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TEKMOVALNA POLA / VERSENYLAP 
 

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! 

 

 

Kedves Versenyző! 

 

Mielőtt megoldanád a feladatokat, figyelmesen olvasd el az utasításokat és a kérdéseket. A 

megoldásokat csak az értékelő lapra írd, a versenylapot a verseny után elviheted haza.  Abban az 

esetben, ha hibáznál, a helytelen válaszodat húzd át, majd jelöld meg a helyes választ. Az 

olvashatatlan megoldásokat és a nem égyértelmű javításokat 0 ponttal értékeljük.  

Írj olvashatóan! Válaszaidat golyóstollal vagy töltőtollal írd az értékelő lapra, egyéb írószert vagy 

törlőt nem szabad használnod.  

Az értékelő lapon a feladatok mellett feltüntettük az elérhető pontszámokat. A kérdések egymástól 

vízszintes vonallal vannak elkülönítve. A feladatlap 40 feladatot tartalmaz. Összesen 40 pont érhető 

el.   

Eredményes munkát és sok sikert kívánunk a versenyen! 
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1. Orjaški dežnik je razkrojevalec (gniloživka). To pomeni, / 

A nagy őzlábgomba élősködő. Ez azt jelenti, hogy 

A. da iz tal črpa anorganske snovi, / a talajból meríti a szervetlen anyagokat, 

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

növények és állatok szerves ürülékeivel táplálkozik, 

C. da se hrani z organskimi snovmi mrtvih rastlin in živali, / az elhalt növények és 

állatok szerves anyagából táplálkozik, 

Č. da povzroča gospodarsko škodo. / gazdasági károkat okoz.  

 

2. Kakšni so znaki zastrupitve z rdečo mušnico? / Mik a légyölő galóca mérgezésének jelei? 

A. Bruhanje, omrtvičenost udov, bolečine v ušesih. / Hányás, a végtagok 

zsibbadása, fülfájás.  

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

és hallászavarok, látomások (hallucinációk). 

C. Glavobol, zaprtje, bolečine v ledvicah. / Fejfájás, székrekedés, vesefájdalom.  

Č. Izguba vida, pekoče uriniranje, modrikavost ustnic in jezika. / Látásvesztés, égő 

vizelés, kékes ajkak és nyelv.  

 

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

Az alábbi felsorolt gombák közül melyiket használják már 2 ezer éve az orvostudományban? 

A. Svetlikavo pološčenko. / A pecsétviaszgombát.  

B. Lovkasto mrežnico. / A tintahalgombát.  

C. Orjaški dežnik./ A nagy őzlábgombát.  

Č. Rdečo mušnico./ A légyölő galócát.  

 

4. 
 

Kaj od naštetega je značilno za mikorizne glive? / 

A felsorolt állítások közül melyik állítások jellemzők a mikorrhiza gombákra? 

 

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

sladkorje. / A hifa gombák növelik a növény ásványi anyagainak felszívódási képességét, 

a gomba a növénytől cukrokat kap.  

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

sladkorje. / A hifa gombák csökkentik a növény ásványi anyaga felszívódásának 

képességét, a gomba cukrokat kap a növénytől. 

C. Glive od rastlin prejemajo minerale, rastlina od glive ne dobi ničesar. / A gombák ásványi 

anyagokat kapnak a növényektől, a növény semmit sem kap a gombától. 

Č. Mikorizne glive so neobčutljive na zračno onesnaženje. / A mikorrhiza gombák érzéketlenek 

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

našel? / Lenart feladata az volt, hogy lefényképezze a légyölő galócát. Ugyan melyik fafaj 

alatt találhatta? 

A. Pod gabrom. / A gyertyánfa alatt.  

B. Pod hrastom. / A hársfa alatt.  

C. Pod jablano. / Az almafa alatt. 

Č. Pod brezo. / A nyírfa alatt.  

 

6. 
 

