Přírodověda 4
Na stránkách www.učebniceonline.cz jsou vaše pracovní sešity v elektronické podobě. Můžete je
použít pro procvičování a opakování. Cvičení jsou včetně řešení, hned víte, zda jste úkol udělali
správně, nebo kde jste chybovali.

Stř 6.5. Opakování učiva
Dnes si dáme opakovací test, abychom věděli, jak jste zvládli předcházející kapitoly.
Odpovědi na testové otázky napište do vašeho sešitu přírodovědy. Prosím rodiče, aby mi na můj mail
bogvajova@zsheralec.cz do čtvrtka (včetně) poslali odpovědi (pište 1a, 1b,3c) nebo mi odpovědi
v sešitě vyfoťte. Test tisknout nemusíte.
1. Stéblo, kolénko, klas jsou typické znaky pro:
a. Okopaniny
b. Obilniny
c. Pícniny
d. Luskoviny
2. Mezi okopaniny nepatří:
a. Řepa cukrovka
b. Lilek brambor
c. Sója luštinatá
d. Řepa krmná
3. Mezi luskoviny patří:
a. Hrách, fazol, čočka
b. Slunečnice, řepka olejná
c. Jetel luční, vojtěška
d. Len setý
4. Kdo jsem? Jsem malý dravec, lovím hlodavce a hmyz. Mám typický třepotavý let.
a. Skřivan polní
b. Poštolka obecná
c. Lasice hranostaj
d. Káně lesní
5. Který savec polí žije trvale pod zemí?
a. Hraboš polní
b. Křeček polní
c. Krtek obecný
d. Žížala obecná
6. Jsem vzácný savec polí, zásoby na zimu si přenáším v lícních torbách. Jsem:
a. Křeček polní
b. Hraboš polní
c. Zajíc polní
d. Bažant obecný
7. Mezi luční traviny patří:

a. Psárka luční, srha laločnatá, lipnice luční
b. Pampeliška lékařská, kopretina bílá, zvonek rozkladitý
c. Vlčí mák, penízek rolní
d. Pšenice setá, žito seté, oves setý
8. Která luční bylina je jedovatá?
a. Pryskyřník prudký
b. Jetel plazivý
c. Šťovík kyselý
d. Jitrocel kopinatý
9. Mezi bezobratlé luk nepatří:
a. Včela medonosná
b. Kobylka zelená
c. Ještěrka obená
d. Čmelák zemní
10. Na lukách hledám žáby a hmyz. Jsem velký tažný pták. Hnízda si stavím v blízkosti lidských
sídel. Jsem chráněný.
a. Vrabec polní
b. Čáp velký
c. Skřivan polní
d. Káně lesní

