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Test má za úkol zjistit znalosti žáka v probrané látce na téma
STROMY.

Autor

Mgr. Daniela Ročková

Jazyk

Čeština

Vzdělávací oblast

Člověk a jeho svět

Vzdělávací obor

Člověk a jeho svět

PRIR =
Oblast/Předmět

Čas – Člověk a jeho svět/Přírodověda

Očekávaný výstup

Žák dopíše dělení rostlin, roztřídí stromy na ovocné, listnaté a
jehličnaté, zakřížkuje správné odpovědi; pozná stromy podle listu
nebo plodu.

Speciální vzdělávací
- zdravotní postižení - LMP
potřeby

Klíčová slova

Druh učebního
materiálu
Druh interaktivity
Cílová skupina
Stupeň a typ
vzdělávání
Typická věková
skupina

Rostliny, byliny a dřeviny, stromy a keře, druhy stromů.

Test
Aktivita
Žák
základní vzdělávání – první stupeň
10 - 12 let / 5. ročník

Období tvorby DUM 8/2012

Test – Opakování STROMY
1. Napiš do obdélníčků skupiny, do kterých rozdělujeme rostliny:

ROSTLINY

B.....

D. . . . . .
S....
.

K...
Max. počet bodů: 4

2. Zařaď tyto stromy správně do tabulky:
broskvoň, modřín, vrba, švestka, smrk, borovice, bříza, třešeň, višeň, jedle, dub, javor, jabloň, lípa,
hrušeň.

Ovocné stromy:

Listnaté stromy:

Jehličnaté stromy:

Max. počet bodů: 15

3. Zakřížkuj správnou odpověď:
Stromy poskytují člověku:
ropu
dřevo
vodu

Dřevo slouží jako surovina k výrobě:
cihel pro stavbu domů
k výrobě nábytku a pro výrobu papíru
pro výrobu nafty a benzínu
Jehličnaté stromy jsou zdrojem:
kyslíku
vodíku
železa
Stromy mají na rozdíl od keřů:
kořeny
větve
kmen
Max. počet bodů: 4

4. Poznej stromy podle jejich plodů nebo listů a dopiš správný název do tabulky:
Obrázek:
Název
Obrázek:
Název
Obrázek:
stromu:
stromu:

Název
stromu:

Max. počet bodů: 9

Hodnocení:
42 – 35 bodů

1

34 – 28 bodů

2

27 – 21 bodů

3

20 – 14 bodů

4

13 b. a méně

5

Zdroje:
Uveřejněné odkazy [cit. 2012-08-07]. Dostupné pod licencí Clker a Wikipedia na WWW:
list javoru: <http://www.clker.com/clipart-2536.html>
jablko: <http://www.clker.com/clipart-3982.html>
list dubu: <http://www.clker.com/clipart-13737.html>
hruška: <http://www.clker.com/clipart-3990.html>
třešeň: <http://www.clker.com/clipart-12578.html>
borovice: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pine_cones_-_Scots_Pine.jpg?uselang=cs>
modřín opadavý: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Larix_decidua0.jpg?uselang=cs>
vrba: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:T%C5%99e%C5%A1ovice_-_vrby_2.jpg?uselang=cs>
lípa: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bl%C3%BCten_der_Sommerlinde.JPG?uselang=cs>