Glive glede na način prehranjevanja uvrščamo med / 

A gombákat az étkezési módjuk szerint soroljuk be a/az 

 

A. avtotrofe, saj energijo pridobivajo tudi s fotosintezo, / autotrófok közé, hiszen 

fotoszintézissel termelik az energiát, 

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

heterotrófok közé, hiszen az energiát főként szerves anyagok lebomlásával termelik, 

C. avtotrofe, saj energijo pridobivajo s kemosintezo, / autotrófok közé, hiszen az energiát 

kemoszintézissel termelik, 

Č. heterotrofe, saj energijo pridobivajo izključno s fotosintezo. / heterotrófok közé, hiszen az 

energiát kizárólag fotoszintézissel állítják elő.  

 

7. 
 

Kakšna je vloga gob oziroma trosnjakov gliv? / Mi a gombák, illetve a gombaspórák szerepe? 

A. Glive z njimi rastlinam dovajajo sladkorje in minerale. / A gombák cukrokkal és ásványi 

anyagokkal látják el a növényeket.   

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

vrste. / A spórák képződése és szaporítása  lehetővé teszi a genetikai anyag cseréjét 

ugyanazon faj egyedei között. 

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

velük követik a tápanyagokat és anyagokat cserélnek különböző típusú fákkal. 

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

Bontják a talajban lévő szerves anyagokat, és olyan vegyi anyagokat választanak ki, 

amelyek gátolják a növények növekedését. 
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8. 
Velika vlažnica je dober bioindikator oz. pokazatelj stanja ekosistema, kar pomeni, da je na 

območju, kjer jo najdemo, / A vörös nedűgomba jó bioindikátor, ill. az ökoszisztéma 

állapotának mutatója, ami azt jelenti, hogy azon a területen, ahol megtalálható, 

A. v tleh zelo malo dušika, / nagyon kevés nitrogén van a talajban, 

B. značilna velika letna količina padavin, / jelentős éves csapadékmennyiség jellemző, 

C. z zakonom prepovedano gnojenje s hlevskim gnojem, / az istállótrágya használatát a 

törvény tiltja,  

Č. v tleh mogoče najti sledi težkih kovin. / nehézfémnyomok találhatók a talajban.  

 

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

pretvorbe odmrlega organskega materiala v osnovne mineralne snovi? / 

A felsorolt erdei ökoszisztéma szervezetei közül, a gombák mellett melyik szerv NEM hajtja 

végre az elhalt szerves anyagok átalakulását bázikus ásványi anyagokká?  

A. Bakterija. / Baktérium.  

B. Jazbec. / Borz.  

C. Enakonožni rak - mokrica. / Ázkarák – barlangi fauna. 

Č. Deževnik. / Földigiliszta.  

 

10. 
 

Katera lastnost ločuje glive od rastlin? / 

Melyik tulajdonság választja el a gombákat a növényektől? 

 

A. Celice obdaja celična stena. / A sejteket sejtfal veszi körül. 

B. Zalogo hrane predstavlja glikogen. / Az élelmiszer-ellátás glikogént jelent. 

C. V celicah se nahajajo vakuole. / A sejtekben vakuolok vannak. 

Č. Lahko se razmnožujejo na spolni in nespolni način. / Ivarosan és ivartalanul képesek 

szaporodni. 
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11. 
 

Kateri gobar krši Uredbo o varstvu samoniklih gliv? /  

Melyik gombaszedő sérti a vadgombák védelméről szóló rendeletet? 

 

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

rókagombát és 860 g vargányát szedett egy műanyag zacskóba. 

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

káposztagombát szedett egy fonott kosárba. 

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

aki 250 g  lila pénzecskegombát és egy légyölő galócát szedett és a kezében viszi. 

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. / Ana, akinek a fonott kosarában nagy őzlábgomba, 560 g 

pecsétviaszgomba van, és  nála van a Szlovén Köztársaság Környezetvédelmi 

Ügynökségének igazolása, amellyel azt bizonyítja, hogy kutatási projektjének 

előkészítéséhez gyűjti a gombákat. 

 

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

Milyen módon járul hozzá az ember a gombák és növények közötti mikorrhiza fenntartásához? 

A. S pogostim gnojenjem tal z mineralnimi gnojili. / A talaj ásványi műtrágyákkal történő 

gyakori megtermékenyítésével. 

