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1. Z dvoch možností zakrúžkuj tú, ktorá zodpovedá charakteristike lipkavca 

marinkového, vpíš do tabuľky aj jeho vedecký názov. 

 

Lipkavec marinkový vedecký názov:  

a) rastlina jednoročná trváca 

b) podzemný orgán cibuľa podzemok 

c) stonka je na priereze guľatá štvorhranná 

d) listy  sediace dlhostopkaté 

e) listy vyrastajú na stonke v praslenoch protistojne 

f) farba kvetov biela ružová 

g) kvety sú usporiadané v okolíkoch v strapcoch 

h) plody dvojnažky dvojtobolky 

i) rastlina sušením bledne černie 

j) rastlina vonia kumarínom vanilkou 

 

 

2. Symbióza predstavuje obojstranne výhodné spolužitie aspoň dvoch druhov 

organizmov. Vysvetli prečo je pre jelšu výhodné, že má na koreňovej sústave naviazaný 

určitý druh baktérií a prečo potrebujú semená črievičníka k vyklíčeniu určitý druh 

huby:  

 

a) jeľša + baktérie: 

 

 

 

b) črievičník + mykorízne huby: 

 

 

 

 

3. Podľa obrázku zisti o aký druh dreviny ide (uveď slovenský názov): 

                                              
a)    _________________________________  b) _________________________________ 



4. Pod mapky Európy dopíš, či ide o znázornený areál rozšírenia smreka obyčajného 

alebo duba zimného. 

        

 

a) _________________________________       b) _________________________________ 

 

 

5. Nakresli ako vyzerá a) dlaňovito zložený trojpočetný list,  b) zložený nepárno perovitý 

list a uveď vždy po jednom príklade rastliny (slovenský rodový a druhový názov), ktorá 

taký list má a je na zozname rastlín tohto ročníka súťaže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) trojpočetný list                           b) nepárno perovitý list 

príklad:                                                                      príklad: 

 

 

6. Fenológia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá vplyvom klímy a zmien počasia v 

jednotlivých ročných obdobiach na životné prejavy rastlín. Zoraď nasledujúce druhy 

rastlín do skupín podľa zvyčajnej následnosti v akej rastlina kvitne a kedy sa jej 

rozvíjajú listy z púčikov. 

 

topoľ osikový, lipa malolistá, baza červená, dub zimný, buk lesný, jelša lepkavá, jaseň štíhly, 

lykovec jedovatý 

 

1. skupina- rastliny kvitnú pred rozvitím listov: 

 

 

2. skupina- rastliny kvitnú súčasne s rozvíjaním listov: 

 

 

3. skupina- rastliny kvitnú až plne olistené: 

 



7. Dopíš k nasledujúcim druhom, ktoré sú uvádzané v Červenom zozname 

papraďorastov a semenných rastlín Slovenska z roku 2001, ich slovenský názov, do akej 

kategórie ohrozenosti sú podľa neho zaradené (CR- kriticky ohrozený druh, EN- 

ohrozený, VU- zraniteľný, LR- menej ohrozený), v akom biotope prirodzene rastú a aká 

je aspoň jedna príčina ich ohrozenia. 

 

Vedecký názov 
slovenský 

názov 

kategória 

ohrozenosti 

podľa 

Červeného 

zoznamu 

biotop 
príčina 

ohrozenia 

a) Pinus cembra 

 

 

    

b) Cypripedium 

calceolus 

 

    

c) Convallaria 

majalis 

 

    

d) Lycopodium 

clavatum 

 

    

e) Anemone 

sylvestris 

 

    

 

 

8. Vyber štyri výtrusné rastliny, ktoré patria do podríše: SPOROPHYTA a vpíš ich 

slovenský názov do príslušného políčka podľa príslušného systematického radu, do 

ktorého každá patrí. Pri každej rastline potom zakrúžkuj obrázok, na ktorej je 

vyobrazená, nedaj sa pomýliť druhým podobným druhom, ktorý nie je zo zoznamu.   

 

 a)                                                      b)              

Rastlina 1. Slovenský názov:                                                                          Rad: Polytrichales   



a)                                     b)            

Rastlina 2. Slovenský názov:                                                                          Rad: Lycopodiales  

a)                                          b)    

Rastlina 3. Slovenský názov:                                                                             Rad: Equisetales  

    a)                               b)     

Rastlina 4. Slovenský názov:                                                                           Rad: Dicksoniales  

 



9. Zakrúžkuj správnu odpoveď. 

a) Plod dreviny Taxus baccata  je jedovatý.      ÁNO/NIE 

b) Kyslička obyčajná tvorí tobolky, ktoré po dotyku vystreľujú semená na vzdialenosť až   

2 metre.          ÁNO/NIE 

c) Šišky jedle bielej sa rozpadávajú ešte na strome.     ÁNO/NIE 

d) Baza červená sa vyhýba pôdam s dostatkom dusíkatých látok.    ÁNO/NIE 

e) Listy osiky sa trasú už pri malom vánku, pretože majú krátke stopky so špeciálnymi 

korkovými lištami.           ÁNO/NIE 

f) Šišky borovice lesnej dozrievajú na strome až 10 rokov, potom opadávajú.  ÁNO/NIE 

g) Zubačka cibuľkonosná je rozšírená hlavne v bučinách.    ÁNO/NIE 

h) Smrek obyčajný je citlivý na vysoké teploty a nedostatok vlhkosti vo vzduchu.ÁNO/NIE 

i) Brest hrabolistý má polygamické kvety.      ÁNO/NIE 

j) Ostružina malinová je jednodomá rastlina s jednopohlavnými kvetmi.   ÁNO/NIE 

k) Smrekovec opadavý je tieňomilná drevina horských oblastí.    ÁNO/NIE 

 

 

10. Ľudové liečiteľstvo využíva viacero lesných rastlín. Zakrúžkuj správnu možnosť. 

 

I.) Pľúcnik lekársky sa používa predovšetkým pri zápaloch priedušiek. Zbierajú sa: 

 

a) korene v zimnom období 

b) sušené listy 

c) len púčiky kvetov  

 

II.) Zimozeleň menšia je starobylou liečivou rastlinou, súčasne obsahuje jedovaté látky, preto: 

 

a) odporúča sa užívať len malé množstvá sušených listov 

b) neodporúča sa používať žiadny recept podľa ľudového liečiteľstva ani žiadne iné ľudové 

prípravky zo zimozelene 

c) odporúča sa užívať len slabú tinktúru zo sušeného koreňa  

 

III. Vres obyčajný sa používa vo forme sušenej kvitnúcej vňate. 

 

a) má močopudné, dezinfekčné, protizápalové a upokojúce účinky 

b) má zvieravé, silno protirakovinové účinky 

c) odstraňuje bolesti hlavy a zubov 
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