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 1. Máš pred sebou očíslované vzorky drevín. Nepíš ich názvy, len priraď ku každému druhu písmená, 

ktoré označujú časti drevín – ku každej to písmeno, ktoré označuje časť ku nej patriacu. (Ku každému 

druhu môže patriť viac písmen.) 

1. ...................................................... 

2. ...................................................... 

3. ...................................................... 

4. ...................................................... 

5. ...................................................... 

6. ...................................................... 

A. plod je krídlatý oriešok  D. má ihličie   H. plod je nažka 

B. je liečivá (liečivý)   E. plody sú kôstkovice    I. plody sú bobule 

C. má zložené listy   F. plody sú malvice  J. plody sú šiškové bobule  

      G. má listy dvojakého tvaru 

 

 

 

 

 

2. Pod každým obrázkom sú tri riadky. Do vrchného napíš správnu rodovú (prvú) časť názvu príslušného 

živočícha, do riadku pod ním správnu druhovú (druhú) časť názvu. Potom si pozorne prečítaj text 

bodov A. – J. Každý bod sa týka niektorého živočíšneho druhu predpísaného na druhú časť súťaže. 

Niektoré z týchto živočíchov sú na obrázkoch hore, ale otázky sú aj o takých živočíchoch, ktoré nie sú 

na obrázkoch. Ak nájdeš v niektorom bode (A, B, C, atď.) poznámku o živočíchovi, ktorý je na obrázku, 

napíš príslušné písmeno do tretieho riadku pod týmto živočíchom. Ak bude poznámka za písmenom 

(A, B, C...) o živočíchovi, ktorý nie je na obrázku, napíš rodový a druhový názov živočícha do 

vybodkovaného riadku za poznámkou. 

 



 

 

1. ..................................   2. ...............................   3. .................................... 

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

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

 

  4. ...................................................................                                5. ................................................................. 

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

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

A. hniezdi v kolóniách ........................................................................................................................................ 

B. hniezdi v dutinách ......................................................................................................................................... 

C. dospelý živočích dýcha čiastočne pľúcami a čiastočne pokožkou ................................................................. 

D. na vajíčkach sedia striedavo obaja rodičia .................................................................................................... 

E. na zimu odlieta do Afriky .............................................................................................................................. 

F. v hlbokých norách vystlatých senom a vlastnou srsťou rodí holé a slepé mláďatá ....................................... 

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

G. vajcoživorodý živočích aktívny za súmraku .................................................................................................... 

H. živí sa rybami  ................................................................................................................................................. 



3.      T A J N I Č K A    
                 
                 

 A                
 B                
 C                
 D                
 E                
 F                
 G                
 H                
 I                
 J                
 K                

 
Najlepším spôsobom ochrany prírody je ....................................................chemickými prípravkami ani iným 

spôsobom. 

A. plod pečeňovníka trojlaločného 

B. podzemná časť starčeka obyčajného 

C. podzemná časť žihľavy dvojdomej 

D. na stonke lipkavca marinkového sa usporiadanie listov do kruhu nazýva 

E. plod hrachora jarného 

F. plod chochlačky dutej 

G. podzemná časť chochlačky dutej (dve slová) 

H. aká je voda vo váze, v ktorej sú konvalinky 

I.  plod pľúcnika lekárskeho 

J.  plod konvalinky voňavej 

K. čo majú na tele cicavce – prichytávajú sa na to plody lipkavca marinkového 
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