
Kategória F (Rastliny a zvieratá našich lesov) – apríl 2018 

3. a 4. ročník základnej školy (mladší žiaci) a 5. ročník základnej školy (starší žiaci) 

Odpovede 

úloha Správne riešenie úlohy Počet bodov 

1. 

1. jednoduché, 2. biele, 3. bobule, 4. hmyz, 5. 

dubových, 6.  nížinách a pahorkatinách, 7. 

koreňovými, 8. najtvrdšie 

Za každé správne doplnené slovo 

0,5 bodu, spolu max. 4 body 

2. 

1. Medveď je:  k) všežravec 

2. Medveď obýva najmä: o) tiché horské lesy 

3. Medveď zimu trávi: d) nepravým zimným 

spánkom 

4. Mláďatá medveďa sa rodia: i) v zime 

5. Medveď si robí na zimu zásoby: a) 

podkožného tuku 

6. Medveď je: k) rýchly a obratný 

Slovo: KODIAK – najväčší poddruh medveďa 

hnedého 

Za každú správnu odpoveď aj za 

význam slova 1 bod, spolu max. 

7 bodov 

3. 

1. trávy 

2. mravce 

3. opelenie hmyzom, alebo samoopelenie 

4. majú oba – sú obojpohlavné 

5. pomocou semien a cibuliek 

Za každú správnu odpoveď 1 

bod, spolu max. 5 bodov 

4.  

1. hluchavka škvrnitá - b) poplazy 

2. jašterica krátkohlavá - c) vajíčka   

3. praslička roľná - d) výtrusy    

4. okáň hruškový - a) kukla 

Za každú správnu dvojicu 0,5 

bodu, spolu max. 2 body 

Maximálny počet bodov pre mladších žiakov: 18 bodov 

5. 

1. nie plodmi, ale semenami 

2. nie medu, ale peľu 

3. nie jednoduché, ale zložené 

4. nie c, ale b 

Za každú nájdenú a správne 

opravenú chybu 1 bod, spolu 

max. 4 body 

6. 

1. jednodomé: 1. čerešňa mahalebková, 2. dub 

cerový, 4. jedľa biela,  5. klokoč perovitý 

2. dvojdomé: 3. imelo biele, 6. topoľ biely 

Za každé správne priradenie 0,5 

bodu, spolu max. 3 body 

7.  

1. škľabku veľkú 

2. Vretenica zimu strávi v úkryte v strnulom 

stave, veverica je aktívna aj v zime (robí si 

zásoby potravy, aby mala čo jesť). 

3. Slezinovka má listy obličkovitého tvaru 

s vrúbkovaným okrajom. Krivec má listy dlhé 

a úzke (čiarkovité). 

Za každú správnu odpoveď 1 

bod, spolu max. 3 body 

Maximálny počet bodov pre starších žiakov: 28 bodov 

 

 


