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1. Rozdeľ uvedené rastliny zo zoznamu do troch skupín podľa charakteru ich stonky 

a skupiny pomenuj 

 

pyštek obyčajný, mydlica lekárska, pajaseň žliazkatý, baza čierna, hviezdica prostredná, 

zlatovka previsnutá, pagaštan konský, javorovec jaseňolistý, škarda smradľavá, orgován 

obyčajný 
 

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

 
 
 

 
 
 

názov skupiny I. 
 
................................................... 

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

 
 
 

 
názov skupiny II. 

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

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

 

 
 

názov skupiny III. 
 
................................................... 

 
 
2. Názvy rodov a druhov v slovenských názvoch uvedených rastlinných druhov sa 

navzájom pomiešali, napíš ich správne znenie 

 
a)  PLAMIENOK   VTÁČÍ  ……………................   …………….................. 

b)  SLEZ  PYRENEJSKÝ  ……………................   …………….................. 

c)  STAVIKRV  NEBADANÝ  ……………................   …………….................. 

d)  PAKOST  POPÍNAVÝ  ……………................   ……………................. 

e)  ASPARÁGUS  PLOTNÝ  ……………................   ……………................. 

f)   PAVINIČ  LEKÁRSKY  ……………................   ……………................. 

 

 

 

 



3. Podčiarkni tie rastliny, ktoré patria do čeľade  astrovitých 
 
žltnica maloúborová, štiavec kučeravý, hadinec obyčajný, pohánkovec japonský, zlatobyľ 

obrovská, hviezdnik ročný, hlošina úzkolistá 

4. Vyznač krížikom správnosť alebo nesprávnosť nasledujúcich tvrdení 
 
 správne nesprávne 
I)   Rastliny ľudských sídlisk sú také rastliny, ktoré sú pútané svojím vznikom 

a vývojom na činnosť človeka 

 

  

II)  Synantropná vegetácia je vegetácia rastúca iba na európskom kontinente   

III) Ibiš lekársky, kuklík mestský, plamienok plotný a skorocel väčší sú na Slovensku 

nepôvodné rastliny, ktoré vytláčajú naše pôvodné druhy 

  

IV) Aksamietnica vzpriamená, zlatovka previsnutá, lupína mnoholistá a pagaštan 

konský sa u nás vyskytujú aj ako pestované druhy 

  

 
 
5. V tabuľke vyhľadaj všetky správne uvedené morfologické znaky pre druh lastovičník 

väčší, nesprávne uvedené údaje prečiarkni. 
 

 

Stonka popínavá priama 

 

List jednoduchý zložený 

Kvet štvorpočetný päťpočetný 

Kvet červený žltý 

Plod kôstkovica tobolka 

Rastlina jednodomá dvojdomá 

Rastlina trváca jednoročná 

 
 
 
6.  K uvedeným rastlinným druhom správne priraď ich plody 
 

i) pagaštan konský                          bobuľa 

ii) hlošina úzkolistá šešuľa 

iii) roripovník východný struk 

iv)  lupína mnoholistá tobolka 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.  .............................................. patria medzi najohrozenejšiu skupinu organizmov, čoho 

príčinou je predovšetkým znečistené ovzdušie. (Správnu odpoveď nájdeš v tajničke 

doplnením správnych odpovedí) 
 

 

Doplň slovenský názov rodov a) Tithymalus b) Xanthoria c) Althaea, d) Geranium, e) 

Ailanthus, f) Juncus, g) Chenopodium, h) Amaranthus, i) Saponaria 
 

 

a)               

b)               

c)               

d)               

e)               

f)               

g)               

h)               

i)               

 

 

8.  Uvedené sú tri liečivé (farmaceutické) účinky rastlín. Vyhľadaj spávny rastlinný druh, 

ktorý sa nimi vyznačuje. 
 

 

i) močopudný prostriedok, 

ochorenia dolných partií 

močových ciest, 

pomocný liek pri 

obličkových kaneňoch 

(dužinaté mladé 

výhonky) 

 

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

ii) odhlieňovacie a mierne 

zvieravé účinky, v ľudovom 

liečiteľstve sa využíva pri 

pľúcnych chorobách, proti 

krvácaniu (úbory) 

 

 

 

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

iii) tlmenie kašľu, uľahčuje 

odkašlávanie, užíva sa pri 

chorobách pľúc a 

priedušiek, bolesti v krku 

(podzemok, kvet a list) 

 

 

 

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

loboda konáristá, ibiš lekársky, hadinec obyčajný, asparágus lekársky, chudôbka múrová, 

sedmokráska obyčajná,  
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