
Krajské kolo 46. ročníka Biologickej olympiády 
Kategória – E „Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti“ (53. ročník) 

Školský rok 2011/2012 
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1. K uvedeným názvom jaskýň v tabuľke priraďte správny z uvedených názvov 
pohoria, v ktorom sa jaskyňa a názov rieky alebo potoka, ktorými bola vytvorená 
(Čierny potok, rieka Bodva, potok Bystrianka, riečka Styx a Domický potok). 

 

Názov jaskyne Názov pohoria 
Názov rieky, alebo potoka, 

ktorými bola vytvorená 

Bystrianska jaskyňa   

Jaskyňa Domica   

Gombasecká jaskyňa   

Jasovská jaskyňa   

 
2. Napíšte slovenský a vedecký názov veľkého vyhynutého cicavca, ktorého 

paleontologické nálezy často nachádzame v niektorých slovenských jaskyniach. 
Niektoré jaskyne sú po tomto cicavcovi aj pomenované. 

 

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

b) vedecký názov .................................................................................................. 

 
3. V tabuľke máte uvedené štyri minerály, ku každému napíšte ich systematické 

zaradenie, chemický vzorec a farbu. 
 

Názov minerálu Systematické zaradenie Chemický vzorec  Farba 

rumelka (cinabarit)    

kalcit    

pyrit    

siderit    

 
4. Dobšinská ľadová jaskyňa patrí charakterom zaľadnenia k najvýznamnejším 

jaskyniam na svete. Zodpovedajte správne na otázky o tejto jaskyni: 
 

a) V akej nadmorskej výške sa nachádza vchod do jaskyne ± 5 m ...................................... 

b) Napíšte priezvisko objaviteľa jaskyne ............................................................................. 

c) Aká je najväčšia hrúbka ľadu v jaskyni ± 1,5 m .............................................................. 

d) V ktorom roku sa stala prvou elektricky osvetlenou jaskyňou v Uhorsku ...................... 



5. Na obrázku vidíte jaskyňu, ktorá sa nachádza v rázovitej liptovskej obci pod 
Krivá ňom. Napíšte: 

a) Názov jaskyne ................................................................................................................. 

b) Názov obce, v ktorej sa jaskyňa nachádza ...................................................................... 

c) Celková dĺžka jaskyne ± 10 m ....................................................................................... 

d) Čo predstavuje raritu v jaskyni, vyrobenú človekom pre návštevníkov.......................... 

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

 
 

 
6. Tajni čka tejto krížovky, skrýva názov minerálu, ktorý zistíte, ak správne 

odpoviete na nasledujúcich 6 otázok. 
 
a) Ako nazývame krasové formy, ktoré vznikajú vnútri v podzemí? 
b) Napíšte skratku pre Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. 
c) Ako nazývame kvaple, ktoré visia zo stropu? 
d) Napíšte názov jaskyne, ktorá sa nachádza v NP Slovenský kras, na okraji Silickej 

planiny, neďaleko obce Plešivec. 
e) Ako nazývame zúžené miesto v jaskyni, kde voda zapĺňa ďalšie pokračovanie 

jaskynnej chodby, alebo iného jaskynného priestoru? 
f) Ako súborne nazývame všetku kvapľovú hmotu z uhličitanu vápenatého 

v autochtónnej jaskyni? 
 

a
b
c
d
e
f  

 
 TAJNI ČKA:  ................................................................................ 
 

7. Napíšte, akým typom hornín podľa spôsobu vzniku sú: 

a) andezit .................................................................................................................. 

b) granit ................................................................................................................... 

c) vápenec ................................................................................................................. 

d) zlepenec ................................................................................................................ 



8. Tvrdosť minerálu je dôležitá fyzikálna vlastnosť, ktorú využívame pri určovaní 
minerálov. Stupnicu tvrdosti tvorí 10 minerálov. Napíšte, aký stupeň tvrdosti 
majú minerály vybraté z tejto stupnice: 
a) kalcit...................................... 
b) mastenec................................. 
c) korund ................................... 
d) kremeň .................................. 

 
9. Na obrázku je označená číslami 1,2,3 kvapľová výzdoba v jaskyni. K číslam 

prira ďte správne názvy pre jednotlivé typy kvapľov. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kvapeľ číslo 1 ...............................  

Kvapeľ číslo 2.............................. 

Kvapeľ číslo 3............................... 
 
10. Zakrúžkujte správnu odpoveď! Je tektonika jedným z faktorov vplývajúcim na 

vznik jaskýň? 
a) nie    b) áno 
 
11. Napíšte názov odbornej organizácie ochrany prírody so sídlom v Liptovskom 
Mikuláši, ktorá zabezpečuje ochranu a prevádzku sprístupnených ale aj 
nesprístupnených jaskýň v Slovenskej republike. 
 
...................................................................................................................... 

 
12. K uvedeným rudným minerálom v tabuľke napíšte správny chemický vzorec, 
názov kovového prvku, ktorý minerál obsahuje a chemickú značku tohto prvku. 

 

Názov minerálu 
Chemický vzorec 
minerálu 

Slovenský názov  
kovového prvku 

Chemická značka  
kovového prvku 

magnetit    

galenit    

sfalerit    

siderit    
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