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TEKMOVALNA POLA 
 

 

 

Draga tekmovalka, dragi tekmovalec! 

 

 

Preden odgovoriš na vprašanja, pozorno preberi navodilo in vprašanje. Svoje odgovore vpisuj le na 

ocenjevalno polo, tekmovalno polo lahko po tekmovanju odneseš domov! Če se zmotiš, prečrtaj 

napačen odgovor in označi, kateri odgovor je pravilen. 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, drugih pisal in brisalca ni 

dovoljeno uporabiti. 

Pri vsaki nalogi je na ocenjevalni poli označeno število točk, ki jih dobiš, če pravilno odgovoriš na 

vprašanje. 

Posamezna vprašanja so med seboj ločena s črto. Vseh vprašanj je 40, število vseh možnih točk je 

40. 

 

 

Veliko uspeha in sreče na tekmovanju! 
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1. Orjaški dežnik je razkrojevalec (gniloživka). To pomeni,  

A. da iz tal črpa anorganske snovi, 

B. da se hrani izključno z organskimi izločki živih rastlin in živali, 

C. da se hrani z organskimi snovmi mrtvih rastlin in živali, 

Č. da povzroča gospodarsko škodo. 

 

2. Kakšni so znaki zastrupitve z rdečo mušnico?  

A. Bruhanje, omrtvičenost udov, bolečine v ušesih. 

B. Zmedenost, motnje vida in sluha, prividi (halucinacije). 

C. Glavobol, zaprtje, bolečine v ledvicah. 

Č. Izguba vida, pekoče uriniranje, modrikavost ustnic in jezika. 

 

3. Katero od spodaj naštetih gliv se v zdravilstvu uporablja že vsaj dva tisoč let? 

A. Svetlikavo pološčenko. 

B. Lovkasto mrežnico. 

C. Orjaški dežnik. 

Č. Rdečo mušnico. 

 

4. Kaj od naštetega je značilno za mikorizne glive? 

A. Hife gliv povečajo sposobnost rastline za sprejemanje mineralov, gliva od rastline dobi 

sladkorje. 

B. Hife gliv zmanjšajo sposobnost rastline za sprejemanje mineralov, gliva od rastline dobi 

sladkorje. 

C. Glive od rastlin prejemajo minerale, rastlina od glive ne dobi ničesar. 

Č. Mikorizne glive so neobčutljive na zračno onesnaženje. 

 

 

5. Lenart je dobil nalogo, naj fotografira rdečo mušnico. Pod katero drevesno vrsto jo bo lahko 

našel? 

A. Pod gabrom. 

B. Pod hrastom. 

C. Pod jablano. 

Č. Pod brezo. 
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6. Glive glede na način prehranjevanja uvrščamo med  

A. avtotrofe, saj energijo pridobivajo tudi s fotosintezo, 

B. heterotrofe, saj energijo večinoma pridobivajo z razgradnjo organskih snovi, 

C. avtotrofe, saj energijo pridobivajo s kemosintezo, 

Č. heterotrofe, saj energijo pridobivajo izključno s fotosintezo. 

 

7. Kakšna je vloga gob oziroma trosnjakov gliv?  

A. Glive z njimi rastlinam dovajajo sladkorje in minerale. 

B. Tvorba in širjenje trosov, omogočanje izmenjave genetskega materiala med osebki iste 

vrste. 

C. Glive z njimi sledijo hranilom in izmenjujejo snovi z različnimi vrstami dreves. 

Č. Razgrajujejo organske snovi v tleh in izločajo kemijske snovi, ki onemogočajo rast rastlin. 

 

8. Velika vlažnica je dober bioindikator oz. pokazatelj stanja ekosistema, kar pomeni, da je na 

območju, kjer jo najdemo, 

A. v tleh zelo malo dušika, 

B. značilna velika letna količina padavin, 

C. z zakonom prepovedano gnojenje s hlevskim gnojem, 

Č. v tleh mogoče najti sledi težkih kovin. 

 

9. Kateri od naštetih organizmov v gozdnem ekosistemu poleg gliv NE opravlja procesov 

pretvorbe odmrlega organskega materiala v osnovne mineralne snovi?  

A. Bakterija. 

B. Jazbec. 

C. Enakonožni rak - mokrica. 

Č. Deževnik. 

 

10. Katera lastnost ločuje glive od rastlin?  

A. Celice obdaja celična stena. 

B. Zalogo hrane predstavlja glikogen. 

C. V celicah se nahajajo vakuole. 

Č. Lahko se razmnožujejo na spolni in nespolni način. 
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11. Kateri gobar krši Uredbo o varstvu samoniklih gliv?  

