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1. Na obrázku vidíte horninu, ktorá je tvorená z okruhliakov (valúnov, obliakov), 

spojených jemnozrnným tmelom. Napíšte: 

a) názov horniny ............................................................................................................. 

b) systematické zaradenie .............................................................................................. 

 

2. Na obrázku vidíte významné skameneliny patriace do toho istého kmeňa.  

 

Zakrúžkujte 5 správnych údajov o týchto skamenelinách z uvedených možností: 

a) názov – lastúrniky  e) najvýznamnejšia lokalita výskytu – Hybe 

b) vedúca skamenelina  f) najvýznamnejšia lokalita výskytu – Bojnice 

c) názov – ramenonožce  g) výskyt: prvohory – súčasnosť 

d) horninotvorná skamenelina h) výskyt: prvohory – druhohory 

 

3. Do skupiny oxidov patrí minerál, ktorý je významnou rudou železa. Zakrúžkuj 

správnu odpoveď s názvom tohto minerálu: 

a) chalkopyrit 

b) magnetit 

c) pyrit 

d) siderit 



4. Pre skupinu uhličitanov je typická štiepateľnosť podľa klenca, ktorá je aj 

typickým tvarom kryštálov, pre minerály patriace do tejto skupiny.  

a) Nakreslite tento kryštálový tvar 

 

 

 

b) napíšte v akej kryštálovej sústave tento tvar kryštálov kryštalizuje 

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

c) napíšte tri minerály zo skupiny uhličitanov, ktoré v tejto sústave kryštalizujú 

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

 

5. Jednotlivé názvy prvého, druhého a tretieho stĺpca so sebou súvisia. Spojte 

správne dvojice  prvého s druhým stĺpcom a druhého s tretím stĺpcom. 

      a) bivalvia   mechúrniky   ježovky   

 b) echinodermata  lastúrniky   numulity 

 c) anthozoa   prvoky   mäkkýše 

 d) protozoa    ostnatokožce   koraly 

 

6. Na obrázku vidíte časti skamenelých živočíchov, ktoré mali veľký význam od 

prvohôr až do súčasnosti, nakoľko podľa nich môžme zostaviť paleoekologickú 

rekonštrukciu podmienok geologického obdobia, v ktorom žili.  

 

 

 

 

 

 

Napíšte: 

a) názov skameneliny ..................................................................................................... 

b) názov jednej lokality z obdobia treťohôr ................................................................ 

c) názov jednej lokality z obdobia druhohôr ............................................................... 

d) zaradenie do systému – kmeň: .................................... trieda: ................................ 

 



7. Napíšte ako sa nazýva vedecký pracovník, ktorý sa zaoberá výskumom 

skamenelín. 

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

 

8. Zaraďte do tabuľky minerály: kalcit, diamant, kremeň, kamenná soľ. V 

tabuľke vyplňte názov minerálu, stupeň tvrdosti a chemický vzorec. Začnite 

minerálom s najnižším po najvyšší stupeň tvrdosti. 

P. č. Názov minerálu Stupeň tvrdosti Chemický vzorec 

1.    

2.    

3.    

4.    

  

9. Medzi fyzikálne vlastnosti minerálov patria aj optické vlastnosti. K uvedeným 

optickým vlastnostiam uveďte príklad minerálu. 

vlastnosť           príklad minerálu 

a) farebný minerál       .............................................. 

b) sfarbený minerál    .............................................. 

c) priehľadný minerál   .............................................. 

d) nepriehľadný minerál   .............................................. 

e) priesvitný minerál   .............................................. 

 

10. V tabuľke sme uviedli názvy vyšších geologických jednotiek. Do tabuľky správne 

priraďte názov pohoria a horniny. Vyberte z uvedených možností: Levočské 

vrchy, Kremnické vrchy, Tatry, Pieniny, Volovské vrchy a horniny: vápence, žuly, 

fylity, ílovce, ryolity. 

P. č. Geologické pásmo Pohorie Hornina 

1. Bradlové pásmo   

2. Gemerské pásmo   

3. Flyšové pásmo   

4. Pásmo jadrových pohorí   

5. Pásmo neovulkanitov   

 



11. Napíš, aké vrásnenie malo najväčší vplyv na formovanie konečnej podoby 

Slovenska. 

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

12. Súľovské skaly – skalné mesto so skalnými vežami vytvorili zrážky a tečúca voda. 

Napíšte z akých hornín a akého veku sú Súľovské skaly tvorené. 

a) názov horniny ............................................................................................................. 

b) vek horniny.................................................................................................................. 

13. Vyriešte tajničku: ako nazývame objekt výskumu paleontológa? 
A, názov pre schránku lastúrnika 

B, slovenský názov skameneliny patriacej do kmeňa ostnatokožce 

C, názov najstaršieho z troch období druhohôr 

D, názov živočícha z triedy Cephalopoda, ktorý vyhynul v druhohorách a je pre toto 

obdobie vedúcou  skamenelinou 

E, názov najmladšieho zo šiestich období prvohôr 

F, názov prírodniny, v ktorej nachádzame skameneliny 

G, názov geologického obdobia, ktoré sa člení na paleogén a neogén 

H, názov živočícha, ktorého kolóniové druhy sú útesotvorné 

I,  názov schránky ulitníka 

J,  názov skameneliny cigarovitého tvaru z triedy hlavonožcov 

K, názov horniny tvorenej morským prvokom, ktorého vnútorná mrežovitá kostra je 

z opálu (oxidu kremičitého)  

     Tajnička 

                                    ↓    

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

A                      

B                      

C                    

D                      

E                   

F                      

G                        

H                    

I                    

J                       

K                         

  

14. K uvedeným vzorcom napíšte názov minerálu a kryštálovú sústavu. 

  názov minerálu  kryštálová sústava  

a) Fe2O3  ...........................  ..............................  

b) CuFeS2  ...........................  .............................. 

c) SiO2  ...........................  .............................. 

d) PbS   ...........................  .............................. 

e)  FeCO3  ...........................  .............................. 



15. Na obrázku vidíte paleontologický výskum v Medvedej jaskyni v NP Slovenský 

raj. Lokalita je známym náleziskom  vyhynutého štvrtohorného druhu, ktorý 

jaskyne využíval na prezimovanie a rodenie mláďat. Vyplňte  tabuľku: 

 

 
 

 Slovenský názov Vedecký názov 

Kmeň   

Podkmeň   

Trieda   

Druh   
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