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Písomný test – odbornosť zoológia 
 

1. Vylúšti obsah tajničky doplnením slovenských a vedeckých rodových názvov 
predpísaných druhov živočíchov (V- vedecký názov; S- slovenský názov):  

       

A.  Bezkrídly hmyz (S); 
B. Rád vysedávam tichučko v kútoch; ale ak sa jedná o potravu nie som žiadne 

neviniatko (V);  
C. Rada si zalietam, ale len v mojom sklenenom príbytku, lebo som veľmi maličká (S); 
D. Žijem si na vysokej nohe a aj bývanie mám vo výšinách (V); 
E. Som cicavec ktorý narobí dosť škody v skladoch s potravinami, ale občas ma chovajú 

doma ako maznáčika (V); 
F. Mám rád múčne jedlá a moje detičky sú úplne po mne (V); 
G. Prezývajú ma aj okaňa, ale som skôr nočný vták (V); 
H. Patrím do skupiny cicavcov s najúplnejším chrupom (V); 
I. Bol to kedysi taký celkom obyčajný bežný vtáčik (S); 
J. Rattus (S); 
K. Hoci mám iba zopár milimetrov som postrachom pre všetko živé mojej veľkosti (V); 
L. Som dosť otravná a mám rada „zapáchajúce“ jedlá na ktorých si pochutnávam (V). 

 
Vedecký názov skupiny hmyzu, ktorej vývin prebieha nepriamo .......................................
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2. a) Napíš úplný slovenský a vedecký názov druhov vyobrazených vtákov                          
b) typ potravy ktorou sa živia (R –rastlinná, Ž- živočíšna)                                                  
c) počet hniezdenia v roku                                                                                                       
d) počet vajíčok v jednej znáške 

 

                                          
 

A         B 
 
A .................................................................................................................................................. 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
B. 
................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
 
 
3. Podčiarkni tých živočíchov u ktorých premena z larválneho štádia na dospelého 

jedinca sa deje neúplnou premenou (priamy vývin): 
 

Lepisma saccharina   Blatta orientalis  Dermestes lardarius 
 
Cimex lectularius   Stegobium paniceum Pyralis farinalis  
 
Dolichovespula saxonica  Tenebrio molitor  Pediculus corporis 
 

 
4. U dvojkrídlovcov druhý pár krídiel neslúži  na lietanie, ale sa premenil na útvar 

nazývaný: 
 

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



5. Urči/ zakrúžkuj, ktorý z vyobrazených živočíchov je z predpísaných druhov. Napíš 
jeho slovenský názov, typ a spôsob získavania potravy (R –rastlinná, Ž- živočíšna) 
a dĺžku života. 

          ...........         
 

A       B 
 

- slovenský názov  ............................................................................................... 
 
 - typ potravy ........................................................................................................ 
 

-  spôsob získavania potravy ............................................................................... 
 

- dĺžka života  ....................................................................... 
 

6. Čo je spermatofór a na čo slúži? 

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

 

7. a) Napíš slovenský a vedecký názov vyobrazených živočíchov z predpísaných druhov 
b) ako sa nazýva spôsob dorozumievania a vyhľadávania potravy u týchto živočíchov  
(Vyobrazené živočíchy sú dospelé v rukách dospelých ľudí.) 

                          
A          B 
a) 
...................................................................................................................................................... 
b) 
...................................................................................................................................................... 



 
8. Priraď k uvedeným druhom vtákov, či sú vzhľadom k blížiacemu sa zimnému 

obdobiu : stále – S;  prelietavé – P alebo sťahovavé – M (niektoré druhy vtákov  môžu 
využívať aj viacej typov správania sa - spôsobov  „ochrany“ pred nastávajúcou zimou.  

 
 
plamienka driemavá    ...................   holub skalný    ................... 
 
drozd čvíkotavý    ..................    sýkorka bielolíca    .................. 
 
žltochvost domový    ...................  trasochvost biely     ................... 
 
dážďovník tmavý    ....................  škorec lesklý    ................. 
 
drozd čierny    ...................   kavka tmavá    ...................  
 
sokol myšiar   ................... 
 
 
 
9. Podčiarkni tie druhy živočíchov, ktoré sa živia rastlinnou  i živočíšnou potravou: 
 
 
 
Švehla obyčajná, črvotoč chlebový,  svrček domový, pavoš muzejná  kožiar domový, osa  
 
podstrešná,  kavka tmavá, skladokaz plesňový, jež bledý,  sýkorka bielolíca, žltochvost  
 
domový, vrabec domový, potkan tmavý, trasochvost biely,  myš domová, drozd  
 
čvíkotavý, šváb obyčajný, žižiavka obyčajná, škorec lesklý  
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