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Společenstvo polí a luk 2 
 
 
 

1. Napiš název rostlin, které rostou na louce. 

    

 

                                                                          

                            rostliny                              

                        na louce 

 
 
 
 
  
 
 
2. Dopiš rostlinu a název skupiny, do které obě tyto  

   rostliny patří. 

 
   fazol obecný a ………………………………………………   

bojínek luční a …………………………………………   

ječmen obecný a ………………………………………… 

   chmel otáčivý a ………………………………………… 

   slunečnice roční a …………………………………… 

   pcháč obecný a ………………………………………………               

   řepa obecná a ………………………………………………… 

       

 

 

 

 



3. Napiš názvy živočichů na obrázku do správného  

   políčka. Potom doplň zbývající políčka.  

 
    

 

 

 

        [Obr.1]           [Obr.2]           [Obr.3]                     [Obr.4]  

   savci 

   ptáci  

   plazi 

   obojživelníci 

   hmyz 

 
 
4. Zakroužkuj správnou odpověď. 
 
   Plevele jsou                Nežádoucí rostliny na poli jsou             

a.  kulturní rostliny       a. mák vlčí, mák 
setý    

b.  plané rostliny          b. svlačec rolní, 
mák vlčí     

c.  okrasné rostliny        c. svlačec rolní, 
mák setý 

 
   Tato obilnina se nazývá ……, vyrábí se z ní …… 
   a. pšenice – bílé pečivo 
   b. ječmen - pivo 
   c. žito – chlebová mouka                  [Obr.5] 
 
   Na poli škodí 
   a. bělásek zelný, mandelinka bramborová 
   b. slunéčko sedmitečné, bělásek zelný  
   c. slunéčko sedmitečné, mandelinka bramborová 
 
   Na obrázku jsou 
   a. zvonek luční, babočka paví oko 
   b. len setý, babočka admirál  
   c. len setý, babočka paví oko   [Obr.6] [Obr.7] 
 



Společenstvo polí a luk 2 

- řešení 

 

1. např.: smetanka lékařská, kopretina bílá, zvonek luční,  
   kohoutek luční, pryskyřník prudký, chrpa luční, sedmikráska   
   chudobka, bojínek luční, lipnice luční, jílek mnohokvětý,  
   srha laločnatá, aj. 
 
 
2. obilniny: ječmen obecný + např. pšenice setá, žito seté,  
   oves setý, kukuřice setá 
   okopaniny: řepa obecná + např. řepa krmná, lilek brambor 
   luskoviny: fazol obecný + např. hrách setý, čočka kuchyňská  
   olejniny: slunečnice roční + např. řepka olejka, mák setý,  
   len setý 
   pícniny: bojínek luční + např.: jetel luční, lipnice luční,  
   jílek mnohokvětý, tolice vojtěška 
   průmyslové plodiny: chmel otáčivý + např. len setý 
   plevele: pcháč obecný + např. mák vlčí, penízek rolní,  
   svlačec rolní, kokoška pastuší tobolka 
  
3. savci: krtek obecný + např. zajíc obecný, hraboš polní,  
   křeček polní, sysel obecný, srnec obecný 
   ptáci: bažant obecný + např. koroptev polní, skřivan  
   polní, havran polní, poštolka obecná, straka obecná, strnad  
   luční, vrabec polní, káně lesní 
   plazi: zmije obecná + např. slepýš křehký, ještěrka obecná 
   obojživelníci: např. skokan zelený, skokan hnědý, ropucha  
   obecná 
   hmyz: kobylka luční + brouci, pavouci, včely, motýli, plži,  
   žížaly žijící ve společenství polí a luk 
 
 
4. Plevele jsou               Nežádoucí rostliny na poli jsou                 
   b. plané rostliny           b. svlačec rolní, mák vlčí     

 
   Tato obilnina se nazývá ……, vyrábí se z ní …… 
   a. pšenice – bílé pečivo 
 
   Na poli škodí 
   a. bělásek zelný, mandelinka bramborová 
   
   Na obrázku jsou 

d. len setý, babočka paví oko 
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