduchými 
chlpmi. Prízemné listy vyrastajú v prízemnej ružici, stonkové 
listy sú stopkaté/sediace, široko vajcovité 
a celistvookrajové/zúbkaté. Stopkaté kvety sú 
fialovej/bielej farby a plytko až hlboko vykrojené. 
Podlhovasté a holé šešuľky/tobolky dozrievajú 
v predlžujúcom sa strapci. Rastie na suchých a telých 
stanovištiach, väčšinou na skalnatých alebo 
hlbokých/plytkých pôdach. 

 



5. Podčiarkni liečivé druhy rastlín. 
 
zlatovka previsnutá, hlošina úzkolistá, pyštek obyčajný, žltnica maloúborová, sedmokráska 

obyčajná, slez nebadaný, škarda smradľavá, zlatobyľ obrovská, palina obyčajná, kuklík 

mestský 

 
6. Doplň správne údaje pre zobrazeného zástupcu dvojklíčnolistých a jednoklíčnolistých 

rastlín do tabuľky. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

i) 

 

ii) 

 
názov (vedecky)   

čeľaď (vedecky)   

Stonku   

žilnatina listu   

typ kvetného obalu   

typ plodu   

 
7. K uvedeným rastlinným druhom doplň charakteristické stanovište ich výskytu. 
 

i) Poa annua                      .................................................................................... 

ii) Cannabis ruderalis        .................................................................................... 

iii) Tagetes erecta              .................................................................................... 

iv) Impatiens parviflora    ..................................................................................... 

v) Juncus bufonius ..................................................................................... 

 
8. Napíš, koľkopočetné kvety majú rastliny z nasledovných čeľadí, priraď jedného 

predstaviteľa (slovenský názov) zo Zoznamu rastlín. 
 

a) ružovité:................................................ 

              .................................................. 

b) kapustovité:........................................... 

                     ............................................ 

c) ľaliovité..................................................         

              ...................................................       

d) pakostovité.......................................... 

                      .......................................... 



9. ................................ predstavuje ucelený systém, ku ktorého základným zložkám patrí 
reliéf, pôda, vodstvo, klíma, vegetácia, živočíšstvo a človek. Doplnením požadovaných 
údajov nájdeš správne znenie tajničky. 
 

a) slovenský názov rodu Xanthoria          

b) názov zeleniny - dužinaté mladé výhonky 
druhu z čeľade Liliaceae 

         

c) zástupca z čeľade Boraginace (slovenské 
rodové meno) 

         

d) názov látky, ktorá už v malých množstvách 
spôsobuje poškodenie organizmu až smrť 

         

e) vedecký názov čeľade rodu Muscari          

f) plod štiavca kučeravého          

g) slovenský názov rodu Crepis          

 
10. Prerozdeľ  uvedené rastlinné druhy (ktoré sú na Slovensku domáce, zdomácnené  alebo 
nepôvodné) podľa ich pôvodného miesta výskytu. K príslušnému kontinentu pripíš číslo 
rastliny. 
 
1. orgován obyčajný, 2. aksamietnica vzpriamená, 3. pohánkovec japonský, 4. rudbekia 
srstnatá, 5. zlatovka previsnutá, 6. plamienok plotný, 7. žltnica maloúborová 
 

 
11. Z uvedených rastlinných druhov prečiarkni tie, ktoré nevyvolávajú na 

alergény citlivých ľudí alergické reakcie: 
 
mrlík biely, modrica strapcovitá, pagaštan konský, javorovec jaseňolistý, ibiš lekársky 
 
12.  Vytvor pospájaním správnu kombináciu pre trojicu: rastlinný druh – typ stonky – plod. 
 

rastlinný druh typ stonky plod 

 

Echium vulgare 
 

položená až vystúpavá 
 

zrno 
Poa annua holá, priama tobolka 

Linaria vulgaris chlpatá,  priama tvrdka 
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