
Květinářství  4.A    

Domácí příprava, 18.3.2020 

1. Úkol pro studentky, které budou skládat maturitní zkoušku z předmětu Květinářství: 

Posílejte mi průběžně zpracované maturitní otázky ke kontrole, je jich 24, takže by bylo ideální 

zpracovat min 5 otázek za týden. Osnovu, podle které by bylo dobré otázku zpracovat připojuji.  

Jsem vám k dispozici na mailu, nebo Facebooku, není problém spojit se případně přes skype. Napište 

mi prosím, jaký způsob komunikace vám nejlépe vyhovuje. Pro mě je nejrychlejší Facebook. 

Zpracované otázky opravím a obratem pošlu zpět. Můžete mi poslat i floristiku. 

2. Úkol pro studenty, kteří nebudou skládat maturitní zkoušku z předmětu Květinářství: 

Ze seznamu otázek k maturitní zkoušce z Květinářství si vyberte jednu otázku a tu zpracujte dle 

následující osnovy. K textu připojte ilustrační obrázky.  

Termín odevzdání: 25.3.2020 

 

Struktura zpracování otázek: 

1. Charakteristika skupiny rostlin, která je předmětem zvolené otázky (původ rostlin, vzhled, typ listů 

květenství, kořenového systému, plodů, přizpůsobení podmínkám stanoviště – sukulence, epifyty, 

zásobní orgány) 

2. Nároky na pěstování (teplota, světelné podmínky, vlhkost vzduchu, rozdíly mezi pěstováním v zimě 

X v létě, zálivka, hnojení) 

3. Způsob množení vybrané skupiny rostlin  

4. Praktické využití vybrané skupiny rostlin (potravinářské účely, farmaceutické využití, stavební 

materiál, biočistící schopnosti) 

5. Využití k okrasným účelům (typ interiéru, krátkodobá dekorace, nádobová rostlina…) 

6. Zástupci vybrané skupiny rostlin (český a latinský název, popis rostliny, pokud má specifické 

nároky, uvést je) 

 

Seznam maturitních otázek z Květinářství připojuji. 

Upozorňuji, že práce, zadávané k domácí přípravě slouží jako podklad ke klasifikaci předmětu. 

Pokud někdo potřebujete poslat některé moje prezentace, napište mi emailovou adresu a pošlu 

vám  je v PDF.  

Přeji klidné dny a budu se těšit na vaše zpracované úkoly   

 

Mgr. Ing. Martina Škorpilová 

e-mail: mskorpilova@zahradnickaskola.cz 

https://www.facebook.com/martina.skorpilova               tel: 608 132 117 

mailto:mskorpilova@zahradnickaskola.cz
https://www.facebook.com/martina.skorpilova


TÉMATA ÚSTNÍ ZKOUŠKY Z PŘEDMĚTU KVĚTINÁŘSTVÍ 

pro třídu 4. A 

 

1. Letničky z předpěstované sadby 

2. Letničky z přímých výsevů 

3. Dvouletky 

4. Cibuloviny 

5. Hlíznaté rostliny 

6. Trvalky na jaře kvetoucí 

7. Trvalky v létě kvetoucí 

8. Trvalky kvetoucí v pozdním létě a na podzim 

9. Trvalky sukulentního charakteru 

10. Okrasné traviny 

11. Vodní a bažinné rostliny 

12. Kapradiny venkovní a interiérové 

13. Pokojové rostliny okrasné květem, teplomilné 

14. Pokojové rostliny okrasné květem, středně náročné 

15. Pokojové rostliny okrasné květem, chladnomilné 

16. Orchideje 

17. Bromeliovité rostliny 

18. Pokojové rostliny okrasné listem, teplomilné 

19. Pokojové rostliny okrasné listem, středně náročné 

20. Pokojové rostliny okrasné listem, chladnomilné 

21. Pokojové rostliny sukulentního charakteru 

22. Palmy 

23. Masožravé rostliny 

24. Léčivé a aromatické rostliny 

 

 