B. S pogosto uporabo pesticidov. / Peszticidek gyakori használatával. 

C. Z rednim globokim rahljanjem tal. / A talaj rendszeres mély lazításával. 

Č. S prepuščanjem gozda naravnemu razvoju. / Az erdő természetes fejlődésre 

hagyásával. 

 

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

Melyik alapvető anyagokkal látja el a gomba a növényt, amikor a szervezetek mikorrhiza 

kapcsolatban állnak egymással? 

A. Organske hranilne snovi. / Szerves tápanyagokkal. 

B. Težje dostopne minerale, na primer sladkorje. / Nehezebben hozzáférhető ásványi 

anyagokkal, például cukrokkal. 

C. Vodo in organske hranilne snovi. / Víz és szerves tápanyagokkal. 

Č. Vodo in težje dostopne mineralne snovi, na primer fosfor. / Víz és nehezen hozzáférhető 

ásványi anyagokkal, például foszforral. 

 

14. 
 

Kaj je značilno za parazitske glive? / Mi jellemző a parazita gombákra? 

A. Za svojo rast izkoriščajo druge žive organizme: rastline, živali in druge vrste gliv. / 
Növekedésükhöz más élő organizmusokat használnak ki: növényeket, állatokat és más 

típusú gombákat. 

B. Za svojo rast izkoriščajo odmrle rastline in živali. / Kihasználják az elhalt növényeket és 

állatokat növekedésük érdekében. 
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C. Živijo samo znotraj živali, ki poginejo takoj po okužbi z glivo. / Csak olyan állatokban 

élnek, amelyek a gombafertőzés után azonnal elpusztulnak. 

Č. Živijo izključno znotraj celic rastlinskih tkiv, so pomemben vir zdravilnih učinkovin. / 
Kizárólag a növényi szövetek sejtjein belül élnek, fontos hatóanyagforrások. 

 

15. 
 

Kakšna je prehranska vrednost gliv za človeka? /Mi a gombák tápértéke az ember számára? 

A. Ne vsebujejo beljakovin, so pomemben vir vitaminov, ogljikovih hidratov in holesterola. / 
Nem tartalmaznak fehérjét, de fontos vitamin-, szénhidrát- és koleszterinforrások. 

B. So pomemben vir holesterola in beljakovin, ne vsebujejo vitaminov. / Fontos koleszterin- és 

fehérjeforrások, nem tartalmaznak vitamint. 

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

/ Nem tartalmaznak vitaminokat és esszenciális aminosavakat, fontos fehérje- és 

rostforrások. 

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

holesterola. / Fontos fehérje, ásványi anyagok és esszenciális aminosavak forrásai, nem 

tartalmaznak koleszterint. 

 

16. 
 

Kako zagotovo vemo, ali je neznana goba, ki jo najdemo v gozdu, užitna? / 

Honnan tudjuk biztosan, hogy egy erdőben talált ismeretlen gomba ehető-e? 

 

A. Če po njej leze polž, je zagotovo užitna tudi za človeka. / Ha csiga mászik rajta, az 

bizonyosan ehető az emberek számára is. 

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

kalapjában fehér foltok vannak, akkor egy légyölő galóca, és határozottan mérgező. 

C. Če raste iz trohnečega debla, je zagotovo neužitna. / Ha korhadó törzsből nő, akkor 

bizony ehetetlen. 

Č. Na prvi pogled tega ne moremo vedeti. / Első pillantásra nem tudhatjuk ezt. 

 

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? / Az erdő a széltörésben súlyosan megsérült, és a fák nagy része törve az erdő talaján 

hever. Az erdő tulajdonosa a sérült fákat a földön hagyta. Hogyan folyásolta be ez a 

gombákat? 

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

gombák száma megnőtt, a mikorrhiza gombák száma csökkent. 

B. Naraslo je število mikoriznih gliv, število gniloživk je ostalo približno enako. / 
A mikorrhiza gombák száma nőtt, a gombák száma megközelítőleg 

azonos maradt. 

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

parazita gombák száma nőtt, a gombák száma csökkent. 

Č. Naraslo je število vseh tipov gliv. / Az összes gombatípus száma megnőtt. 
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18. 
 

Na kakšen način se nespolno razmnožujejo glive kvasovke? / 

Az élesztőgombák milyen módon szaporodnak ivartalanul? 

