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1. Zakrúžkuj v tabuľke z dvojice možností pre konkrétnu rastlinu tú správnu. 

 

 

 

 

     

 

 

  Borovica horská 

a) Nahosemenná rastlina 

 

b) Krytosemenná rastlina 

a) Jednoročná rastlina 

 

b) Trváca rastlina 

a) Vo zväzku na skrátenom 

konáriku 2 ihlice 

b) Vo zväzku na 

skrátenom konáriku 5 ihlíc 

    

 

      

Chvojník dvojklasý 

a) Nahosemenná rastlina 

 

b) Krytosemenné rastlina 

a) Jednoročná rastlina 

 

b) Trváca rastlina 

a) Listy šupinovité 

 

b) Listy chýbajú 

 

 

 

 

 
     

 

  

Štiavička obyčajná 

a) Nahosemenná rastlina 

 

b) Krytosemenná rastlina 

a) Jednoročná rastlina 

 

b) Trváca rastlina 

a) Kvetné obaly 

tvoria korunu a kalich 

b) Kvetné obaly tvoria 

okvetie 

    

 

        

Dvojštítok hladkoplodý 

a) Nahosemenná rastlina 

 

b) Krytosemenná rastlina 

a) Jednoročná rastlina 

 

b) Trváca rastlina 

a) Kvetné obaly 

tvoria korunu a kalich 

b) Kvetné obaly tvoria 

okvetie 

 

 

 

 

 

 



2. Aký je odborný názov pre slanomilnú rastlinu? Odpoveď nájdeš v tajničke /písmeno ch píš do 

jednej kolónky/. 

 

 

1. Slovenský rodový názov rastliny z čeľade Polygalaceae. ktorá má plod široko krídlatú 

dvojsemennú tobolku. 

2. Plod podbeľu. 

3. Plod žerušničníka. 

4. Plod lykovca. 

5. Slovenský rodový názov rastliny z čeľade Poaceae, ktorej plodmi sú zrná usporiadané 

v kláskoch so zväzočkami zlatožltých chĺpkov. 

6. Plody ostríc. 

7. Plod ďateliny. 

 

 

3. Podčiarkni z nasledujúcich druhov rastlín tie, ktoré zaraďujeme medzi trávy: 

 

Carex distans, Stipa dasyphylla, Juncus trifidus, Chrysopogon gryllus, Allium flavum, 

Scleranthus perennis, Salsola kali 

 

 

4. Uvedený typ stonky priraď k obrázku, na ktorom je rastlina s takýmto typom zobrazená. 

  

a)  Drevnatá stonka 

b)  Priama byľ 

c)  Plazivá zakoreňujúca byľ 

 

1: …………. 

  

 

 2: …………. 

 

               

 

3: …………. 

 

 

 

       

                                                                                    1         

                                               3 

                     2        

       

                                      4 

                                       5 

          

          

  6            

                                                                           7      



5. Niektoré druhy rastlín sa dokázali prispôsobiť extrémnym podmienkam. Vyznač v nasledujúcich 

tvrdeniach, či sú správne, alebo nie. 

 

a) Vegetácia lesostepí a stepí musí mať duté korene, aby sa dokázala získať dostatok vody aj pri 

nedostatku zrážok.                                  ÁNO/NIE 

 

b) Pieskomilné rastliny nedokážu zakoreniť v sypkom podklade, preto majú korene zakrpatené 

a poliehavé stonky preberajú ich funkciu.        ÁNO/NIE 

 

c) Mechanické a fyziologické adaptácie voči suchu a vysokým teplotám sú vo všeobecnosti: 

rozsiahly koreňový systém, silná kutikula, chlpatý povrch tela, redukcia listov a schopnosť stratiť 

väčšinu vody a napriek tomu prežiť.                                                                                     ÁNO/NIE 

 

d) Nad pásmom kosodreviny sa v našich pohoriach nachádza stupeň lesostepí bez stromovej 

vegetácie s výnimkou borovice limbovej.        ÁNO/NIE 

 

e) Tým, že rastlinné druhy skalných štrbín vytvárajú trsy, zabraňujú rýchlemu odtekaniu vody 

a vytvárajú priaznivé podmienky na zadržiavanie humusu a tvorby pôdy.    ÁNO/NIE 

 

f) Rastliny v alpínskom vegetačnom stupni majú často ako prispôsobenie sa na nepriaznivé 

podmienky stonky plazivé, listy plstnaté a sú drobné vzrastom oproti príbuzným druhom z nížin. 

