
 Prirodoslovno društvo Slovenije 

 
 

Državno tekmovanje iz znanja biologije za osnovne šole 
Šolsko leto 2018/2019 

30. november 2018 

 

 
 
 

TEKMOVALNA POLA 
 

 

 

Draga tekmovalka, dragi tekmovalec! 

 

 

Na ocenjevalno polo v zgornji okvirček na prvi strani nalepi svojo šifro (preveri, če je poleg šifre 

pravilno navedeno tvoje ime). Preden odgovoriš na vprašanja, pozorno preberi navodilo in 

vprašanje. Če se zmotiš, prečrtaj napačni odgovor in označi, kateri odgovor je pravilen. 

Odgovore vpisuj le na ocenjevalno polo, saj se odgovori na poli z vprašanji ne bodo upoštevali!  

Če popravljalec ne bo mogel razbrati, kateri odgovor je označen kot pravilen, za odgovor ne 

dobiš nobene točke.  

Piši čitljivo! Za pisalo lahko uporabljaš kemični svinčnik ali nalivno pero, ki ni rdeče barve, drugih 

pisal in brisalca ni dovoljeno uporabiti. Po poli z vprašanji lahko poljubno pišeš, odgovori na njej se 

ne bodo upoštevali. 

Posamezna vprašanja so med seboj ločena s črto. Vprašanj je 56, število vseh možnih točk pa 70. 

Po končanem tekmovanju oddaj samo ocenjevalno polo, polo z vprašanji lahko odneseš domov. 

 

Veliko uspeha in sreče na tekmovanju! 
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Pri nalogah od 1 do 17 na ocenjevalni poli obkroži črko pred pravilnim odgovorom! 

1. Na cvetovih katere rastline lahko sredi dneva v času cvetenja vidimo največ žuželk?  

A. Osata. 

B. Plazeče pirnice. 

C. Navadnega ščira. 

Č. Pelinolistne žvrklje. 

 

2. Nekatere plevelne vrste so zelo uspešne na ruderalnih rastiščih. Katero od spodaj naštetih rastišč 
je izrazito ruderalno? 

A. Travnik. 

B. Vinograd. 

C. Cestni rob. 

Č. Koruzna njiva. 

 

3. Katera od spodaj naštetih rastlin je trajnica? 

A. Krvavordeča srakonja. 

B. Navadna kurja češnjica. 

C. Kokalj. 

Č. Njivski osat.  

 

4. Katero od naštetih rastlin bi priporočili za setev na brežino ob novo zgrajeni cesti? 

A. Pelinolistno žvrkljo.  

B. Navadni ščir. 

C. Plazečo pirnico. 

Č. Poljski mak. 

 

5. Na osnovi česa plevele delimo na ozkolistne in širokolistne? 

A. Glede na selektivnost in učinkovitost herbicidov. 

B. Glede na obliko listov. 

C. Glede na to, ali uspevajo na njivi z gojeno rastlino, ki je enokaličnica ali dvokaličnica. 

Č. Glede na to ali imajo listno rozeto ali ne. 
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6. Različne vrste plevelov kalijo ob različnih letnih časih. Spodaj so naštete tri vrste plevelov in tri 
obdobja v letu. Na ocenjevalni poli obkroži črko, ki predstavlja pravilne kombinacije plevelov in 
obdobja kalitve (vznikanja) naštetih rastlin. 

I. poljski mak a. poletje 

II. navadni ščir b. spomladi in/ali jeseni 

III. navadna zvezdica c. vse leto 
 

 

A. 

 

I a, II c, III b. 

B. I b, II a, III c. 

C. I c, II a, III b. 

Č. I b, II c, III a. 

 

7. V čem je razlika med enoletnimi in večletnimi pleveli? 

A. Enoletni pleveli razvijejo cvetove v prvem letu rasti, večletni pa šele po nekaj letih 
rasti. 

B. Enoletni pleveli so vetrocvetke in njihov pelod raznaša veter, večletni pleveli pa so 
žužkocvetke, njihov pelod raznašajo žuželke. 

C. Enoletni pleveli so enokaličnice, večletni pleveli pa dvokaličnice. 

Č. Enoletni pleveli zaključijo svoj življenjski cikel po eni rastni sezoni, večletni pa po 
daljšem obdobju. 

 

8. Spodaj so naštete nekatere lastnosti in vrste plevelov. Na ocenjevalni poli obkroži črko pred 
pravilno kombinacijo plevelov in njihovih lastnosti.  

