
 

 

NAPIŠ JMÉNO TÝMU:………………………………………………. 

 
1 

POZNÁVAČKA PŘÍRODNIN  
 

POZNÁVAČKA ROSTLIN 
Postupujte podle pokynů u jednotlivých položek  

 

1.  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

2.  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

3.  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

4.  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

5.  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

6.  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

7.  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Rostlinná morfologie (max 2 body) 
a) list kracovitý     b) brachyblast modřínu   
c) trofosporofyly - sorus - sporangium  d) aerenchym 
 

Rostliny vodní a mokřadní (max 2,5 bodu) 
a) vrbina  b) karbinec evropský c)žabník jitrocelový  
d) vachta trojlistá e) ďáblík bahenní 
 

Houby (max 2 body) 
a) stačí rod: václavka  b) celý název: troudnatec kopytovitý  
c) Celý název + Jak se jmenuje blízce příbuzný druh a proč jej nemáme sbírat?:  

hřib smrkový, blízce příbuzný je mu hřib borový, který je zařazen mezi zranitelné 
druhy a měl by být pro svou vzácnost chráněn 
 
 

Kapraďorosty a mechorosty (max 3 body) 
a) kapraď samec  b) papratka samičí 
c) kapraď rozložená  d) ploník obecný 
 
 

Rostliny + (popř. škůdce) (max 3 body) 
a) vikev úzkolistá b) ptačinec velkokvětý c) borovice těžká + červci  
d) máchelka  e) sléz lesní   f) oměj šalamounek 
 
 

Rostliny (poznání větviček) (max 4 body) 
a) jasan ztepilý  b) brslen (širokolistý) c) meruzalka (alpská)/rybíz  
d) řešetlák počistivý e) habr obecný  f) trnka obecná   
g) douglaska tisolistá h) jabloň (domácí) 
 
 

Rostliny luk a rumišť (max 3 body) 
a) šťovík tupolistý  b) křen selský  c) vratič obecný  
d) kakost smrdutý  e) chrpa luční  f) řebříček obecný  
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POZNÁVAČKA PŘÍRODNIN  
 

POZNÁVAČKA ŽIVOČICHŮ 
Postupujte podle pokynů u jednotlivých položek 

 

8.  Zvuky zvířat – určete správně alespoň rod (max 5 bodů). 

a)…………………………………………………………………………………………………………………….. 

b)…………………………………………………………………………………………………………………….. 

c)…………………………………………………………………………………………………………………….. 

d)…………………………………………………………………………………………………………………….. 

e)…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

9.  Určete druhy hmyzu, vývojem vázané na specifickou dřevinu (rodové  0,5b + druhové 

jméno 0,5b – max. 5b) 

a)…………………………………………………………………………………………………………………….. 

b)…………………………………………………………………………………………………………………….. 

c)…………………………………………………………………………………………………………………….. 

d)…………………………………………………………………………………………………………………….. 

e)…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

jelen 

bažant 

liška 

straka 

kos 

tesařík obrovský 

roháč obecný 

krasec třešňový 

krajník pižmový 

drvopleň obecný 



 

 
 

10.  Přiřaďte správně písmeno motýla k jeho živné rostlině (max 5b) 

různé miříkovité, například kopr, fenikl nebo kmín – ………………………………………………………………….. 

řešetlák počistivý nebo krušina olšová –......................................................................................... 

trnka obecná -.................................................................................................................................. 

vrba jíva, osika –............................................................................................................................... 

svízel, ptačinec - .............................................................................................................................. 

 

11  Pojmenujte nerost (max 5 bodů) 

a)…………………………………………………………………………………………………………………….. 

b)…………………………………………………………………………………………………………………….. 

c)…………………………………………………………………………………………………………………….. 

d)…………………………………………………………………………………………………………………….. 

e)…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

C 

D 

A 

B 

E 

galenit (leštěnec olověný) 

magnetit (magnetovec) 

sádrovec (selenit) 

sůl kamenná (halit) 

vltavín (moldavit) 