            ÁNO/NIE 

 

g) Rastliny slanísk dokážu dobre regulovať výpar vody z listov, podobne ako suchomilné druhy 

rastlín.            ÁNO/NIE 

 

h) Niektoré z druhov viatych pieskov (napr. gypsomilka) sa tak dobre prispôsobili vysokým 

teplotám, že dokážu vďaka špeciálnej vrstve prežiť aj vypálenie porastu.    ÁNO/NIE 

 

 

6. Extrémne stanovištia patria medzi naše najvzácnejšie biotopy. Plošne zaberajú len malú časť 

našej prírody a človek ich neustále priamo alebo nepriamo ohrozuje. Napíš, ktoré negatívne faktory 

spôsobujú ich ubúdanie alebo znehodnocovanie. Môžeš napísať aj viacej faktorov, počet 

hodnotených je napísaný v zátvorke. 

 

a) Slaniská: (dva faktory)...................................................................................................................... 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) Lesostepi: (tri faktory)...............………………................................................................................ 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

c) Viate piesky: (dva faktory)............……………................................................................................ 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

d) Hory nad pásmom lesa: (jeden faktor)............................................................................................... 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

7. Podľa charakteristického kvetu urči druh rastliny a napíš jej slovenský rodový a druhový názov.  

 

a): ………………………………………….           b): ………………………………………….   

  

                  
                                 

 

 

c): ………………………………………….           d): …………………………………………. 

            

                

 

 

e): ………………………………………….            

               
 

 

 

 

 

 



8. Roztrieď nasledujúce druhy rastlín do  4 skupín podľa toho aký podklad uprednostňujú. 

 

Adonis vernalis, Juncus trifidus, Stipa dasyphylla, Saxifraga oppositifolia, Salix reticulata, 

Gentiana clusii, Iris pumila, Pulsatilla grandis 

 

a) Kamenisté plytké 

pôdy na vápencoch  

v horských polohách 

 

 

b) Kamenisté plytké 

nevápnité pôdy  

v horských polohách 

 

 

c) Výhrevné a 

presýchavé pôdy nížin a 

pahorkatín 

 

 

 

 

 

9. K uvedeným areálom rozšírenia na Slovensku vpíš názov druhu ktorému patrí. Vyber si 

z nasledujúcich možností: 

 

Petrorhagia prolifera, Lychnis coronaria, Dryas octopetala, Papaver tatricum, Reseda lutea, 

Helianthemum nummularium 

 

a) Vyskytuje sa na holiach a vápencových skalách v Tatrách, Krivánskej Malej Fatre, 

v Chočských vrchoch a inde na Slovensku len veľmi vzácne. 

………………………………………………….. 

 

b) Na Slovensku rastie na sutinách a kamenistých dobre priepustných pôdach na vápencoch 

alebo mylonitoch v Tatrách  a Veľkej Fatre. 

………………………………………………….. 

 

c) Rastie na kamenistých a trávnatých výslnných stráňach, v riedkych dubinách a lesostepiach 

na Tematínskych kopcoch, v okolí Štúrova a v Slovenskom krase. 

 

………………………………………………….. 

 

10. Podčiarkni z uvedených druhov tie, ktorých severná hranica rozšírenia v Európe prechádza 

práve Slovenskom. 

 

chvojník dvojklasý, nátržník husí, horčinka väčšia, horčičník voňavý, borovica horská, 

zlatofúz južný, kukučka vencová, pľuzgierka islandská, rozchodník prudký, mandľa nízka, 

kotúč poľný 
 

11. Vysvetli uvedené odborné výrazy a ku každému uveď ako príklad jeden rastlinný druh zo 

súťažného zoznamu tohto ročníka. 

 

a) endemit……………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

príklad:…………………………………………………………………………………………… 

 



b) glaciálny relikt……………………………………………………………………..………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

príklad:…………………………………………………………………………………………… 

 

 

c) efemérna rastlina…………………………………………………………………….……… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

príklad:…………………………………………………………………………………………… 

 

 

d) pionierska rastlina………………………………………………………………………….... 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

príklad:…………………………………………………………………………………………… 

 

 

e) príležitostne slanomilná rastlina…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

príklad:…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

12. V prírode v rámci jedného rastlinného rodu často nájdeme viacero podobných druhov. Z trojice 

obrázkov znázorňujúcej 3 druhy jedného rodu zakrúžkuj vždy ten druh, ktorého názov je uvedený. 

 

 

a) ostrica vzdialená 

 
 

      

1.                                                 2.                                                3. 

 

 

 



b) ďatelina alpská 

 

 

 

       
1.                                                  2.                                                3. 
 

c) sitina trojzárezová 

 

 
 

 

 

      

1.                                                 2.                                                 3. 
 

d) skorocel prímorský 

    

 

     

 

1.                                                 2.                                           3. 
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