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1. Keby si chcel nájsť skameneliny, v akých horninách ich budeš hľadať? 
Označ správnu odpoveď. 
a) vyvretých 
b) usadených 
c) premenených 
 

2. Čiarou správne priraď  jednotlivé horniny k skupine a,b,c.  
 

 a) usadené   b) vyvreté  c) premenené 
 
 granit,   pieskovec,   vápenec,  rula,   ryolit,         fylit  
 

3. Dopíš slovo do textu. 
Členitý povrch skamenlín nazývame ....................................., ktorá môže byť 
rebrovaná, sieťovaná, s tŕňom a podobne. 

 
4.  Na obrázku sú jadrá skameneliny. 

a) napíš jej názov .......................................................................................................... 
b) napíš vek  (názov geologického obdobia), kedy žila ............................................. 
 

   
 

5. Označ, ako sa volá stupnica, podľa ktorej seizmológovia určujú silu 
zemetrasenia. 

 
a) otrasná stupnica 
b) Richterova stupnica 
c) zemetrasná stupnica 

 
6. Napíš názov štátu, ktorý  bol v marci 2011 postihnutý zemetrasením. 
 

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



 
 

7. Niekedy z odumretých schránok živočíchov, vznikajú organogénne usadené 
horniny. Na obrázku vidíme záber na na lokalitu v Liptovskej kotline pri obci 
Lisková. Napíšte: 
a) názov horniny ........................................................................................................... 
b) názov skameneliny, ktorá ju tvorí .......................................................................... 
c) zaraď túto skamenelinu do systému: kmeň.......................... rod........................... 
d) skamenelina je vedúcou  pre geologické obdobie: ................................................ 
 

 
 

8. Jednou z fyzikálnych vlastností nerastov je tvrdosť. Relatívnu tvrdosť nerastov 
určujeme podľa stupnice tvrdosti, ktorá má desať stupňov. Prvým stupňom je 
mastenec a posledným,  desiatym diamant. Označte správny názov stupnice, 
pomenovanej podľa mena nemeckého mineralóga. 

 
a) Wegenerova stupnica tvrdosti  
b) Mohoroviczova stupnica tvrdosti 
c) Mohsova stupnica tvrdosti 

 
9. Z akých hornín sú tvorené jednotlivé geologické pásma? Pásmu  priraď správnu 

horninu a spoj ich čiarou!  
 

a)  Bradlové pásmo   žula 
b)  Flyšové pásmo   vápenec 
c)  Pásmo jadrových pohorí  pieskovec 
d)  Gemerské pásmo   fylity 

 
10. Nakresli vrásu a označ na nej: chrbát, rameno a koryto. 

 
 
 

 

 

 

 



11. Na obrázku vidíte paleontologický výskum v jaskyni v Slovenskom raji. Kosti 
patria vyhynutému druhu stavovca. Napíšte: 
a) slovenský názov stavovca .................................................... 
b) vedecký názov stavovca ....................................................... 
c) názov jaskyne v Slovenskom raji ........................................  

 
 

12. Označ  minerály, ktoré patria do skupiny sulfidov. 
a) limonit  d) antimonit 
b) opál  e) siderit 
c) pyrit  f) sfalerit 
 

13. Na obrázku vidíte skameneliny, ktoré patria do tej istej triedy. Napíšte: 
 
a) zaradenie do systému, kmeň ................................, trieda........................................... 
b) rozsah geologických období ........................................................................................  
c) ako sa volá ich schránka .............................................................................................. 

  
 

14. Lokalita Hybe je známa výskytom druhohorných skamenelín. Označ správnu      
odpoveď! 

 
a) trilobity        b) ramenonožce    c) numulity 
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