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Ekosystém louka - test
1) Která rostlina nepatří mezi trávy:
K) bojínek luční
L) jetel luční
Á) srha laločnatá
2) Které tvrzení je nepravdivé?
Čáp bílý
I) si staví svá hnízda v blízkosti lidských obydlí
N) je stálý pták
O) se živí především žábami a hmyzem
3) Stonek trav se nazývá:
S) lodyha
Ř) stvol
P) stéblo
4) Mezi léčivé byliny nepatří:
D) jitrocel kopinatý
N) šťovík kyselý
A) řebříček obecný
5) Mezi jedovaté rostliny nepatří:
I) třezalka tečkovaná
Š) pryskyřník prudký
T) ocún jesenní
6) Který údaj není pravdivý?
Saranče čárkovaná
CH) má tři páry končetin
C) je všežravec
I) se přemísťuje pomocí skákavých pohybů

7) Pyl včelí dělnice ukládají do jamky na:
M) prvním páru nohou
D) druhém páru nohou
O) třetím páru nohou
8) Není pravda, že:
O) jedna včelí samice v úlu je královna
V) dělnice jsou včelí samice
Á) trubci jsou včelí samci
9) Samce ještěrky poznáme podle:
I) zelených pruhů po bocích
T) hnědého zbarvení celého těla
É) žlutých skvrn na zeleně zbarveném těle
10) Koncem léta probíhá druhá senoseč, nazýváme ji:
T) otava
V) vltava
Ů) svatava
11) Mezi zákonem chráněné živočichy nepatří:
D) čáp bílý
Č) ještěrka obecná
Ý) babočka paví oko

Karelj [cit. 2012-02-06]. Dostupný pod licencí
Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Babo%C
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12) Není pravda, že čmeláci:
P) vylétají i při nižších venkovních teplotách než včely
O) mohou opylovat i těžce přístupné květy
CH) si staví hnízdo v kmenech stromů

Po doplnění správných odpovědí do tabulky níže, si ověříš, do jaké čeledi rostlin patří obilniny a
trávy:
Jde o čeleď
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Ekosystém louka – test - řešení
1) Která rostlina nepatří mezi trávy:
K) bojínek luční
L) jetel luční
Á) srha laločnatá
2) Které tvrzení je nepravdivé?
Čáp bílý
I) staví si svá hnízda v blízkosti lidských obydlí
N) je to stálý pták
O) živí se především žábami a hmyzem
3) Stonek trav se nazývá:
S) lodyha
Ř) stvol
P) stéblo
4) Mezi léčivé byliny nepatří:
D) jitrocel kopinatý
N) šťovík kyselý
B) řebříček obecný
5) Mezi jedovaté rostliny nepatří:
I) třezalka tečkovaná
Š) pryskyřník prudký
T) ocún jesenní
6) Který údaj není pravdivý?
Saranče čárkovaná
CH) má tři páry končetin
C) je všežravec
I) se přemísťuje pomocí skákavých pohybů

7) Pyl včelí dělnice ukládají do jamky na:
M) prvním páru nohou
D) druhém páru nohou
O) třetím páru nohou
8) Není pravda, že:
O) jedna včelí samice v úlu je královna
V) dělnice jsou včelí samice
Á) trubci jsou včelí samci
9) Samce ještěrky poznáme podle:
I) zelených pruhů po bocích
U) hnědého zbarvení celého těla
É) žlutých skvrn na zeleně zbarveném těle
10) Koncem léta probíhá druhá senoseč, nazýváme ji:
T) otava
V) vltava
Ů) svatava
11) Mezi zákonem chráněné živočichy nepatří:
D) čáp bílý
Č) ještěrka obecná
Ý) babočka paví oko

Karelj [cit. 2012-02-06]. Dostupný pod licencí
Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Babo%C
4%8Dka_pav%C3%AD_oko.jpg

12) Není pravda, že čmeláci:

P) vylétají i při nižších venkovních teplotách než včely
O) mohou opylovat i těžce přístupné květy
CH) si staví hnízdo v kmenech stromů
Po doplnění správných odpovědí do tabulky níže, si ověříš, do jaké čeledi rostlin patří
obilniny a trávy:
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