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Písomný test – odbornosť botanika 

 
1. Z dvoch možností prečiarkni tú, ktorá nezodpovedá charakteristike jazyčníka sibírskeho. Vpíš do 

tabuľky aj jeho vedecký názov. 

 

jazyčník sibírsky  vedecký názov: 

a) bylina trváca jednoročná 

b) podzemný orgán cibuľa  podzemok 

c) stonka  chlpatá holá 

d) listy ostro zúbkaté celistvookrajové 

e) listy vyrastajú na stonke v praslenoch protistojne 

f) farba kvetov žltá biela 

g) úbory vyrastajú v koncovitom vrcholíku z pazúch listeňov 

h) čas kvitnutia apríl až máj  júl až september 

i) plody nažky tobolky 

j) z hľadiska ochrany menej ohrozený zraniteľný a zákonom chránený 

 

2. Podčiarkni z nasledujúcich druhov tie, ktoré sú pre človeka jedovaté: 

 

 

 

 

 

Ledum palustre, Veronica beccabunga, Nymphaea alba, Typha 

angustifolia, Ranunculus repens, Taraxacum limosum, Carex acuta, 

Nuphar lutea, Viola palustris, Triglochin palustre, Equisetum fluviatile                                          

 

 

3. Zaraď nasledujúce druhy do príslušnej systematickej triedy: žaburinka menšia, vrbica 

vŕbicolistá, praslička riečna, haluchovka vodná, barička močiarna.  

 

a) Prasličky:___________________________________________________________________ 

b) Jednoklíčnolisté rastliny: _______________________________________________________ 

c) Dvojklíčnolisté rastliny: ________________________________________________________ 



4. Pomenuj typ súkvetia podľa zobrazenej schémy, správne priraď príslušný zobrazený rastlinný druh 

a pomenuj ho (napíš slovenský názov). 

 

 

 

typ súkvetia, číslo a názov zobrazeného druhu 

 

 

 

 

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

 I) 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

III) 

 
 

 

 

 

 

 

 

d).................................................................. 

 

 
IV) 

 

5.  Zakrúžkuj správnu odpoveď. 

 

i)  Stratiodes aloides je druh rastúci na vrchoviskách vyšších polôch   ÁNO/NIE 

ii)  Kvety Iris pseudacorus poskytovali v minulosti farbivo    ÁNO/NIE 

iii)  Žaburinka menšia patrí do čeľade rosničkovité      ÁNO/NIE 

iv)  Plodom Trapa natans je struk, ktorý bol v minulosti obľúbenou pochúťkou  ÁNO/NIE 

v) Ledum palustre patrí medzi medzi kriticky ohrozené, zákonom chránené druhy ÁNO/NIE 

vi)  Potamogeton natans znáša občasný pokles hladiny vody     ÁNO/NIE 

 



6. Každú z rastlín priraď podľa zobrazeného spôsobu opeľovania (alebo prenášania spór) – napíš jej 

vedecký názov. 

 

diablik močiarny, marsilea štvorlistá, ostrica štíhla, pálka úzkolistá, čistec močiarny, kosatec žltý, 

salvínia plávajúca,  

 

7. Podčiarkni rastliny s liečivými účinkami. 

 

a) pakost močiarny b) kľukva močiarna c) kalužník portulakový d) mliečnik močiarny 

e) kuklík potočný       f) sitina sivá  g) rosička okrúhlolistá h) okrasa okolíkatá 

 

8. ..................................................................... je jedna z domácich vodných papradí Slovenska, ktorá 

rastie len na niektorých lokalitách východného Slovenska. Doplň názov (vedecký) vodnej paprade  

a v nasledujúcom opise prečiarkni nesprávne informácie. 

 

 

 
 

 

TRVÁCA/JEDNOROČNÁ papraď, zakoreňujúca 

v BAHNISTEJ/ŠTRKOVITEJ pôde. Z podzemka vyrastajú 

jemné korene a dlhostopkaté listy (trofofyly). Štvorpočetné, 

dlaňovito DIELNE/ZLOŽENÉ listy sú podobné štvorlístku. 

Spóry vznikajú v sporokarpiách, pričom dozrievajú na 

JESEŇ/JAR. Táto naša zriedkavá papraď rastie obyčajne 

SAMOSTATNE/V KOLÓNIÁCH v mŕtvych ramenách 

a plytkých vodných nádržiach. Pre svoj vývin vyžaduje 

STABILNÚ/KOLÍSAVÚ výšku vodnej hladiny. Patrí medzi 

OHROZENÉ/ZRANITEĽNÉ a zároveň chránené druhy. 

 

9. Vytvor správnu trojicu pre kombináciu rastlinný druh –typ stonky – plod. 

 

1. Valeriana simplicifolia A.poliehavá/vystúpavá I.  mechúrik     ............................... 

2. Galium palustre  B. redukovaná   II. dvojnažka  ............................... 

3. Sagittaria sagittifolia C. priama, krídlato hranatá III. nažka  ............................... 

 

 

 
 

 

 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

d)................................ 

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



10. Napíš slovenské názvy nasledovných čeľadí: 

 

Araceae..................................Cyperaceae........................................Butomaceae.................................... 

 

Rubiaceae...............................Lythraceae........................................Trapaceae....................................... 

 

Scrophulariaceae..............................................Lentibulariaceae............................................................. 

11. Zobrazené sú tri vodné byliny pred kvitnutím v sterilnom stave. Všetky majú tvarovo podobné, 

vajcovito okrúhle, na hladine plávajúce čepele listov s celistvým okrajom. Napíš vedecké názvy 

bylín podľa vyobrazenia a bližšie uvedenej charakteristiky listov. 

 

a) čepeľ listov je široko oválna až okrúhla, 12-14 cm. Bočné žily na spodnej strane listov sú 

rozkonárené, nie sú pospájané (končiace sa pri okraji). 

b) čepeľ listov je kožovitá, okrúhlo srdcovitá, Ø 3-10 cm, na báze s hlbokým zárezom. Je 

celistvookrajová alebo plytko laločnatá, na rube bodkovaná. 

c) čepeľ listov je kožovitá, okrúhlo oválna, na báze hlboko vykrojená, až Ø do 30 cm. Žilnatina 

listov na spodnej strane je pri bočných žilách sieťovito pospájaná, s navzájom súvisiacimi žilami. 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

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

 

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

 

12. ...............................................predstavujú rastliny, ktoré majú niektoré časti ponorené vo vode, 

alebo žijú na zamokrených (podmáčaných) pôdach na rozdiel od hydrofytov, čo sú rastliny žijúce 

celé vo vode. Doplň požadované údaje do tajničky a odborný názov skupiny rastlín.  

 

           
a) vedecky názov mliečnika 

           b) veda o živích organizmoch 

           
c) c) rosička, vedecký názov 

           d) názov pohlavnej generácie pri 

rodozmene 

           e) bočné orgány stonky, zabezpeču-

júce fotosyntézu, transpiráciu atď. 
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