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Autorské riešenie písomného testu – odbornosť botanika 

 

1. vedecký názov: Galium odoratum, a) trváca, b) podzemok, c) štvorhranná, d) sediace,  

e) v praslenoch, f) biela, g) v strapcoch, h) dvojnažky, i) černie, j) kumarínom   11 b 

2. a) baktérie sú schopné viazať dusík zo vzduchu a potom ho poskytovať drevine, ktorá takto 

získava potrebné živiny aj v prípade, že je ich v pôde nedostatok(4b), b) semená črievičníka 

sú veľmi malé a majú nedostatočne vyvinutý zárodok bez zásobných látok a mykorízna huba 

zabezpečí klíčiacej rastlinke výživu až kým sa nie je schopná živiť sama pomocou zelených 

listov –fotosyntézou (4b), (Pozn.: kľúčové slová sú podčiarknuté) 8 b 

3. a) dub zimný, b) dub letný 8 b 

4. a) smrek obyčajný, b) dub zimný  6 b 

5. a) napríklad: jahoda obyčajná, kyslička obyčajná (stačí 1 druh) 3+2 b 

    b) napríklad: baza červená, jarabina vtáčia, jaseň štíhly (stačí 1 druh) 3+2 b 

a)                  b)      (počet jariem je ľubovoľný)                   10 b 

6. 1. skupina: topoľ osikový, jelša lepkavá, jaseň štíhly, lykovec jedovatý (4 b), 2. skupina: 

baza červená, dub zimný, buk lesný (3 b), 3. skupina: lipa malolistá (1 b)  8 b 

7. a) borovica limbová (0,5b); zraniteľný druh (1,5b); horná hranica lesa a stupeň kosodreviny 

v Tatrách(1b); znečistenie, nadmerná turistika, malý areál prirodzeného rozšírenia (1b) (stačí 

vždy 1 charakteristika), b) črievičník papučkový (0,5b); zraniteľný druh (menej ohrozený 

druh- za správnu považovať aj túto odpoveď, keďže existuje aj tento literárny údaj)(1,5b); 

svetlé listnaté lesy na karbonátoch(1b); dlhý vývin, zber, zriedkavý výskyt podmienený 

prítomnosťou mykoríznej huby (1b), c) konvalinka voňavá (0,5b); menej ohrozený 

druh(1,5b); svetlé listnaté lesy s výživnou pôdou (1b); zber (1b), d) plavúň obyčajný (0,5b); 

menej ohrozený druh(1,5b); suché lesy na kyslých pôdach (1b); dlhý vývin, vyžaduje 

špecifické podmienky biotopu, zber kvôli liečivým účinkom (1b), e) veternica lesná (0,5b); 

menej ohrozený druh(1,5b); teplomilné lesy s výživnou pôdou(1b); zber, zarastanie a ničenie 

biotopov (1b)  20 b 

8. Rastlina 1: ploník obyčajný- a, (1+2 b); Rastlina 2: plavúň obyčajný- a, (1+2 b), Rastlina 3: 

praslička lesná- b, (1+2 b); Rastlina 4: orličník obyčajný- b, (1+2 b) 12 b 

9. a) NIE, b) ÁNO, c) ÁNO, d) NIE, e) NIE, f) NIE, g) ÁNO, h) ÁNO, i) ÁNO, j) NIE, 

 k) NIE  11 b 

10. I) b, II) b, III) a  6 b 

               Spolu: 100 bodov 

 

 

 

 
Autor: Ing. Květa Kicková 
Recenzent: Mgr. Vladimír Hutár, PhD. 
Vydal: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2013 
 


