
 1 

Krajské kolo 45. ročníka Biologickej olympiády 
Kategórie – E „Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti“ (53. ročník) 

Školský rok 2010/2011 
 

Písomný test – odbornosť geológia 
 
1. Zakrúžkuj tri geologické útvary, ktoré patria k prv ohorám: 

a) trias   d) karbón 
b) ordovik   e) jura 
c) paleogén   f)  perm 
 

2.   Na obrázku  sú vrstvy, tvorené z rôznych hornín: 1 – vápenec, 2 – riečne štrky,  
3 – viate piesky, 4 – teleso tvorené čadičovou lávou. Napíš čísla vrstiev  podľa 
veku, od najstarších po najmladšie. 
 

 
 
 
Usporiadanie vrstiev: .................................................................................................. 

 
 

3. Do koľkých kryštálových sústav zaraďujeme minerály podľa ich vnútornej     
      stavby a rovín súmernosti. Zakrúžkuj správnu odpoveď! 
 

            a) 5     b) 7    c) 10 
 

4.  Ktorým skamenelinám sa ľudovo hovorí: čertove peniažky, zbojnícke peniažky,  
      alebo peniaze sv. Ladislava? Napíš : 
      a) názov skameneliny ..................................................................................................... 

      b) dva z najvýznamnejších výskytov týchto skamenelín na Slovensku 

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

      c) pre ktoré geologické obdobie sú vedúcimi skamenelinami .................................... 

      d) ako sa nazýva hornina, ktorú vytvárajú ................................................................. 
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5. V  bradlovom pásme nachádzame typické skameneliny, ktoré sú vedúcimi 
skamenelinami pre druhohory. Napíšte: 
a) názov skameneliny ..................................................................................................... 

b) názvy dvoch lokalít s ich výskytom .......................................................................... 

c) nakresli túto skamenelinu s jej typickými znakmi 

 
 
 
 
 
 

6. Napíš názov a chemický vzorec najvýznamnejšej rudy železa  z triedy    
      uhličitanov.  Uveď tri najvýznamnejšie náleziská na Slovensku! 

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

b) chemický vzorec ......................................................................................................... 

c) tri náleziská ................................................................................................................. 

 
7. V hornine paleobazalt (melafýr, mandľovec) nachádzame geódy, ktoré sú 

vyplnené minerálom, ktorý je vyhľadávaným ozdobným kameňom s farebnou 
prúžkovanou štruktúrou. Napíšte: 
a) názov minerálu ........................................................................................................... 

b) napíš dve lokality s jeho výskytom na Slovensku ................................................... 

 

8.  Na obrázku je skamenelina živočícha. K písmenu napíšte, ktorá skamenlina je     
     kamenné jadro a ktorá odtlačok  toho istého živočícha. 
                                 a)         b) 

 
 
9.   Na obrázku hore je skamenelina živočícha. Napíšte: 

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

b) zaradenie do systému – kmeň ................................................................................... 

c) vek (názov geologického obdobia), kedy žil ............................................................ 

d) význam skameneliny ................................................................................................. 
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10. Priraď správne čiarou jednotlivé minerály k triedam minerálov a, b, c, d.  
 

 a) sulfidy             b) oxidy              c) uhličitany  d) sírany  
 
 

kremeň, magnezit, barit, pyrit, sádrovec, magnetit, hematit, aragonit 
 

11.  Zakrúžkuj správnu odpoveď. Radiolarity vznikajú nahromadením: 
a) vápenatých schránok   
b) kremitých schránok   
c) zuhoľnatením odumretých zvyškov rastlín 
 

12. Napíš  akou horninou je tvorený  najvyšší vrch Slovenska – Gerlachovský štít. 
 
      ..............................................................................................  
 
13. Priraď správne čiarou pohorie ku geologickému pásmu: 
 
 gemerské pásmo   bradlové pásmo     flyšové pásmo      pásmo jadrových pohorí  
 

  Vršatecké skaly,  Levočské vrchy, Pieniny, Tatry, Volovské vrchy, Malé Karpaty 
 

14. Priraď správne čiarou skupinu živočíchov k obdobiu, kedy vyhynuli: 
 

a) trilobity    tre ťohory 
             b) amonity    prvohory 
             c) numulity    druhohory 
             d) medveď jaskynný  štvrtohory 
 

15. K uvedeným minerálom napíš názov kovu, ktorý sa z nich získava a jeho      
chemickú značku. 

    Názov kovu    chemická značka 

a) hematit  ........................  ..............................  

b) bauxit  ........................  .............................. 

c) galenit  ........................  .............................. 

d) sfalerit  ........................  .............................. 

 

16. Ložisko Dubník sa preslávilo výskytom minerálu, ktorý je svetoznámym drahým 
kameňom. Napíš: 

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

b) chemický vzorec ............................................................ 

c)  farba .............................................................................. 

d) využitie .......................................................................... 
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17. Zakrúžkuj, ktoré z uvedených mäkkýšov sa vedia reaktívne pohybovať. 
a) ježovky 
b) ulitníky 
c) amonit 
 

18. Napíš názov živočícha, ktorého časť skamenelej schránky tvorí hrot a tzv. 
rostrum, ktoré má tvar cigary. Nakresli  túto schránku. 

             a) názov živočícha .......................................................... 
             b) obrázok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Napíš názov živočícha, ktorý má žuvací aparát – tzv. Aristotelov lampáš. Zaraď 
živočícha do systému – uveď kmeň a triedu.  
a) názov živočícha .......................................................... 
b) zaradenie do systému: kmeň .........................., trieda .......................................... 
 

20. Zakrúžkuj, ktoré z uvedených pohorí patria k stredoslovenským neovulkanitom: 
       a)  Vihorlat     d) Vtáčnik 

b)  Poľana                           e) Volovské vrchy 
c)  Slanské vrchy    f)  Kremnické vrchy  
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