
Kategória F (Rastliny a zvieratá našich lesov) – október 2017 

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

Odpovede 

úloha Správne riešenie úlohy Počet bodov 

1. Na obr.č.3 Za správnu odpoveď 1 bod 

2. 

1. Okáň vyniká tým, že je: b) najväčší európsky 

motýľ  

2. Jeho húsenica ostáva v kukle: b) dve zimy 

3. Motýľ: a) kladie vajíčka   

4. Vlákna na kuklu sa tvoria v žľazách, ktoré sú 

umiestnené: b) v ústach 

Za každú správnu odpoveď 0,5 

bodu, spolu max. 2 body 

3. 

1. Motýľ sa živí ovocnými šťavami a nektárom 

kvetov, prípadne neprijíma vôbec stravu, 

húsenica sa živí listami ovocných stromov. 

2. Mladá húsenica je čiernej farby, staršia 

zelenožltá, s čiernymi chlpmi, ktoré vyrastajú 

z modrých bradavíc. 

3. Je to nočný motýľ, takže je aktívny v noci 

(lieta, hľadá si potravu). 

Za každú správnu odpoveď 1 bod, 

spolu max. 3 body 

4.  Na obr. č. 2 Za správnu odpoveď 1 bod 

5. 

1. jedľa, 2. praslen, 3. ihličnatých, 4. obojpohlavný, 5. 

plodoch, 6. živica 

Tajnička: jahoda  

Za každé správne doplnené slovo 1 

bod, spolu max. 6 bodov 

6. 
1. jedľa, 2. krivonos, 3. imelo, 4. topoľ Za každú správnu odpoveď 1 bodu, 

spolu max. 4 body 

Maximálny počet bodov pre mladších žiakov: 17 bodov 

7. 
Niektoré druhy prezimujú pod lístím, či v pivniciach. 

Iné sa sťahujú tak ako vtáky. 

Za správnu odpoveď 2 body 

8. 

1. slezinovka striedavolistá 

2. vlhké miesta: pri potokoch, v močiaroch, na 

vlhkých skalách a múroch, vo vlhkých lesoch 

3. opeľuje ju hmyz a drobné slimáčiky, niekedy 

dochádza aj k samoopeleniu 

4. tobolka 

Za každú správnu odpoveď 1 bod, 

spolu max. 4 body 

9. 

1. 22 cm 

2. lastúrniky 

3. ryba 

4. žiabrami 

Za každú správnu odpoveď 1 bod, 

spolu max. 4 body 

Maximálny počet bodov pre starších žiakov: 27 bodov 

 

 

 

 

 


