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POZNÁVAČKA PŘÍRODNIN A SPECIÁLNÍ OTÁZKY – AUTORSKÉ ŘEŠENÍ 
 

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

1.  Přiřaď plod k větvičce: A4 – lípa malolistá,B3 – javor klen, C1 – habr obecný, D2 – dub letní 

2.  Určování listů: habr obecný, líska obecná, dub zimní, dub letní, kaštanovník jedlý, javor 

babyka, slivoň švestka, rakytník řešetlákový, topol osika 

3.  Rostlinné choroby (urči rostlinu i chorobu): javor klen, svraštělka javorová 

4.  Rostlinné choroby (urči rostlinu i chorobu): vlaštovičník větší, padlí 

5.  Urči druh a přiřaď charakter: turanka kanadská, b) zdomácnělá 

6.  Urči druh a přiřaď charakter: zlatobýl kanadský, d) invazní v ČR 

7.  Urči druh a přiřaď charakter: česnáček lékařský, a) invazní mimo Evropu 

8.  Urči druh a napiš, jakou látku/barvivo tento druh produkuje: třezalka tečkovaná, hypericin 

9. Urči druh a napiš jakou látku/barvivo tento druh produkuje: bříza bradavičnatá, betulin 

10. Určování kořenů: a) bršlice kozí noha, b) pýr plazivý, c) kopřiva dvoudomá, d) 

smetánka/pampeliška 

11. Reálné biologické vzorky (urči druh a jeho stanoviště): rdesno ptačí, disturbované plochy 

12. Reálné biologické vzorky (urči druh a jeho stanoviště): kuklík městský, ruderál 

13.  Urči druh: jelení jazyk obecný 

14. Urči druh: prasetník jednoúborný 

15. Urči druh: starček obecný 

 

POZNÁVAČKA VZORKŮ (MIKROSKOPY A KRABIČKY S LUPOU) 
rodové jméno = 1 bod 

1.  střechatka 

2.  jehlanka 

3.  bodule 

4.  chrostík 

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

1.  stehlík obecný 

2.  morčák velký 

3.  střevlička východní 

4.  svižník polní 

5.  páchník hnědý 

6.  včelojed lesní 

7.  babočka bílé C 

8. babočka kopřivová 

9. krutihlav obecný 

10. vlha pestrá 

 

POZNÁVAČKA ZVUKŮ 

rodové jméno = 1 bod 

1.  kuňka 

2.  ledňáček 

3.  kos 

4.  lyska 

5. jelen 

 

POZNÁVAČKA SPECIÁLNÍ  
Přiřaď čísla ke sportům, ke každému sportu patří alespoň jeden předmět (2 body za správné řešení) 

 

a) Cyklistika – 9 (kapesní sada nářadí) 

b) Ferraty – 10 (ferratový set) 

c) Skalní lezení – 16 (jistící prvek) 

d) Tramping – 12 a 4 (plynová lahev, kartuš) 

e) Hokej – 3 (hokejová rukavice) 

f) Lyžování – 7 a 1 (hůlky na lyžování, helma) 
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g) Běžkování – 8 (hole na běžky) 

h) Treking – 5 (trekingové hole) 

i) Sjíždění divoké vody – 6 (lodní vak) 

j) Rybaření – 15 a 11 (peán, metr) 

 

- JAKÝ PŘEDMĚT JE TU NAVÍC? 
Napiš číslo (1 bod za správné řešení) 

 

2 (boxerská helma) 

 

POZNEJ BOBEK  
Přiřaď správně číslo exkrementu ke zvířeti (2 body za správné řešení) 

 

1.  veverka obecná – 10 

2.  netopýr rezavý - 9 

3.  vlk - 1 

4.  pes - 7 

5. vydra říční – 8 

6. tur domácí – 2 

7. rys ostrovid – 6 

8. prase divoké – 4 

9. ježek západní – 11 

10. zajíc polní – 3 

11. jelen evropský – 5 

 

JAKÉ EXKREMENTY NEPATŘÍ VOLNĚ ŽIJÍCÍM ŽIVOČICHŮM? 
Napiš číslo/ čísla (1 bod za správné řešení) 

 

2 (tur domácí), 7 (pes) 

 

 


