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Autorské riešenie písomného testu – odbornosť botanika 

1. a) Fabaceae: Lupinus polyphyllus, b) Asteraceae: Galinsoga parviflora, Bellis perennis, c) 

Poaceae: Poa annua, d) Balsaminaceae: Impatiens parviflora, Impatiens noli-tangere e) 

Euphorbiaceae: Tithymalus peplus, f) Rosaceae: Geum urbanum, g) Caryophyllaceae: 

Saponaria officinalis, Stellaria media, h) Brassicaceae: Bunias orientalis, Draba muralis    20b
                                    
2. a) sedmokráska obyčajná, b) chudôbka múrová, c) šalát kompasový, d) asparágus lekársky 
e) zlatovka previsnutá              5b 
                  
3. a) ÁNO, b) ÁNO, c) NIE, d) ÁNO             4b 
 
4. Draba muralis, nepôvodná, ohrozeným, jednoduchými, stopkaté, celistvookrajové, 
fialovej, tobolky, hlbokých            10b 
 
5. pyštek obyčajný, sedmokráska obyčajná, slez nebadaný, palina obyčajná, kuklík mestský
                 5b 
 
6. i) Polygonum aviculare, Polygonaceae, plazivá alebo vystúpavá, sieťovitá, kalich + koruna, 
nažka ii) Iris germanica, Iridaceae, priama, rovnobežná, okvetie, tobolka                  12b 
                
7. i) zošliapávané stanovištia (okolia domov, miesta s vyšším obsahom nitrátov), ii) 
rumoviská, navážky, výhrny, pozdĺž ciest, okolie stavenísk, iii) pestovaný druh (okrasná 
letnička v záhonoch, záhradach, parkoch), iv) pobrežné kroviny/lesy, zboreniská, pozdĺž 
lesných ciest, v) vlhké/mokré cesty, zarastajúce chodníky stanovištia ako bahnité pasienky, 
podmáčané lúky, priekopy, brehy rybníkov, mokrade          5b 
 
8. a) päťpočetné (kuklík mestský), b) štvorpočetné (chudôbka múrová, roripovník východný), 
c) trojpočetné 3+3 (asparágus lekársky, modrica strapcovitá), d) päťpočetné  (pakost 
pyrenejský)              12b 
 
9. KRAJINA, a) diskovník, b) špargľa, c) hadinec, d) jed, e) Liliaceae, f) nažka, g) škarda          8b 
 
10. Severná Amerika: 2. aksamietnica vzpriamená, 4. rudbekia srstnatá  
     Južná Amerika: 7. žltnica maloúborová 
     Európa: 1. orgován obyčajný, 6. plamienok plotný 
     Ázia: 3. pohánkovec japonský, 5. zlatovka previsnutá                        7b 
 
11. modrica strapcovitá, pagaštan konský, ibiš lekársky           3b
  
12.  Echium vulgare - chlpatá,  priama – tvrdka 
 Poa annua - položená až vystúpavá - zrno 
 Linaria vulgaris - holá, priama - tobolka             9b 
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