
Obvodné kolo 45. ročníka Biologickej olympiády 
Kategória E „Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti“ (53. ročník) 

Školský rok 2010/2011 
 

Písomný test – odbornosť zoológia 
 
1.  Aká musí byť príroda aby v nej prirodzene a normálne prebiehalo spolužitie 
všetkých žijúcich organizmov medzi sebou? Vylúšti obsah tajničky doplnením názvov 
predpísaných živočíchov.  (CH rozdeľ do dvoch polí ako C a H) 
 

A. živočích s jednou nohou – nie je invalid (rodový vedecký názov) 
B. jedovatý živočích s rýchlymi a „vlečnými“ nohami (rodový vedecký názov) 
C. druhové meno hrabavého vtáka (druhový vedecký názov) 
D. vták – v lete žije nad hornou hranicou lesa, v zime v dolinách až v nížinách, časť populácie odlieta do 

Maďarska (rodový vedecký názov) 
E. nočný horský hlodavec, ktorý šesť mesiacov prespí (rodový slovenský názov) 
F. vzácny krátkonohý scink - obyvateľ niekoľkých južných oblastí Slovenska (rodový vedecký názov) 
G. bezstavovec zúrodňujúci pôdu, ktorý sa zvlieka aj v dospelosti, živí sa rastlinnými zvyškami (rodový 

vedecký názov) 
H. bodajúci hmyz, ktorý vylučuje na povrch tela tekutinu s obranným účinkom (rodový slovenský názov) 
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         Tajnička:   ................................................                                      
 
 
2. Ktoré človekom vytvorené biotopy poskytujú v kultúrnej krajine náhradný domov 
pre lesostepné druhy živočíchov? 
 
.............................................................................................................................................. 
 
 
3. Čo je to vajcoživorodosť a ktorý z predpísaných stavovcov je vajcoživorodý? 
 
Vajcoživorodosť je ................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
 
Vajcoživorodý je (slovenské meno) ........................................................................................... 
 
 



4. Napíš slovenské meno zobrazeného larválneho štádia hmyzu na obrázku a priraď 
symboly z obrázku k jednotlivým častiam tela.  
 
Názov druhu (z predpísaných druhov): ..................................................................... 

1 hlava   ........ 
2 zložené oko  ........ 
3 tykadlo  ........ 
4 ústne orgány  ........  
5 predohruď  ........ 
6 stredohruď  ........ 
7 skrátené krídla ........ 
8 zadohruď  ........ 
9 panvička  ........ 
10 stehno  ........ 
11 holeň  ........ 
12 chodidlo  ........ 
13 bruško  ........ 

 
 
 
5. Označ pravdivé tvrdenia o kamzíkovi vrchovskom: 

A. Na Slovensku vytvára samostatný endemický poddruh 
B. Tento poddruh bol introdukovaný aj do Veľkej Fatry a Slovenského raja 
C. Párenie vrcholí v novembri. 
D. Dospelé samice sú po väčšinu roka samotárske 
E. Samica rodí 1-2 mláďatá v máji 
F. Pohlavne dospieva vo veku 1,5 roka. 
G. Rastlinnú stravu si občas spestrí hmyzom a inými bezstavovcami. 
H. Je citlivý na vyrušovanie človekom, najmä na aktivity skialpinistov či prelety 

vrtulníkov  
 
 
6. Identifikuj siluety vtákov (môže ísť aj o mladé jedince). Napíš ich slovenské mená. 

 
 
A ........................................... B ............................................. C ............................................. 
D. Na jednom z obrázkov vyznač šípkami, kde sa nachádzajú ručné letky, lakťové letky a 
kormidlovacie perá. 
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