A. David, ki je v plastično vrečko nabral 450 g lisičk in 860 g jurčkov. 

B. Lea, ki je v pleteno košaro nabrala 2862 g težek borov glivec. 

C. Matej, ki je nabral 250 g vijoličastih bledivk in eno rdečo mušnico in jih nese v roki. 

Č. Ana, ki ima v pleteni košari orjaški dežnik, 560 g bukovih ostrigarjev, svetlikavo 

pološčenko in potrdilo Agencije Republike Slovenije za okolje, da nabira za pripravo 

svoje raziskovalne naloge. 

 

12. Na kakšen način človek pripomore k vzdrževanju mikorize med glivami in rastlinami?  

A. S pogostim gnojenjem tal z mineralnimi gnojili. 

B. S pogosto uporabo pesticidov. 

C. Z rednim globokim rahljanjem tal. 

Č. S prepuščanjem gozda naravnemu razvoju. 

 

13. Katere nujno potrebne snovi rastlini dovaja gliva, ko sta organizma v mikorizni povezavi? 

A. Organske hranilne snovi. 

B. Težje dostopne minerale, na primer sladkorje. 

C. Vodo in organske hranilne snovi. 

Č. Vodo in težje dostopne mineralne snovi, na primer fosfor. 

 

14. Kaj je značilno za parazitske glive? 

A. Za svojo rast izkoriščajo druge žive organizme: rastline, živali in druge vrste gliv. 

B. Za svojo rast izkoriščajo odmrle rastline in živali. 

C. Živijo samo znotraj živali, ki poginejo takoj po okužbi z glivo. 

Č. Živijo izključno znotraj celic rastlinskih tkiv, so pomemben vir zdravilnih učinkovin. 

 

15. Kakšna je prehranska vrednost gliv za človeka? 

A. Ne vsebujejo beljakovin, so pomemben vir vitaminov, ogljikovih hidratov in holesterola. 

B. So pomemben vir holesterola in beljakovin, ne vsebujejo vitaminov. 

C. Ne vsebujejo vitaminov in esencialnih aminokislin, so pomemben vir beljakovin in vlaknin. 

Č. So pomemben vir beljakovin, mineralov in esencialnih aminokislin, ne vsebujejo 

holesterola. 
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16. Kako zagotovo vemo, ali je neznana goba, ki jo najdemo v gozdu, užitna? 

A. Če po njej leze polž, je zagotovo užitna tudi za človeka. 

B. Če ima na klobuku bele krpice, gre za mušnico in je zagotovo strupena. 

C. Če raste iz trohnečega debla, je zagotovo neužitna. 

Č. Na prvi pogled tega ne moremo vedeti. 

 

17. Gozd je bil ob vetrolomu močno poškodovan in večina dreves je polomljenih obležala na 

gozdnih tleh. Lastnik gozda je poškodovano drevje pustil ležati na tleh. Kako je to vplivalo na 

glive?  

A. Naraslo je število gniloživk, število mikoriznih gliv se je zmanjšalo. 

B. Naraslo je število mikoriznih gliv, število gniloživk je ostalo približno enako. 

C. Naraslo je število parazitskih gliv, število gniloživk se je zmanjšalo. 

Č. Naraslo je število vseh tipov gliv. 

 

18. Na kakšen način se nespolno razmnožujejo glive kvasovke? 

A. Z mejotsko delitvijo. 

B. Z brstenjem. 

C. S trosi. 

Č. S tvorbo spojka ali zigote. 

 

19. Preden na tržnici kupimo kulinarično zelo priljubljene gobe lisičke (Cantharellus sp.) se  

moramo dobro pozanimati, kje so bile nabrane, saj so lisičke v svojih celicah zmožne v  

visokih koncentracijah kopičiti 

 

A. fenolne smole, 

B. težke kovine, 

C. nikotin, ki se ponekod uporablja kot insekticid, 

Č. hormonske motilce. 

 

20.  Lovkasta mrežnica (Clathrus archeri) je tujerodna invazivna vrsta glive s Tasmanije. Kaj  

pomeni, da je vrsta tujerodna? 

A. Da je bila vrsta vnesena zunaj njene pretekle ali sedanje naravne razširjenosti. 

B. Da se je vrsta zunaj njenega naravnega območja razširila sama.  

C. Da vrsta s svojim širjenjem ogroža ekosisteme, habitate ali domorodne vrste. 

Č. Da vrsta živi na območju svoje pretekle ali sedanje naravne razširjenosti, tudi če se tu 

pojavlja le občasno.  
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21. Na spodnji sliki je prikazan prečni prerez lišaja in s črkama sta označena organizma, ki ga 

gradita. Na ocenjevalno polo k črkama a in b zapiši tisto rimsko številko, ki označuje pravi 

organizem. 

