
Kategória F (Rastliny a zvieratá našich lesov) – október 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. borievka, ľudovo jalovec Za správnu odpoveď 1 bod 

2. 

1. Jej plodom je: c) šiškovitá bobuľa 
2. Táto drevina je: a) nenáročná na prostredie 
3. Jej kvety tvoria: b) jednopohlavné súkvetia 
4. Jej plody sú: b) liečivé 
5. Najčastejšie patrí medzi: c) dvojdomé dreviny 

Za každú správnu odpoveď 1 

bod, spolu max. 5 bodov 

3. 

1. ich plody roznášajú mravce; sú to suché plody 
2. jasoň chochlačkový 
3. stromy vtedy ešte nemajú listy a tak majú 
dostatok slnka a svetla 

Za každú správnu odpoveď 1 

bod, spolu max. 3 body 

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

5. 

1. b) Slepúch lámavý patrí medzi jašterice. 
2. a) Slepúch má na očiach viečka ako jašterica. 
3. b) Živí sa živočíšnou potravou, ako sú rôzne 

druhy hmyzu, slimáky či dážďovky. 
4. b) Aktívny je najmä za súmraku a v noci. 
5. b) Slepúch rodí živé mláďatá. 
6. a) Slepúch so zvlieka kožu po častiach ako 
jašterica. 
7. a) Slepúch obýva vlhkejšie krovinaté miesta. 
8. b) Zimu trávi v úkrytoch v zemi či v dreve. 
9. b) Patrí medzi chránené druhy. 
10. a) V prípade nebezpečenstva si odlomí 
chvost. 

Za každú správnu odpoveď 0,5 

bodu, spolu max. 5 bodov 

6. 

1. borovica čierna: c) žltá - farba samčích šištíc 
(kvetov) 
2. pečeňovník trojlaločný: a) modrá - pretože 
jeho kvety sú modré 
3. ropucha zelená: b) ružovo-červená - v čase 
rozmnožovania majú ružovo-červené bradavice 

Za každú správne odôvodnenú 
odpoveď 1 bod, spolu max. 3 

body 

Maximálny počet bodov pre mladších žiakov: 18 bodov 

7. 

1. nie jednotlivo, ale v súkvetiach 
2. nie vietor, ale hmyz 
3. nie zložené, ale jednoduché 
4. nie stôl, ale byľ 
5. nie cibuľka, ale koreň 

Za každú správnu odpoveď 1 

bod, spolu max. 5 bodov 

8. 

1. množstvo vody  
2. blanitým krídlom 
3. Okraj listov brestu je dvojito pílkovitý. 
4. listy aj kvety 

Za každú správnu odpoveď 1 

bod, spolu max. 4 body 

Maximálny počet bodov pre starších žiakov: 27 bodov 

 

 


