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Písomný test – odbornosť zoológia 
 

1. Vylúšti obsah tajničky doplnením rodových názvov predpísaných živočíchov.  
 

A. Beznohý jašter (slovenský názov) 

B. Jedovatý hmyz z čeľade májkovitých (vedecký názov) 

C. Drevokazný hmyz s dlhým kladielkom (slovenský názov) 

D. Vták, ktorý lozí po stromoch hore a aj dolu hlavou (vedecký názov) 

E. Mimoriadne „usilovný“ hmyz – príbytky má čiastočne pod zemou, časti nad povrchom zeme 

bývajú „kopcovitého“ tvaru (slovenský názov) 

F. Najväčší stredoeurópsky chrobák (vedecký názov) 

G. Menší, šikovný, mäsožravý cicavec – postrach myší a veveríc (slovenský názov) 

H. Drobný vták by mohol byť podľa slovenského názvu obľúbenou potravou veveríc (vedecký 

názov) 

I. Náš spevavec, ktorý má netypický a špecializovaný tvar zobáku (slovenský názov) 

J. Spevavec s mimoriadne nepríjemným a nemelodickým hlasovým prejavom (vedecký názov) 
 

      T A J N I Č K A       
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Tajnička:   ................................................                                         
 

2. Veverica stromová. Prečiarkni nepravdivé vety a napíš pod ne správne znenie (napr. je 

vták ; je cicavec).  
 

A. Veverica sa vyskytuje výlučne v ihličnatých lesoch v podhorí a horách. 

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

B. Hlavnou zložkou potravy je hmyz, vtáčie vajcia a mláďatá.  

 

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

C. Obývajú dutiny stromov, staré hniezda vtákov, alebo si robia hniezdo s dvoma otvormi.  

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

D. Sú aktívne v noci a zimu často prespávajú. 

 

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



3. Ktorému živočíchovi patria požerové stopy na obrázku? Napíš jeho úplné slovenské 

meno. Jednotlivé časti tohto zložitého systému chodieb vznikajú počas vývinového cyklu 

živočícha a majú špecifické názvy. Priraď písmená z obrázku k týmto názvom.   

 

 

meno živočícha ......................................................                    

 

 

 

kuklová komôrka .................. 

 

zásnubná komôrka ............... 

 

materská chodba .................... 

 

larvová chodba  ..................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zaraď nasledovné druhy do radov (stačí slovenský názov radu):         
 

a) švábik hôrny  ..............................................  

b) nosorožtek obyčajný  ..............................................  

c) pílovka veľká  ..............................................  

d) mravec hôrny  ..............................................  

e) dúhovec väčší  ..............................................  

 

5. Označ (zakrúžkuj) druhy u ktorých je výrazný pohlavný dimorfizmus. 

 

A. sojka   B. vlha   C. krivonos D. pílovka      

 E. dúhovec   F. zlatoočka G. kliešť  H. užovka                                                     

 

 

6. Ktorá letová silueta patrí predpísanému druhu lesného vtáka? Označ ho a napíš jeho 

úplné slovenské meno.              

 
 

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

 



7. Identifikuj predpísané druhy stavovcov podľa stôp. Uveď úplné slovenské mená. Pomery 

medzi veľkosťou stôp A a C sú približne zachované.             

 

A      B    C  
 

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

 

 

8. Napíš úplné slovenské mená predpísaných druhov motýľov, ktoré nepríjmajú potravu v 

dospelosti? 

 

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

                    

 

9. Ktorému vtákovi patrí vletový otvor do hniezda (obr. vľavo; otvor označený šípkou) 

a prierez hniezda (obr. vpravo), ktoré sú na obrázkoch? Hniezdo je z machu a lišajníkov 

typicky umiestnené na zemi pri koreňoch stromov. Uveď úplné slovenské meno.                                                                                                  

 
 

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

 

10. Ktoré dve najznámejšie choroby prenáša kliešť obyčajný? 

 

..............................................................................a .............................................................................  
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