 

A. Z mejotsko delitvijo. / Meiózis sejtosztódással. 

B. Z brstenjem. / Bimbózással.  

C. S trosi. / Spórákkal.  

Č. S tvorbo spojka ali zigote. / Petesejttel vagy zigótával.  

 

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 / Mielőtt megvásárolnánk a kulinárisan nagyon népszerű rókagombát 

(Cantharellus sp.), jól meg kell érdeklődnünk, hogy hol szedték, hiszen sejtjeiben képes nagy 

koncentrációban felhalmozni a 

 

A. fenolne smole / fenolgyantákat, 

B. težke kovine / nehézfémeket, 

C. nikotin, ki se ponekod uporablja kot insekticid / nikotint, amelyet néhol 

rovarölő szerként használnak, 

Č. hormonske motilce / hormonbontókat. 

 

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

pomeni, da je vrsta tujerodna? / A tintahalgomba (Clathrus archeri) egy idegen invazív gombafaj 

Tasmaniából. Mit jelent az, hogy idegenhonos faj? 

 

A. Da je bila vrsta vnesena zunaj njene pretekle ali sedanje naravne razširjenosti. / Hogy a faj 

a korábbi vagy jelenlegi természetes elterjedésén kívül került be. 

B. Da se je vrsta zunaj njenega naravnega območja razširila sama. / Hogy a faj egyedül 

elterjedt a természetes elterjedési területén. 

C. Da vrsta s svojim širjenjem ogroža ekosisteme, habitate ali domorodne vrste. / Hogy a faj 

elterjedése révén veszélyezteti az ökoszisztémákat, élőhelyeket vagy őshonos fajokat. 

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

pojavlja le občasno. / Hogy a faj a múltbeli vagy jelenlegi természetes elterjedésének 

területén él, még akkor is, ha csak alkalmanként fordul elő. 
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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. / Az alábbi ábra a zuzmó keresztmetszetét mutatja, a betűk pedig az általuk 

kiépített szervezeteket mutatják be. Az értékelő lapra írd az a és b betűkhöz azt a római 

számot, amely a valódi szervezetet jelöli. 

                                 
 

 

I. Heterotrofna gliva. / Heterotróf gomba.  

II. Enocelična žival. / Egysejtű állat. 

III. Enocelična alga ali modrozelena cepljivka. / Egysejtű alga vagy kék-zöld 

oltvány. 

IV. Avtotrofna gliva. / Autotróf gomba. 
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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. / 

Az alábbi táblázat bal oldali oszlopában fel vannak sorolva és római számmal vannak jelölve 

azok az élőhelyek, ahol a gombák nőlhetnek. A jobb oldali oszlop a gombafajtákat sorolja 

fel, amelyeket betűk jelölnek. Az értékelő lapon karikázd be azt a helyes gomba-és élőhely 

kombinációt, ahol valószínűleg ezt a gombát megtalálhatjuk.  

 

I. Negnojeni travnik. / Műtrágyázatlan rét. a. Žvepleni lepoluknjičar. / Poliporikus 

szulfurusz.  

II. S humusom bogat bukov gozd. / 

Humuszban gazdag bükkfa erdő.  

b. Rdeča mušnica. / Légyölő galóca.  

III. Peščeno obrežje potokov. / Patakok 

homokos partjai. 

c. Velika vlažnica. / Vörös nedűgomba. 

IV. Trhel les navadnega kostanja. / Korhadt 

gesztenyefa. 

č. Lovkasta mrežnica. / Tintahalgomba.  

V. Smrekov gozd. / Fenyőerdő.  d. Užitni smrček. / Ízletes 

kucsmagomba.  

    

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. / 

A római számok alatt olyan tulajdonságokat soroltunk fel, amelyek a gombákra, állatokra 

vagy mindkét szervezetcsoportra vonatkoznak. A megadott válaszok közül karikázd be 

azt a betűt, amely jelöli a gombák és állatok közötti közös tulajdonságokat.   

 

I. Spolno razmnoževanje. / Szexuális 

szaporodás.  

