Vnútorná stavba tela rastlín a húb

1) Pri fotosyntéze vznikajú: (1 bod)                                                   13) Púpava lekárska má listy: (1 bod)
a) organické látky a kyslík                                                                           a) protistojné
b) anorganické látky a kyslík                                                                       b) v prízemnej ružici
c) anorganické a organické látky                                                                 c) striedavé

2) Časti listu sú: (1 bod)                                            14) Nerozlíšený kvetný obal z rovnakých
                                                                                                                   farebných lupeňov sa nazýva: (1 bod)
a) lístok a stopka                                                                                         a) kalich
b) čepeľ a stonka                                                                                        b) koruna
c) čepeľ a stopka                                                                                        c) okvetie

3) Koreňové vlásky sú predĺžené bunky: (1 bod)                          15)  Rozmnožovanie semenami je: (1 bod)
a) pokožky koreňa                                                          a) pohlavné rozmnožovanie rastlín
b) koreňovej čiapočky                                                     b) pohlavné aj nepohlavné rozmnožovanie rastlín
c) delivého pletiva koreňa                                                 c) nepohlavné rozmnožovanie rastlín

4) U nás sú chránené všetky: (1 bod)                             16) Rozlíšené kvetné obaly majú: (1 bod)
a) plavúne                                                                          a) kalich a korunu
b) prasličky                                                                        b) kalich a okvetie
c) paprade                                                                         c) okvetie a korunu

5) Koreň je: (1 bod)                                                                           17) Kvet je: (1 bod)
a) podzemný orgán rastliny rastúci nahor                                  a) rozmnožovací orgán rastliny
b) podzemný orgán rastliny rastúci nadol                                  b) vyživovací orgán rastliny
c) podzemný orgán rastliny rastúci vodorovne                            c) vyživovací a rozmnožovací orgán rastliny

6) Praslička roľná patrí medzi: (1 bod)                            18) Telo lišajníka tvoria: (1 bod)
a) riasy                                                                                                  a) machy a jednobunkové riasy
b) papraďorasty                                                                  b) hubové vlákna a jednobunkové riasy
c) machorasty                                                                    c) hubové vlákna a mnohobunkové riasy

7) Prieduchy sa nachádzajú prevažne: (1 bod)                  19) Samčia rozmnožov. časť kvetu je: (1 bod)
a) vo vrchnej aj spodnej pokožke listu                                       a) okvetie
b) v spodnej pokožke listu                                                     b) piestik
c) vo vrchnej pokožke listu                                                    c) tyčinka

8) Medzi machy nepatrí: (1 bod)                                  20) Časť piestika s vajíčkami  sa nazýva: (1 bod)
a) ploník obyčajný                                                              a) peľnica
b) rašelinník                                                                     b) semenník
c) žabí vlas                                                                      c) blizna

9) Cievne zväzky v stonke sú: (1 bod)                            21) Oplodnenie kvetu je: (1 bod)
a) roztrúsené                                                               a) splynutie peľu s bliznou
b) usporiadané do kruhu                                                b) splynutie 1 samčej a 1 samičej rozmnožovacej  bunky
c) usporiadané do radov                                                 c) prenesenie peľu na bliznu piestika

10) Papraď samčia má výtrusnice: (1 bod)                      22) Medzi dužinaté plody nepatrí: (1 bod)
a) vo výtrusnom klase                                                          a) malvica
b) nemá výtrusnice                                                             b) bobuľa
c) na rube listu                                                                  c) struk

11) Machy sa rozmnožujú: (1 bod)                               23) Podmienky klíčenia semien sú: (1 bod)
a) semenami                                                                     a) voda, teplo, svetlo
b) vírusmi                                                                         b) voda, vzduch, svetlo
c) výtrusmi                                                                       c) voda, vzduch, teplo


12) Machy v pôde upevňujú: (1 bod)                          24) Počet klíčnych listov v semene môže byť: (1bod)
a) pakorienky                                                                   a) len 2
b) podzemky                                                                    b) 1 alebo 2
c) korene                                                                        c) 2 alebo 3