 
I. Iz tal lahko veže večje količine dušika.  a. Krvavordeča srakonja. 

II. Prenese večjo slanost tal. b. Njivski osat. 

III. Prenese veliko sušo in vročino. c. Navadna zvezdica. 

IV. 

 

Lahko kali pri zelo nizkih temperaturah. č. Pelinolistna žvrklja. 

A. I č, II c, III b, IV a. 

B. I a, II c, III č, IV b. 

C. I b, II č, III a, IV c. 

Č. I c, II a, III b, IV č. 

 

 



Državno tekmovanje iz znanja biologije za osnovne šole za Proteusovo priznanje 
Šolsko leto 2018/2019, 30. november 2018 

 

4 

© Prirodoslovno društvo Slovenije, 2018 

9. Katera od spodaj naštetih vrst je uporabna tudi za pašo živine? 

A. Kokalj. 

B. Plazeča pirnica. 

C. Navadni ščir. 

Č. Njivska preslica. 
 

10. Spodaj so našteti nekateri dejavniki, ki vplivajo na rast, razvoj in razširjanje plevelov. Kateri 
od naštetih je živi (biotski) dejavnik? 

A. Višina podtalnice. 

B. Bakterije, ki živijo v prsti. 

C. pH prsti. 

Č. Vsebnost dušika v tleh. 

 

11. Zakaj si nekateri strokovnjaki prizadevajo za ohranjanje ogroženih vrst plevelov, saj si po 
drugi strani večina ljudi prizadeva, da bi jih zatrli? 

A. Pleveli so lahko vir snovi, ki bi jih potencialno lahko uporabljali za prehrano, 
izdelovanje zdravil, … 

B. Za ohranjanje ogroženih plevelov ni nobenega razloga in taka prizadevanja niso 
koristna nikomur. 

C. Ohranjanje ogroženih plevelov je omejeno le na Evropo, kjer si znotraj Evropske 
skupnosti prizadevamo za ohranjanje biotske raznovrstnosti. 

Č. Pleveli so rastline, ki jih človek ne želi imeti na svojih obdelovalnih površinah, zato o 
plevelih ne moremo govoriti kot o ogroženih vrstah. 

 

12. Strokovnjaki so ugotovili, da v zadnjih desetletjih na njivah uspeva vse več nitrofilnih vrst 
plevelov. Razlog za to je 

A. povečana uporaba herbicidov, 

B. povečana uporaba gnojil, 

C. povečana odpornost plevelov na herbicide, 

Č. povečana vsebnost železa v tleh. 
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13. Katera od spodaj naštetih vrst lahko pozitivno vpliva na rast okoliških rastlin z izločanjem 
različnih aminokislin? 

A. Navadni ščir. 

B. Kokalj. 

C. Njivska preslica. 

Č. Njivski slak. 
 

14. Kaj pomembnega se je zgodilo leta 1492, da vse rastline, ki so prišle k nam po tem letu, 
imenujemo neofiti? 

A. Odkritje smodnika. 

B. Odkritje penicilina. 

C. Odkritje herbicidov. 

Č. Odkritje Amerike. 

 

15. Katero od spodaj naštetih vrst bi lahko našli rasti ob potoku v gozdu? 

A. Poljski mak. 

B. Kokalj. 

C. Njivsko preslico. 

Č. Krvavordečo srakonjo. 

 

16. Kaj se zgodi, če njivski preslici porežemo nadzemne poganjke? 

A. Rastlina bo ponovno odgnala iz podzemnih delov. 

B. Rastlina se bo posušila. 

C. Če odrežemo plodne (fertilne) poganjke, bo rastlina odmrla, če pa odrežemo 
jalove (sterilne) poganjke, bo rastlina odgnala na novo. 

Č. Če odrežemo jalove (sterilne) poganjke, bo rastlina odmrla, če pa odrežemo 
plodne (fertilne) poganjke, bo rastlina odgnala na novo. 
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17. Na spodnji shemi so prikazani koreninski sistemi štirih vrst plevelov, vsak je označen s svojo 
rimsko številko. Pod njimi so imena rastlin označena s črkami. Na ocenjevalni poli obkroži 
pravilno kombinacijo rastline in koreninskega sistema, ki ji pripada.  

I. 

 

II. 

 

III. 

 

IV. 

 

 

 

a. plazeča pirnica  b.  pelinolistna žvrklja 

c. njivska preslica  č. njivski slak 
 

 

A. 