V. So heterotrofi. / Heterotrófok.  

II. Telo je zgrajeno iz celic, lahko so 

enocelični organizmi. / A test 

sejtekből áll, lehetnek egysejtű 

organizmusok. 

VI. Pogosto sta v celici dve jedri. / Egy 

sejtben gyakran két mag található. 

III. Celico obdaja celična stena. / A 

sejtet sejtfal veszi körül. 

VII.  Lahko živijo v simbiozi ali sožitju. / 
Szimbiózisban vagy együttélésben 

élhetnek. 

IV. Praviloma se aktivno premikajo. / 

Általában aktívan mozognak.  

VIII. Predstavljajo začetek prehranjevalnih 

verig. / A tápláléklánc kezdetét jelentik. 

    

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. / Az alábbiakban mely római számokkal felsorolt táplálékok és egyéb 

termékek előállításához kulcsfontosságúak az élesztőgombák? A megadott válaszok közül 

karikázd be a megfelelő betűkombinációt.  

 

I. Suhomesnati izdelki. / Szárított 

húskészítmények. 

V. Alkoholne pijače. / Alkoholos italok.  

II. Detergenti. / Mosószerek.  VI. Razstreliva. / Robbanóanyagok. 

III. Citronska kislina. / Citromsav. VII.  Zdravila. / Gyógyszerek. 

IV. Škropiva. / Permetszerek.  VIII. Zobne paste. / Fogkrémek.  

    

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. / 

Az alábbiakban néhány állítást olvashatsz a gombákról. Az értékelő lapom a 25.–40. kérdesig a 

helyes válasz esetében karikázd be a P betűt, a helytelen válasz esetében a N betűt. Minden helyes 

válaszért egy pont jár.  

25.  
S segrevanjem gob nad 80 °C uničimo vse toksine v gobah. / A gomba felmelegítése 80 ° 

C felett elpusztítja a gombákban található összes méreganyagot. 

26.  
Glive lahko uporabljamo kot odlično izolacijsko sredstvo stavb. / A gombák kiváló 

szigetelőanyagként használhatók az épületeknél. 

27.  Glive kvasovke so enocelični organizmi. / Az élesztőgombák egysejtű organizmusok. 

28.  Koruzna snet je zajedavka na vseh enokaličnicah. / A kukoricaszár egyszikű parazita. 

29.  
Intenzivno kmetijstvo negativno vpliva na uspevanje mikoriznih gliv. / Az intenzív 

mezőgazdaság negatívan folyásolja be a mikorrhiza gombák növekedését. 

30.  

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

Antonius Scopoli. / Néhány gombát Szlovénia területéről tudományosan először Joannes 

Antonius Scopoli az idrija orvos írt le. 

31.  
Eno drevo lahko živi v sožitju le z eno vrsto glive. / Egy fa csak egyféle gombával élhet 

együtt. 

32.  
Nekatere rastlinske vrste brez mikoriznih gliv ne morejo uspevati. / Egyes növényfajok nem 

tudnak létesülni mikorrhiza gombák nélkül. 

33.  

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

Rothadásgombák nélkül az anyag keringése az erdei ökoszisztémában jelentősen 

csökken. 

34.  
pH tal ne vpliva na številčnost gliv. / A talaj pH-értéke nem folyásolja be a gombák 

bőségét. 

35.  
Nekatere glive lahko preživijo tudi v okolju brez kisika. / Néhány gomba oxigénmentes 

környezetben is fennmaradhat. 

36.  Koruzna snet je v Evropi poznana že iz antike. / A kukoricacsutka ókor óta ismert 

Európában.  

37.  
 Glive lahko najdemo v vseh življenjskih okoljih na Zemlji. / A gombák a Föld minden 

lakókörnyezetében megtalálhatók. 

38.  Glive vsebujejo manj beljakovin kot večina sveže zelenjave. / A gombák kevesebb 

fehérjét tartalmaznak, mint a legtöbb friss zöldség. 

39.  
Nekatere glive razkrojevalke tvorijo večletne trosnjake. / Néhány bomló gomba évelő 

spórákat képez. 

40.  Glive so pomemben vir hrane tudi za pajke. / A gombák szintén fontos táplálékforrások a 

pókok számára. 
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