
 1 

Krajské kolo 47. ročníka Biologickej olympiády 

Kategória – E „Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti“ (54. ročník) 

Školský rok 2012/2013 

 

Písomný test – odbornosť geológia 

 

 

1. Vpíšte do tabuľky 3 z uvedených minerálov, ktoré patria do skupiny sulfidov. Uveďte  

chemický vzorec a farbu minerálu: kremeň, rumelka, hematit, chalkopyrit, limonit, 

sfalerit. 

 

Názov minerálu Chemický 

vzorec 

Farba minerálu 

1   

2.   

3.   

  

2. Zakrúžkujte 3 z uvedených hornín, ktoré patria k hlbinným vyvretým horninám. 

 

a) ryolit   d) čadič 

b) andezit   e) žula 

c) gabro   f) diorit 

 

 

3. Na obrázku vidíte minerál, ktorý je významnou rudou železa, s  typickou odlučnosťou 

podľa klenca. Napíšte: 

 

 
 

a) názov minerálu ...................................................................................................... 

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

c) chemický vzorec ................................................................................................... 

d) dva najvýznamnejšie výskyty na Slovensku ......................................................... 

 

4. Zakrúžkujte, koľko SiO2 (v %) obsahujú vo svojom chemickom zložení kyslé 

magmatické   horniny ? 

 

a) menej ako 45 % 

b) 45 – 55 % 

c) 55 – 65 % 

d) viac ako 65 % 
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5. Tajnička tejto krížovky skrýva názov sprievodných plynných javov v závere sopečnej    

 činnosti (tzv. postvulkanické javy), ktoré dosahujú teplotu až do 800 ºC. 

 Do 8. riadkov krížovky napíš správne odpovede: 

 

a) druh premenenej horniny zelenkastej, čiernej alebo perleťovej farby, ktorá má 

výraznú odlučnosť (foliáciu) 

b)  minerál, ktorý je jedným zo základných horninotvorných minerálov žuly  

c) odroda kremeňa fialovej farby 

d) názov minerálu s chemickým vzorcom PbS 

e) metamorfovaný vápenec 

f) názov minerálu, ktorý je polodrahokamovou odrodou kremeňa 

g) názov triedy, do ktorej patria minerály ako - pyrit, rumelka, chalkopyrit... 

h) druh výlevnej vyvrelej horniny 

 

A              

B              

C                

D                

E               

F             

G                

H               

 

    Tajnička znie:  ..................................................................................................... 

 

6. Zakrúžkujte, akú činnosť pomenúvame  slovom neovulkanizmus: 

 

    a) vulkanickú činnosť v prvohorách a druhohorách 

    b) vulkanickú činnosť v treťohorách a štvrtohorách 

 

7. Sopečné erupcie sú prejavom sopečnej činnosti a podľa intenzity ich rozdeľujeme  

    na dva základné typy: efuzívne a explozívne. Charakterizujte tieto typy:  

 

a) efuzívne erupcie ......................................................................................................... 

b) explozívne erupcie ...................................................................................................... 

8. Historické banícke mesto Banská Štiavnica je  sídlom významného slovenského 

múzea.  

    Napíšte názov múzea:  

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

9. Správne spojte čiarou geologické pásmo so zodpovedajúcou skupinou hornín, ktoré  

    sú v ňom v podstatnej miere zastúpené. 

 

a) flyšové pásmo    žula, granodiorit, migmatit 

b) pásmo jadrových pohorí       vápenec, dolomit 

c) bradlové pásmo   pieskovec, ílovitá bridlica, zlepenec 
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10. Do tabuľky správne roztrieďte podľa systematického zaradenia nasledujúce horniny: 

 Vápenec, travertín, rula, diorit, zlepenec, fylit, čadič, pieskovec 

Premenená hornina     

Usadená chemogénna hornina  

Usadená úlomkovitá hornina  

Vyvretá hornina  

 

11. Zakrúžkujte, čím je známy maar pri obci Hajnačka v Cérovej vrchovine: 

a) výskytom obsidiánu 

b) výskytom drahých kovov 

c) bohatými paleontologickými nálezmi kostí, hlavne cicavcov 

 

12. Banské dielo, aké vidíte na obrázku (Vyšná Boca), naši predkovia hĺbili ručne 

„želiezkom a kladivom“. Ako sa volá takáto stará banská štôlňa? 

 

 

Toto banské dielo sa volá ................................................................ 
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13. Na obrázku je časť panorámy slovenského pohoria, s najvyšším vrchom Slovenska. 

Napíšte: 

a) názov pohoria ................................................................................ 

b) názov najvyššieho vrchu Slovenska ..............................................  

 

14.  Napíšte, aký druh  mapy je  na obrázku? 

 

        ............................................................. mapa 

 

15. K uvedeným vedúcim skamenelinám, napíšte geologické obdobie, počas ktorého 

živočíchy žili i vyhynuli. 

 

Názov skameneliny Názov geologického obdobia 

Amonity  

Trilobity  
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