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Písomný test – odbornosť botanika 

 
 

1. Pod zobrazené šišky napíš, ktorému druhu stromu (uveď slovenský názov) patria.  

                                                 

 

            a)    __________________                                 b)      __________________          

              

2 . Breza previsnutá je všestranne použiteľný strom. Zakrúžkuj vždy len to správne tvrdenie.  

a) drevité vlákna stonky brezy sa používajú v košikárstve 

b) drevo brezy je výborným palivom 

c) zo semien brezy sa v minulosti mlela múka a používala sa na kŕmenie domácich zvierat 

d) z tenkých , ohybných mladých konárikov sa robia metly 

e) listy brezy sú zložkou niektorých liečivých čajových zmesí 

f) korene brezy sa lúhujú v alkohole a potom sa používajú na odpudzovanie kliešťov a komárov 

g) brezová šťava sa používa do prípravkov na vlasy 

 

3. Ktoré rastliny z predpísaných druhov (uveď slovenský názov) majú plody žalude a ktoré 

bukvice? 

 

 

4. K prvým kvitnúcim rastlinám, ktoré poskytujú včelám na jar pastvu patrí: 

    a) zvonček broskyňolistý 

    b) vres obyčajný 

    c) drieň obyčajný 

    d) lipa malolistá 



5. Pospájaj čiarami každú rastlinu s roznášačom jej semien.  

A: topoľ osikový,  B: scila dvojlistá, C: baza červená, D: kopytník európsky,  E: borovica limbová

  

  

 

I. veverica                     II. orešnica                    III. mravec      IV. drozd                V. vietor 

 

 

6. Ktoré z uvedených drevín majú prezimujúce listy? (Zakrúžkuj 1 správnu trojicu.)   

a) vres obyčajný, jedľa biela, tis obyčajný  

b) smrekovec opadavý, borovica limbová, smrek obyčajný 

c) tis obyčajný, borovica lesná, brest hrabolistý 

7. Nájdi a podčiarkni jedovaté rastliny.                                  

vres obyčajný, fialka lesná, smrekovec opadavý, bršlen európsky, baza červená, konvalinka voňavá, 

buk lesný, veternica lesná, zimozeleň menšia, topoľ osikový, lykovec jedovatý, orličník obyčajný, 

jaseň štíhly, chmeľ obyčajný, zob vtáčí, ploník obyčajný  

 

8. Podčiarkni zákonom chránené rastliny.       

brest hrabolistý, scila dvojlistá, tis obyčajný, borovica limbová, plavúň obyčajný, orličník obyčajný, 

konvalinka voňavá, drieň obyčajný, imelo biele, lipkavec marinkový, veternica lesná, baza červená, 

zvonček broskyňolistý 

 

9. Napíš po akých vlastnostiach dostali rodové meno tieto byliny: 

 

a) kopytník ……………………………………………………………………………………………. 

 

b) cesnačka  …..………………………………………………………………………………………. 

 

c) kyslička ……………………………………………………………………………………………. 



               

10. Zoraď nasledujúce dreviny podľa maximálneho veku, ktorú môžu dosiahnuť počas svojho 

života. (Začni najkratšie žijúcou drevinou.)     

jedľa biela, tis obyčajný, lieska obyčajná 

 

________________________________________________________________________________ 

 

11. V lese môžeme nájsť rôzne druhy jedlých plodov. Napíš pod obrázky, aký je slovenský 

názov rastliny, ako sa odborne nazýva jej plod, v akom ročnom období prevažne plodí a či 

patrí medzi liečivé rastliny. 
 

a)                                                           b)                                                        c) 

 

 
 

 názov: _____________________      _______________________     _______________________ 

 

 

plod: _______________________     _______________________     _______________________ 

 

 

ročné obdobie: _______________     _______________________      _______________________ 

 

liečivosť: ___________________     _______________________      _______________________  

(doplň áno alebo nie) 
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