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POZNÁVAČKA PŘÍRODNIN A SPECIÁLNÍ OTÁZKY – AUTORSKÉ ŘEŠENÍ 
 

POZNÁVAČKA ZVÍŘAT 
rodové + druhové jméno = 1 bod, pouze rodové jméno = 0,5 bodu, pouze druhové jméno = 0 bodů 

1.  blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) 

2.  červenka obecná (Erithacus rubecula) 

3.  lín obecný (Tinca tinca) 

4.  nutrie říční (Myocastor coypus) 

5.  páteříček žlutý (Rhagonycha fulva) 

6.  slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata) - larva 

7.  moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 

8.  bázlivec olšový (Agelastica alni) 

 

POZNÁVAČKA VZORKŮ (MIKROSKOPY A KRABIČKY S LUPOU) 
rodové jméno = jeden bod 

9.  jepice (Ephemera) 

10.  perloočka (Cladocera) 

11.  buchanka (Cyclopoida) 

12.  chrostík (Trichoptera) 

13.  beruška (Asellus) 

 

POZNÁVAČKA ROSTLIN 
rodové + druhové jméno = 1 bod, pouze rodové jméno = 0,5 bodu, pouze druhové jméno = 0 bodů 

14.  hvězdnice alpská (Aster alpinus) 

15.  šalvěj lékařská (Salvia officinalis) 

16.  osladič obecný (Polypodium vulgare) 

17.  mochyně židovská (Physalis alkekengi) 

18.  břečťan popínavý (Hedera helix) 

19.  katalpa trubačovitá (Catalpa bignonioides) 

20.  dub cer (Quercus cerris) 
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POZNÁVAČKA ZVUKŮ 

rodové jméno = jeden bod 

21.  skokan 

22.  prase 

23.  výr 

24.  budníček 

25.  orel 

 

POZNÁVAČKA SPECIÁLNÍ  
správnou možnost zakroužkuj, vybraná správná možnost = 1 bod, vždy je pouze 1 odpověď správná 

26. Pro které z následujících stanovišť jsou typické rostliny na obrázcích? (buk, okrotice, 

kruštík)  

a) acidofilní bučiny 

b) suťové lesy 

c) vápnomilné bučiny 

d) orchidejové měkké luhy 

27. Na mapě vidíte rozšíření jedné naší zákonem chráněné rostliny (kriticky ohrožená). Podle 

typického stanoviště vyberte, o kterou z následujících se jedná. 

 

a) katrán tatarský (roste na suchých a výslunných stráních, ve stepích, v pásmu 

pahorkatin; je hodnocen jako indikační druh panonských stepí) 

b) křivatec český (provází nezapojenou vegetaci na osluněných, vysýchavých místech s 

velmi mělkou půdou, zejména na skalních teráskách a v xerotermních trávnících, nejčastěji 
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na místech s převládajícími mechorosty; preferuje živinami chudé písčité půdy na 

nevápenných podkladech; pokud roste na vápenci, pak výhradně na ploškách lokálně 

odvápněných) 

c) šafrán bělokvětý (původně alpský druh, roste na loukách a pastvinách, na půdách 

hlinitých až jílovitých, slabě kyselých až neutrálních, v Alpách roste až do nadmořské výšky 

1 850 m, u nás v pásmu od 300 do 800 m n. m) 

d) kandík psí zub (typickými biotopy jsou světlé listnaté háje, místy i skalní stanoviště; jde o 

evropský druh s těžištěm výskytu v jižní části kontinentu (Pyrenejský poloostrov, Balkán), 

areál je však značně nespojitý; střední Evropou prochází severní hranice areálu a je zde jen 

několik izolovaných výskytů) 

28. Vyberte možnost, na které jsou dřeviny z obrázků správně seřazeny od té, která se dožívá 

nejmenšího věku až po tu, která žije nejdéle. (A= bříza, B= smrk, C= tis) 

a) B – A – C 

b) C – B – A  

c) A – C – B  

d) A – B – C  

 

29. Co slyšíte na zvukové nahrávce? 

a) netopýří hlas nahraný pomocí detektoru 

b) 4x zpomalený cvrkot kobylky hnědé 

c) volání skokana ostronosého při páření 

d) zachycený ultrazvuk delfínů 

 

30. Určete, která z variant pojmenování log* spojených se životním prostředím, odpovídá 

správným názvům ve správném pořadí.  

a) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Státní fond životního prostředí ČR, ekologicky 

šetrný výrobek, Česká inspekce životního prostředí 

b) Český svaz ochránců přírody, Česká inspekce životního prostředí, Nadační fond Český 

výrobek, Státní fond životního prostředí ČR 

c) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Česká inspekce životního prostředí, ekologicky 

šetrný výrobek, Operační program Životní prostředí 

d) Natura 2000, Operační program Životní prostředí, Státní fond životního prostředí ČR, 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

*Vzhledem k povaze úlohy byly některé části log vymazány tak, aby neobsahovaly název 

organizace ani její zkratku. 
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POZNÁVAČKA GEOLOGICKÁ 

31.  žula (granit) 

32.  ortocerový vápenec 

33.  černé uhlí 

34.  pemza 

35.  sintr 

36.  ryzí měď 

37.  granát 

38.  turmalín 

39.  grafit 

40.  železný meteorit – oktaedrit 


