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1.  Vylúšti obsah tajničky doplnením vedeckých rodových názvov predpísaných 

živočíchov. Po vylúštení tajničky uveď zistený názov v slovenčine a napíš čo predstavuje! 
 

A. bezstavovec s radulou 

B. v detstve a mladosti „podnájomník“ mravcov, najmä z rodu Lasius 

C. vzácny vysokohorský cicavec s reliktným rozšírením, živí sa rastlinnou potravou a na zimu si z nej robí 

zásoby uložené v skrýšach pod balvanmi 

D. sťahovavý spevavec, ktorý dvakrát do roka hniezdi v kopách skál, alebo v zemných dierach 

E. hmyzožravec s „dlhým rypákom“, obyvateľ ihličnatých lesov a kosodreviny 

F. samotársky opeľovač rastlín, ktorý žije v kolóniách a do komôrok vyhrabaných v zemi nosí peľ 

G. vták, ktorý hniezdi v hlinitých a pieskovcových stenách, v hniezdach s 1–2m prístupovou chodbou  

H. hmyz, ktorý má podľa systematickej príslušnosti niečo spoločné s múkou, ale v skutočnosti sa živí 

rastlinami 

I. nelietavý chrobák, ktorý sa živí v mladosti korienkami 

J. výstražne zafarbený lietajúci hmyz; loví a vyciciava iný hmyz  

K. endemit vysokých pohorí Karpát Slovenska, Poľska a Rumunska, ktorý obýva najmä vlhké a zarastené 

lokality nad hornou hranicou lesa 

L. sťahovavý cicavec so severnou hranicou rozšírenia na našom území 

M. teplomilný slepý bezstavovec s regeneračnou schopnosťou, ktorý žije vo vrchných vrstvách pôdy kde ako 

dospelý požiera drobné pôdne živočíchy  

N. stavia si hniezda z lišajníkov a stebiel tráv v štrbinách skál aj v múroch hradov, kde hľadá aj potravu  

O. bezstavovec - endemit západných Karpát, ktorý tvorí na Slovensku tri poddruhy 
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Tajnička . ........................................ slovenský názov ............................................ 

 

Čo tajnička predstavuje (akú systematickú skupinu)? ...................................................                                                                                  
 

 

 



2. Vymenuj najvážnejšie faktory, ktoré negatívne ovplyvňujú populácie veľkých dravcov 

na Slovensku. 

 

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

 

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

 

3. U ktorých predpísaných živočíchov sa vyskytuje  jav zvaný „latentná gravidita“? 

A. Napíš celé slovenské názvy: 

 

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

B.  Vysvetli pojem:    

 

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

 

4. Pomenuj ústne orgány na zobrazených hlavách hmyzu a priraď zodpovedajúce 

písmeno – typ ústnych orgánov  k druhom. 

    

       
A.    B.     C. 

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

 

a. fuzáč  ..........  d. zákernica     .........   g. jasoň            ......... 

b. očkáň  ..........  e. mravcolev  .........   h. potemník     ......... 

c. sága    ..........  f. modráčik   .........   i. okrúhlička    ......... 

 

 

5. Zakrúžkuj druhy hmyzu, ktoré majú nepriamy vývin (úplnú premenu).  
 

A. koník   E. zákernica  I. modráčik   M. potemník 

B. mravcolev   F. behúnik  J. askalafus   N. upínavka 

C. očkáň   G. cikáda  K. sága   O. snežníčka 

D. kutavka   H. pieskárka  L. okrúhlička    

 

 

6. Ktoré z dvoch  možností opisujú piskora vrchovského? Prečiarkni nesprávnu. 
 

1A: aktívny je hlavne v noci 1B: aktívny je najmä cez deň 

2A: mláďatá rodí zvyčajne raz do roka 2B: mláďatá rodí zvyčajne dvakrát do roka  

3A: v zime hibernuje 3B: aktívny je aj v zime 

4A: dospieva vo veku 2 mesiacov 4B: dospieva vo veku 3-4 mesiacov 

5A: dožíva sa 1,5 roka 5B: dožíva sa 3 roky 

6A: je endemit Tatier 6B: je u nás rozšírený vo viacerých pohoriach  

 



7. Priraď písmeno živočícha k príslušnému vedeckému názvu čeľade: 

A. výr skalný     a. Zapodidae     ................ 

B. krátkonôžka štíhla   b. Turdidae     ................  

C. ľabtuška vrchovská   c. Sciuridae      ................   

D. hraboš tatranský   d. Colubridae     ................  

E. mlok vrchovský    e. Cricetidae     ................  

F. skaliar pestrý     f. Scincidae     ................  

G. užovka hladká     g. Motacillidae    ................  

      H. skaliarik sivý    h. Strigidae     ................ 

      I.  myšovka horská   i. Salamandridae     ................  
 

8. Priraď symbol podľa toho kde sa vták stavia hniezdo na zemi (Z), na stromoch (Str) 

alebo skalách (Sk). Aj viacero možností môže byť správnych. 
 

A. tetrov hôlniak .....................  C. výr skalný             ......................... 

B. orol skalný  .....................  D. ľabtuška vrchovská ......................... 

 

9. Identifikuj a charakterizuj naše plazy na obrázkoch.  

A. Napíš rodové slovenské mená.  

              
 

a ...............................   b ..............................   c.................................   d................................  
 

 B. Priraď druhy (symboly a-d) k správnym tvrdeniam. 
 

1. vajcoživorodý ......... 4. iba na niekoľkých lokalitách na juhu Slovenska  ......... 

2. živorodý .........  5. iba na suchých biotopoch - vystupuje až do hôr  ........ 

3. vajcorodý    .........  6. aj na vlhkých biotopoch a vresoviskách  ..........  

 

10. Charakterizujte biotopy viatych pieskov. 

A. Aké typy nachádzame na Slovensku a kde ich nájdeme? 

 

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

 

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

B. Čím sú viate piesky ohrozené?  
 

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