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1. Do uvedených systematických tried zaraď príslušné druhy rastlín:   

   

Convallaria majalis, Lycopodium clavatum, Polytrichum commune, Pinus sylvestris,  

Salix caprea, Equisetum sylvaticum, Pteridium aquilinum  

 

Trieda:  

Machy   ______________________ 

 

Plavúne  ______________________ 

 

Ihličiny  ______________________ 

 

Dvojklíčnolisté ______________________ 

 

Jednoklíčnolisté ______________________ 

 

 

2. Vysvetli pojem poloparazitická rastlina a uveď príklad zo zoznamu rastlín (slovenský 

názov). 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 3. Pod obrázky plodov napíš, ktorej drevine patria (uveď vedecký názov).  

 

 

a) ____________  b) ____________  c) ____________  d) ____________  e) ____________ 

 

4. Napíš ako sa volá Prírodná rezervácia, v ktorej má Taxus baccata najväčší prirodzený 

výskyt v Európe. Dodnes tu rastie cca 1500 exemplárov, z ktorých najstaršie majú okolo 

600 rokov. 

 

 

___________________________________________________________________________ 



5.  Urči názov dreviny podľa opisu a priloženého obrázku. Napíš jej slovenský názov, 

postačí určiť len rodové meno. 

 

a) Mladá kôra tohto listnatého stromu je 

hladká, prechádza do svetlosivej borky, ktorá 

je len zriedkavo pozdĺžne rozpukaná. Kôra 

pri vhodnom osvetlení vyzerá striebristo.                                                                                               

 

 

____________________________________ 
 

b) Táto listnatá drevina má kôru 

červenohnedú, neskôr svetlosivú, borka je 

tmavosivá až černastá, hrubo pozdĺžne 

rozpukaná. 

 

 

 

____________________________________  

c) Ihličnan s červenohnedou hladkou kôrou, 

ktorá sa neskôr mení na hnedú až sivú borku 

rôzneho šupinovitého tvaru.  

 

 

 

____________________________________ 
 

d) Kôra je belavá až sivastostrieborná, 

hladká, prechádza do šupinovitej, niekedy až 

fialovastosivej borky. Jedná sa o ihličnatú 

drevinu. 

 

 

____________________________________ 
 

 

 

6. Lesy majú nezastupiteľnú funkciu pre existenciu živých organizmov, vrátane človeka. 

Vypíš aspoň 4 funkcie, ktoré lesy plnia z pohľadu človeka. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



7. Vysvetli prečo a akým procesom kvety pľúcnika lekárskeho a hrachora jarného 

s pribúdajúcim vekom menia farbu.  

 

 

  ______________________________________________________________ 

 

8. V tabuľke sú podľa druhového zloženia a výškového stupňa rozlíšené 4 typy lesov. 

Roztrieď nasledujúce druhy lesných porastov do príslušných typov lesa.  

 

 

bučiny, dubiny, dubovo- hrabové lesy, bukovo– jedľové lesy, smrečiny, vŕbovo- topoľové 

lesy, jaseňovo- brestové lesy 

 

Typ lesa najčastejšie sa vyskytujúce druhy lesných porastov 

a) Lužné lesy  

b) Lesy nížin a pahorkatín  

c) Lesy podhorského stupňa  

d) Lesy horského stupňa  

 

9. Napíš, ako sa využíva drevo uvedených stromov: 

 

a) javor horský: _____________________________________________________________ 

 

b) lipa malolistá:_____________________________________________________________ 

 

d) smrekovec opadavý:_______________________________________________________ 

 

10. Koľko semien obvykle obsahuje jednopúzdrová tobolka črievičníka papučkového?  

a) 1 

b) 100 

c) viac ako 100 000 



11. Podčiarkni rastliny, ktoré zaraďujeme medzi kry. 

ostružina malinová, hrachor jarný, scila dvojlistá, lykovec jedovatý, vres obyčajný,  

jahoda obyčajná, imelo biele, kyslička obyčajná, fialka lesná 

 

12. Zakrúžkuj správnu odpoveď. 

a) Borovica limbová má 5 ihlíc na brachyblaste.     ÁNO/NIE 

b) Postavenie listov javora mliečneho je protistojné.    ÁNO/NIE 

c) Plod drieňa obyčajného je červená malvica.     ÁNO/NIE 

d) Farba kvetov zimozelene menšej je žltá.      ÁNO/NIE 

e) Vŕba rakytová patrí medzi jednodomé rastliny.      ÁNO/NIE 

f) Jelša lepkavá dokáže vďaka symbióze viazať vzdušný dusík.   ÁNO/NIE 

g) Zubačka cibuľkonosná kvitne skoro na jar, pred olistením stromov.  ÁNO/NIE 

h) Scila dvojlistá vyrastá z drobnej vajcovitej cibule.    ÁNO/NIE 

i) Praslička lesná rastie v suchých teplomilných lesoch nížin a pahorkatín. ÁNO/NIE 

j) Zob vtáčí má perovito delené tmavozelené zložené listy.    ÁNO/NIE 

 

13. Pod obrázok napíš slovenský názov rastliny a slovenský názov čeľade do ktorej 

patrí. Jeden druh je liečivý a kvôli plodom sa pestuje, druhý má plody mierne jedovaté. 

 

    

a) ____________________________                             b) ____________________________ 

čeľaď:_________________________                             čeľaď:_________________________ 
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