
1 

 

Krajské kolo 48. ročníka Biologickej olympiády 

Kategória E „Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti“ (56. ročník)  

Školský rok 2013/2014 

 

 

Písomný test – odbornosť geológia 

 

1. Správne vyplňte tabuľku. K uvedeným geologickým lokalitám doplňte údaje. 

 

Názov geologickej 

Lokality 

Kategória ochrany Geologické pásmo Orografický celok 

Devínska Kobyla    

Vršatské bradlá    

Herliansky gejzír    

 

2. Tajnička tejto krížovky skrýva názov významnej paleontologickej lokality, ktorá je 

bývalým kameňolomom resp. pieskovňou. Do 8. riadkov krížovky (vodorovne) 

napíšte správne odpovede: 

 

a) Napíšte názov minerálu, ktorý má stupeň tvrdosti 1 a je prvým minerálom 

v Mohsovej stupnici  tvrdosti. 

b) Napíšte názov žeravej taveniny, ktorá vzniká v hĺbke zemského telesa. 

c) Napíšte ako nazývame anorganickú rovnorodú prírodninu, ktorej zloženie 

vieme vyjadriť chemickým vzorcom. 

d) Napíšte názov útvaru v hornine, ktorý je  typický pre achát. 

e) Napíšte názov jednej zo základných optických vlastností, podľa ktorej 

určujeme minerály. 

f) Napíš názov odrody kremeňa. 

g) Napíš názov premenenej (metamorfovanej) horniny. 

h) Napíš typ usadených hornín, ktoré vznikajú činnosťou organizmov. 

 

               

A                      

B                   

C                     

D                   

E                   

F                     

G                  

H                         

 

 

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

 

 

 

3. Napíšte názov jaskyne, ktorá sa nachádza v orografickom celku Slovenský raj a ktorá 

bola ako prvá na svete elektricky osvetlená  v roku 1887. 

........................................................................................................................................... 
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4. Na obrázku dole je záber jedného z najmalebnejších národných parkov Slovenska. 

Tiesňava, ktorá sa tu nachádza je jednou z najnavštevovanejších a je známa 

splavovaním rieky, ktorá ňou prechádza, na pltiach. Napíšte: 

a) názov národného parku ........................................................................................ 

b) názov tiesňavy....................................................................................................... 

c) názov rieky, ktorá tvorí prírodnú hranicu medzi Slovenskou republikou 

a Poľskom ............................................................................................................ 

 
 

5. Na mape je označených 9 národných parkov Slovenska. Napíšte celé názvy i skratky 

národných parkov označených pod číslami: 

 

Číslo na mape Názov národného parku Skratka 

9   

2   

1   

     6. Správne spojte čiarou dvojice príbuzných pojmov. 

 

a) stratigrafia   sopka 

b) tektonika   vek hornín 

c) vulkanizmus  zlom 
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7. Národná prírodná rezervácia Šomoška (na obrázku) je známa skalným vodopádom, 

ktorý vznikol utuhnutím lávového prúdu počas vulkanickej činnosti v treťohorách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napíšte: 

a) Názov horniny, z ktorej je zložený tento geologický výtvor ............................... 

b) Napíšte, aké  dva tvary odlučnosti sú charakteristické pre túto horninu 

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

c) Nakreslite dva typy odlučnosti tejto horniny, ktorá je výrazná i na lokalite 

Šomoška 

 

I. Typ       II. Typ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Správne spojte čiarou geologickú chránenú lokalitu s názvom horniny, ktorou je 

      tvorená. 

 

a) Súľovské skaly     ryolit 

b) Lúčanský vodopád     travertín 

c) Kamenné more Vyhne    zlepenec 

 

9. Napíšte k uvedeným horninám ich zaradenie, podľa spôsobu vzniku. 

 

  a) ryolit ....................................................................... 

b) travertín .................................................................. 

  c) zlepenec...................................................................  
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 10.  Zakrúžkujte správny dátum, kedy si pripomíname Deň Zeme 

 

a) 22. máj 

b) 22. apríl 

c) 22. marec 

 

11. Podľa súmernosti kryštálovej stavby, rozdeľujeme minerály do kryštálových sústav.       

      Zakrúžkujte správne, do koľkých sústav minerály zaraďujeme. 

 

a) 10 

b) 5 

c) 7 

 

    12. K uvedeným skamenelinám napíšte, pre ktoré geologické obdobie  boli vedúcimi  

          skamenelinami. 

 

          Skamenelina:     Geologické obdobie: 

 a) amonity       ..................................................... 

  b) trilobity     .................................................... 

  c)  numulity     .................................................... 

 

    13. Poznáte rozprávku Soľ nad zlato? V tabuľke správne doplňte údaje: 

  

Názov minerálu 
Zaradenie 

v mineralogickom systéme 
Chemický vzorec 

zlato   

kamenná soľ   
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