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Písomný test – odbornosť zoológia 
 
 
1.  Vylúšti obsah tajničky doplnením slovenských alebo vedeckých rodových názvov 
predpísaných živočíchov.  

 
A. zavalitý chlpatý bezstavovec, na korisť striehne a skáče (vedecký názov) 
B. veľký dravý vták, u tohto druhu sa vyskytuje kainizmus (vedecký názov) 
C. studenokrvný štvornohý živočích, obľubuje suché, kamenisté biotopy, aj vytvorené ľudskou činnosťou 

(vedecký názov) 
D. spevavec, ktorý hniezdi vo vysokých polohách (až do 2300 m n.m.) v okolí mokradí (potokov, plies) 

(vedecký názov) 
E. na Slovensku skoro vyhynutý druh spevavca, ktorý hniezdi v štrbinách skál, v súčasnosti už len vo Veľkej 

Fatre a v Slovenskom krase (slovenský názov) 
F. bezstavovec s vonkajším trávením; „skackavý otužilec“, ktorého larvy sa kuklia v podzemných komôrkach 

spevnených hodvábnymi vláknami (vedecký názov) 
G. tmavý druh hmyzu s vejárovito zloženými krídlami (slovenský názov) 
H. veľký hmyz s ozubenými prednými nohami, ktorými lapá korisť, nelieta (slovenský názov) 

 
        T A J N I Č K  A   
                  
                  
 A                 
 B                 
 C                 
 D                 
 E                 
 F                 
 G                 
 H                 

                  
V preliačinách teplých oblastí, alebo v okolí minerálnych prameňov môžu vznikať 

 
(tajnička)   ................................................                                      

 
 
2. Označ tie druhy bezstavovcov u ktorých je zreteľný pohlavný dimorfizmus   
 
A. ucholakovka stepná B. sága stepná   C. fuzáč piesočný 
D. stepník červený  E. snežníčka skákavá  F. slimák opásaný 
G. upínavka škvrnitá  H. potemník pieskový  I. modráčik čiernoobrúbený 
 
3. Aký je rozdiel medzi glaciálnym reliktom a endemitom?  
 
Čo je glaciálny relikt?  ................................................................................................ 
 
Čo je endemit?  .............................................................................................................  
 



4. Dva netopiere na obrázkoch využívajú k orientácii a lovu za súmraku a v noci 
echolokáciu.  Vysvetli pojem echolokácia v biológii, napíš slovenské názvy čeľade 
zobrazených druhov a uveď aký je medzi nimi rozdiel v tvorbe echolokačných signálov. 

                                                               
 
A .........................................................................   B ...................................................................... 
 
Echolokácia je ................................................................................................................................. 
 
A vydáva echolokačné signály  .................................... a príjma signály ....................................... 
 
B vydáva echolokačné signály ...................................... a príjma signály ...................................... 

 
5. Podčiarkni nepravdivé časti v nasledujúcich tvrdeniach o svišťovi vrchovskom a napíš 
ich správne: 
 

A. Je to veľký príslušník radu hmyzožravcov, so zavalitým telom a krátkym chvostom.        
 

........................................................................................................................................... 
B. Žije vo Vysokých a Západných Tatrách, Nízkych Tatrách a vo Veľkej Fatre. 

 
........................................................................................................................................... 

C. Rastlinnú stravu si spestruje s drobnými bezstavovcami. 
 

.......................................................................................................................................... 
D. Nepravý zimný spáč prespáva od novembra do marca. 
 

.......................................................................................................................................... 
E. Obýva kosodrevinové zárasty a horské lúky nad pásmom lesa. 

 
........................................................................................................................................... 

 
6. Označ tie vtáky ktoré sa u nás vyskytujú celoročne.    

A. včelárik zlatý  B. sokol sťahovavý  C. vrchárka červenkastá 
D. skaliarik sivý  E. murárik červenokrídly F. skaliar pestrý 
G. výr skalný   H. orol skalný  
 

 
 
 
 
 



7. Napíš slovenské meno živočícha, ktorému patrí zobrazené hniezdo a odpovedz na 
doplňujúce otázky. 
 

A. meno ........................................................................................ 

B. počet generácií v roku  ............................................................ 

C. dospelce sa vyskytujú  ............................................................. 

D. hniezdne komôrky si stavia jednotlivo alebo v kolóniách? 

................................... 

E. zimuje v štádiu ......................................................................... 
 
 
8. Charakterizuj horské prostredie nad hranicou lesa. Posúď pravdivosť celého tvrdenia   
(zakrúžkuj) alebo doplň. 
 

A. Je to územie nad 1500-1700 m.n.m., kde dreviny už nie sú schopné vytvárať súvislý les.
     PRAVDIVÉ  NEPRAVDIVÉ 

 

B. Extrémne podmienky pre živočíchy tu predstavujú vysoká teplota, krátke vegetačné 
obdobie, vysoká a dlho sa udržujúca snehová pokrývka, často a silno fúkajúce vetry a 
zvýšená intenzita UV žiarenia. PRAVDIVÉ  NEPRAVDIVÉ 

  
C. U nás je v pohoriach: .......................................................................................................  
 

D. Nad hranicou lesa sa nachádzajú našich podmienkach tri výškové vegetačné stupne.  
 

Vymenuj: ......................................................................................................................... 
 

E. Územie nad hornou hranicou lesa je ohrozované činnosťou človeka najmä (doplň): 
 
......................................................................................................................................... 
 

9. Napíš ako sa volajú a na čo slúžia telové prívesky (končatiny) u pavúka. 
       
             A     ........................................................ 
 
 ...............................................................                                                                                                 
  
 B    ........................................................ 
 
 ............................................................... 
 
 C   ......................................................... 
 
  ............................................................... 
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