 

I a, II c, III b, IV č. 

B. I b, II č, III c, IV a. 

C. I c, II a, III č, IV b. 

Č. I č, II b, III a, IV c. 
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Pri nalogah od 18 do 20 na ocenjevalno polo napiši pravilni odgovor! 

18. Nekatere vrste plevelov so pri nas domorodne (avtohtone), druge so se k nam naselile od 
drugod v različnih obdobjih. Na ocenjevalno polo k posameznim rastlinskim vrstam dopiši, 
ali je domorodna (apofit), arheofit ali neofit. 

 

 

19. Na ocenjevalno polo zapiši tri negativne učinke plevelov na kulturne rastline.  
 

  

 

20. Na ocenjevalno polo zapiši tri razloge za ogroženost nekaterih vrst plevelov. 

 

 

Spodnje besedilo se nanaša na vprašanja od 21 do 26.  

  
Na tekmovalni odnos med gojenimi rastlinami in pleveli vpliva veliko dejavnikov, ti so lahko 
naravni (vremenski, rastiščni, …) ali antropogeni (vplivi človeka). Pleveli imajo veliko tekmovalno 
prednost pred gojenimi rastlinami. So številčnejši (več osebkov na m2), bolj prilagodljivi in imajo 
bistveno hitrejši razvoj od gojenih rastlin. Zaloge semen plevelov na mnogih slovenskih njivah 
presegajo 100.000 semen na m2 do globine oranja. Povprečno v naših podnebnih razmerah 
vznikne 1 odstotek semen. Pri žitih posejemo nekaj sto semen na m2, pri večini okopavin pa manj 
kot 100 na m2.  
 
S pomočjo zgornjega besedila za spodnje trditve na ocenjevalno polo zapiši ali so pravilne ali 
napačne. 
 

21.   Plevelne rastline so na naših njivah z okopavinami praviloma številčnejše od gojenih rastlin.  

22.  Z oranjem lahko odstranimo velik delež semen plevelov.   

23.  Na zelo zapleveljenih njivah lahko vznikne približno 1000 plevelov na m2.  

24.  Pleveli začnejo ploditi kasneje kot gojene rastline.   

25.  Na žitnih njivah lahko pričakujemo večje število plevelov kot na okopavinskih.      

26.  Pleveli se hitreje prilagodijo na poslabšanje rastnih razmer kot gojene rastline.  
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Spodnje besedilo se nanaša na vprašanja od 27 do 30.  

Na spodnji shemi je prikazana kaljivost semen nekaterih vrst plevelov pri različnih temperaturah. 
Višina posameznega grafa prikazuje % vzniklih semen pri posamezni vrsti. S pomočjo sheme na 
ocenjevalno polo napiši odgovore na vprašanja od 27 do 30. 

 

  

Prirejeno po Lauer v Ellenberg, 1963. 

 

27. Katera od prikazanih vrst najbolj uspešno kali pri temperaturah le nekaj stopinj nad 
ničlo?  

 

 

 
28. Kateri od prikazanih vrst uspešno kalita tudi v najhujši poletni vročini? 

 
 
 

29. Katere od prikazanih vrst bi lahko na našem vrtu pričakovali že zgodaj spomladi? 

 
 
 
 

30. V katerem letnem času najbolj uspešno kali modri glavinec (plavica)? 
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Spodnje besedilo se nanaša na naloge od 31 do 34. 

 
Razširjanje plevelnih vrst na že poseljenem prostoru in osvajanje novih območij sta dve 
pomembni nalogi za ohranjanje plevelnih vrst. Za čim lažje in čim hitrejše širjenje so plevelne 
vrste razvile različne načine raznosa, od tega pa je lahko odvisna velikost, oblika in količina 
semen oziroma plodov. 
 
 

A.                B.  
 
 
 
 
 

31. Na sliki zgoraj sta s črkama A in B predstavljena seme poljskega maka in plod njivskega 
osata. Na ocenjevalno polo zapiši črko, katero seme oziroma plod pripada posamezni rastlini.  

 
 
 

32. Na ocenjevalno polo napiši, na kakšen način se razširja seme z oznako A in na kakšen 
način plod z oznako B. 

 
 
 

33. Nekatere rastline svoja semena ali plodove razširjajo s pomočjo vetra ali živali, druge pa 
semena ali plodove odvržejo na tla ob matični rastlini. Na ocenjevalno polo zapiši dve 
prednosti, ki jih prinaša razširjanje semen ali plodov z vetrom ali s pomočjo živali. 