                                 
 

 

I. Heterotrofna gliva. 

II. Enocelična žival. 

III. Enocelična alga ali modrozelena cepljivka. 

IV. Avtotrofna gliva. 

 

22. V spodnji preglednici so v levem stolpcu našteta življenjska okolja, kjer lahko uspevajo glive, 

in so označena z rimsko številko. V desnem stolpcu so naštete glive, ki so označene s 

črkami. Na ocenjevalni poli obkroži črko pred tistim odgovorom, ki ponuja pravilno 

kombinacijo glive in življenjskega okolja, kjer bi najverjetneje to glivo tudi našli. 

  

I. Negnojeni travnik. a. Žvepleni lepoluknjičar. 

II. S humusom bogat bukov gozd. b. Rdeča mušnica. 

III. Peščeno obrežje potokov. c. Velika vlažnica. 

IV. Trhel les navadnega kostanja. č. Lovkasta mrežnica. 

V. Smrekov gozd. d. Užitni smrček. 

    

A. I c, II b, III č, IV a, V d. 

B. I b, II č, III c, IV d, V a. 

C. I č, II a, III d, IV b, V c. 

Č. I c, II č, III d, IV a, V b. 
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23. 
Spodaj je naštetih nekaj lastnosti, ki veljajo za glive, živali ali za obe skupini organizmov. 

Med ponujenimi odgovori obkroži črko pred tistimi lastnostmi, označenimi z rimsko 

številko, ki so skupne glivam in živalim.  

 

I. Spolno razmnoževanje. V. So heterotrofi. 

II. Telo je zgrajeno iz celic, lahko so 

enocelični organizmi. 

VI. Pogosto sta v celici dve jedri. 

III. Celico obdaja celična stena. VII.  Lahko živijo v simbiozi ali sožitju. 

IV. Praviloma se aktivno premikajo. VIII. Predstavljajo začetek prehranjevalnih 

verig. 

    

A. I, II, V, VII. 

B. I, III, VI, VIII. 

C. II, IV, V, VI. 

Č. III, IV, VII, VIII. 

  

24. Za proizvodnjo katerih živil in drugih produktov, ki so navedeni spodaj z rimskimi številkami, je 

ključno delovanje gliv kvasovk? Med ponujenimi odgovori obkroži črko pred pravilno 

kombinacijo odgovorov. 

 

I. Suhomesnati izdelki. V. Alkoholne pijače. 

II. Detergenti. VI. Razstreliva. 

III. Citronska kislina. VII.  Zdravila. 

IV. Škropiva. VIII. Zobne paste. 

    

A. I, II, VI, VII. 

B. I, III, V, VII. 

C. II, IV, VII, VIII. 

Č. III, IV, V, VIII. 
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Spodaj je napisanih nekaj trditev o glivah. Na ocenjevalnem listu za pravilno trditev pri nalogah od 

25 do 40 obkroži črko P, za napačno pa N. Vsak pravilni odgovor ti prinese eno točko. 

25.  S segrevanjem gob nad 80 °C uničimo vse toksine v gobah. 

26.  Glive lahko uporabljamo kot odlično izolacijsko sredstvo stavb. 

27.  Glive kvasovke so enocelični organizmi.  

28.  Koruzna snet je zajedavka na vseh enokaličnicah.  

29.  Intenzivno kmetijstvo negativno vpliva na uspevanje mikoriznih gliv.  

30.  
Nekatere glive z območja Slovenije je prvi znanstveno opisal idrijski zdravnik Joannes 

Antonius Scopoli.  

31.  Eno drevo lahko živi v sožitju le z eno vrsto glive.  

32.  Nekatere rastlinske vrste brez mikoriznih gliv ne morejo uspevati.  

33.  Brez gliv gniloživk bi bilo kroženje snovi v gozdnem ekosistemu izrazito zmanjšano.  

34.  pH tal ne vpliva na številčnost gliv.  

35.  Nekatere glive lahko preživijo tudi v okolju brez kisika.  

36.  Koruzna snet je v Evropi poznana že iz antike.  

37.   Glive lahko najdemo v vseh življenjskih okoljih na Zemlji.  

38.  Glive vsebujejo manj beljakovin kot večina sveže zelenjave. 

39.  Nekatere glive razkrojevalke tvorijo večletne trosnjake. 

40.  Glive so pomemben vir hrane tudi za pajke. 

 

 

K O N E C 

 


