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Písomný test – odbornosť botanika 

 

1. V tabuľke vyber a prečiarkni nesprávne tvrdenie, ktoré opisuje záružlie močiarne 

 

 
 

2. Oprav všetky chyby v názvoch. Napíš správne znenie rastlinných druhov (slovenský názov): 

 

jazykovec sibírsky................................................................................................................................ 

diablik vodný........................................................................................................................................ 

tučnovka obyčajná................................................................................................................................ 

leknovec štítnatcový.............................................................................................................................. 

kotvica ponorená.................................................................................................................................. 

 

3. Z nasledujúcich druhov vyčiarkni tie, ktoré nepatria do čeľade Rosaceae (ružovité): 

 

kuklík potočný, lekno biele, hrachor močiarny, nátržník plazivý, nezábudka močiarna, pichliač 

potočný, valeriána celistvolistá, nátržnica močiarna 

 

4.  Popísaný je spôsob lovenia koristi našich najznámejších mäsožravých rastlín. Priraď k opisom 

správny druh – napíš jeho slovenský názov 

 

Lepkavý sekrét, ktorý slúži na 

chytanie, sa zhromažďuje na 

okrajoch a vrchole listov. Pri 

zachytení potravy sa okraje 

listov stočia a hmyz hynie 

 

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

Vláskovité žliazky sa listoch 

vylučujú kvapôčky slizu. Po 

dopadnutí hmyzu sa žliazky 

zmrštia smerom do stredu listu. 

 

 

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

Akonáhle sa živý tvor vo vode 

dostane do mechúrika, zavrie sa 

za ním záklopka a korisť je 

ulovená. 

 

 

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

 

Utricularia vulgaris, Drosera rotundifolia, Pinguicula vulgaris 

 

Kvety sú veľké (v priemere 

viac ako 1cm), žlté 

Kvety sú drobné (v 

priemere menej ako 

1cm), žlté 

Kvitne od júla do septembra Kvitne od marca do mája 

Jednoročná bylina Trváca bylina 

Rastie na vlhkých, 

bahnistých pôdach. 
Rastie v stojatých vodách 

Listy sú jednoduché Listy sú zložené 

Nie je zaradená v Červenom 

zozname 

Podľa Červeného 

zoznamu je ohrozená 



5. Priraď jeden zo zobrazených plodov k nasledujúcim rastlinným druhom. 

 

a) kotvica plávajúca ............................................ b) diablik močiarny...................................................... 

c) dvojzub trojdielny..............................................d) kľukva močiarna ..................................................... 

e) mliečnik močiarny.............................................. 

 

 
I) bobuľa II) oriešok 

 
III)  tobolka 

 
IV)  nažka 

 
V) bobuľa 

 

 

6.  K jednotlivým typom mokraďového prostredia (biotopom) priraď správny druh rastliny, ktorá ho 

obľubuje. 

 

a) rašeliniskové rastlinné druhy rastúci na kyslejších (nízke pH) substrátoch s málo živinami 

 

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

b) vodné druhy rastúce v stojatých alebo veľmi pomaly tečúcich vodách 

 

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

 

salvínia plávajúca, rezavka aloovitá, rojovník močiarny, žaburinka menšia, kľukva močiarna, 

fialka močiarna 

 

7. Skupiny kvetov tvoria súkvetie. Nakresli schémy súkvetí pospájaním jednotlivých bodov 

v obrázkoch a priraď typ súkvetia: okolík, strapec, klas 

 

 
 

 

a)...................................... 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

b)........................................... 

 

 
 

 

c)...................................... 



8. Zakrúžkuj správnu odpoveď 

 

I) Okrasa okolíkatá: 

a) Bola kedysi všestranne využívaná rastlina v ľudovom liečiteľstve 

b) Nemá žiadne liečiteľské účinky 

 

II) Kvety vrbice vŕbolistej sa požívali: 

a) ako sedatívum, na tlmenie bolesti 

b) v cukrárenskom priemysle ako aj ľudovom liečiteľstve 

 

III) Nátržník plazivý sa v ľudovom liečiteľstve používal  

a) proti žalúdočným kŕčom 

b) na zastavenie krvácania 

 

IV) Rosička okrúhlolistá: 

a) celá rastlina je liečivá a preto sa zbiera aj s koreňom 

b) je ohrozeným a zároveň zákonom chráneným druhom a preto sa nesmie zbierať 

 

 

9.  Značný vplyv na stav mokradí má aj zmena súčasného ....................................................... 

 

 

 

a) 

b) 

c) 

 

 

a) rožkatec – napíš jeho druhový názov 

b) napíš, čo je nevyhnutnou potrebou vzniku zárodku (zygoty) 

c) napíš vedecký názov čeľade marenovité 
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