 
 

 
34. Na ocenjevalno polo zapiši dve lastnosti, ki jih mora imeti seme oziroma plod, da se lahko 

učinkovito razširja z vetrom.    
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35. S pomočjo dihotomnega ključa določi vrsto plevela! Na črto pred imenom rastline na 

ocenjevalno polo zapiši črko, ki ji pripada!  
 
 
 
 
 

1 Rastlina je enokaličnica. ………………………………............................................................. glej 2 
 Rastlina je dvokaličnica. ……................................................................................................. glej 3 

 
2  Rastlina je zelnata trajnica …………………………...................................................................... A 
  Rastlina je enoletnica. ….............................................................................................................. B 
 
 
3  Rastlina je vetrocvetka. .………….......................................................................................... glej 4 
  Rastlina je žužkocvetka. …..................................................................................................... glej 5 
 
 
4  Iz zemlje uspešno veže večje količine dušika. …........................................................................ C 
  Uspeva tudi na delno zasoljenih tleh. ………………………........................................................ Č  
 
 
5 Ima eno glavno korenino z manjšimi stranskimi koreninami. ………….…………………..... glej 6 
 Ima obsežen koreninski sistem z mnogimi debelimi, razvejanimi stranskimi koreninami.  glej 7 
 
 
6  Cvetovi so rdeče barve. ....…………………………………………………………….……......... glej 8  
 Cvetovi niso rdeče barve. ...............................................………………………………………. glej 9 
 
 
7  Pritlični listi so v rozeti, ostali listi na steblu. ................................................................................... D 
 Vsi listi izraščajo le na steblu. .………………………………….………………………………........…. E 
 
 
8  Steblo je nizko in poleglo. ............................................................................................................... F 
 Steblo je pokončno. ...................................................................................................................... G 
 
 
9  Cvetovi so združeni v socvetja (koški). ......................................................................................... H 
 Cvetovi so posamični oziroma v malocvetnih socvetjih. ............................................................ I 
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Spodaj je napisanih nekaj trditev. Na ocenjevalni poli za pravilno trditev pri nalogah od 36 do 56 
obkroži črko P, za napačno pa N. Vsak pravilni odgovor ti prinese eno točko. 

 

36.   
Njivska preslica se lahko razmnožuje tudi vegetativno.   

37.  
Nekatere vrste rastlin se lahko pojavljajo kot pleveli na njivah, v sadovnjakih in travnikih.   

38.  
Seme kokalja raznaša veter.   

39.  
Trosi njivske preslice ostanejo kaljivi več let.   

40.  
Navadna zvezdica je užitna.  

41.  Spomladi, ko cvetijo zvončki, se navadni ščir na njivah že pripravlja na cvetenje, a tega 
ne opazimo zaradi neopaznih, zelenih cvetov.   

42.  
Njivski slak je izredno svetloljubna vrsta.   

43.  
Njivska preslica v stene celic povrhnjice vgrajuje veliko silicija.   

44.  
Poljski mak izvira iz Severne Amerike.  

45.  
Plazeča pirnica je žužkocvetka.  

46.  Zaradi obsežnega koreninskega sistema plazeča pirnica s kulturnimi rastlinami tekmuje za 
mineralne snovi.    

47.  
Navadni ščir vsebuje saponine in so ga zato včasih uporabljali za pranje.  

48.  
Pleveli na travnikih s tekmovalnostjo ne ogrožajo vrst, ki jih tam gojimo. 

49.  
Semena pelinolistne žvrklje povzročajo hude alergije.   

50.  
Navadna kurja češnjica ima lahko rdečo ali modro barvo cvetov.  

51.  
Modri glavinec (plavica) je v Sloveniji ogrožena vrsta.   

52.  
Kokalj je značilen žitni plevel.   

53.  
Listi njivskega slaka vsebujejo strupene alkaloide, zato niso užitni.   

54.  Med dejavnike, ki vplivajo na uspešnost posamezne plevelne rastline, uvrščamo tudi 
tekmovanje znotraj vrste.   

55.  Plevelne rastline niso izpostavljene boleznim in rastlinojedim živalim, saj so bolj odporne od 
kulturnih rastlin.   

56.  
Pelinolistna žvrklja ni zelo tekmovalna z drugimi rastlinami. 
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