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Písomný test – odbornosť zoológia 
 

1. Vylúšti obsah tajničky doplnením rodových názvov predpísaných živočíchov. Po vylúštení 

tajničky uveď zistený názov a vysvetli ho! 
A. Chrobák – obávaný nepriateľ smrekových monokultúr (vedecký názov) 

B. Náš najmenší vták (vedecký názov) 

C. „Obávaný“ pavúkovec  –  hematofág (slovenský názov) 

D. Drobný mäsožravý vták, obyvateľ severského ihličnatého lesa (tajgy), ktorý nepohrdne ani hmyzom 

(slovenský názov) 

E. Všežravý kopytník, jeho „príbuzný“ je domácim zvieraťom (slovenský názov) 

F. Nápadne sfarbený plachý vták, ktorý vie dobre utajiť svoju prítomnosť v hájoch (vedecký názov) 

G. V literatúre obľúbený postrach zálesákov, bačov, oviec a i., v zime loví v skupinách (vedecký názov) 

H. Bezstavovec s pestrou kresbou, obyvateľ borovicových lesov na piesočnej pôde (vedecký názov)  

I. Veľká  šelma – všežravý labužník, ktorý obľubuje včelstvá a mraveniská (slovenský názov) 

J. „Divá“ lesná šelma, ktorá sa občas kríži s pomerne rozšírenými domácimi miláčikmi toho istého rodu 

(vedecký názov) 

K. Vták, pôvodom z tajgy, obýva vyššie polohy a nechtiac sadí limby a liesky, keď zabudne kde má zásobárne 

(vedecký názov) 
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Tajnička    ........................................  

Vysvetli vylúštený pojem: 

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

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

2. Zakrúžkuj správnu odpoveď 

a) Koľko krát cicia dospelá samička kliešťa?     0x      1x        2x          3x 

b) V akom štádiu zimuje lykožrút?                     vajíčko     larva      kukla      dospelý jedinec 

c) Čo je typické pre vajíčka zlatoočky?              tvrdý obal   stopka    kokón     sliz 

d) Hostiteľa k svojmu vývinu potrebujú?     mravec    lumok    pľuzgiernik   švábik 
 

3. Čo je to medovica a ktorý z predpísaných druhov (uveď slovenské meno) sa ňou živí?  
 

Medovica  je........................................................................................................................................ 

 

Živí sa ňou  ........................................................................... 



4. Napíš k druhom vyvíjajúcim sa v dreve správnu skratku ich potravných nárokov: L - 

listnaté stromy, I - ihličnaté stromy alebo P - práchnivé a hnijúce drevo. 
 

a) fuzáč bukový................................... b) lykožrút .................................... 

c) roháč .................................... d) nosorožtek .................................... 

e) drevotoč .................................... f) pílovka .................................... 

 

5. Identifikuj nedospelého živočícha na obrázku. Napíš ako sa toto štádium volá, úplné 

slovenské meno predpísaného druhu a podčiarkni jeho správnu hostiteľskú rastlinu.    

 

štádium:      ....... ........................................................... 

 

meno 

druhu:  .......................................................................... 

 

smrek    buk    jaseň     lipa    borovica 

 

6. Zaraď zobrazený hmyz do radu a čeľade (uveď vedecké názvy) a priraď písmená 

z obrázku k častiam tela. 
 

rad: .................................................................. 

 

čeľaď: .............................................................. 
 

hlava     .............. 

hruď  .............. 

bruško  .............. 

tykadlo .............. 

hmatadlo .............. 

hryzadlo .............. 

krovka  .............. 

zadné krídlo .............. 

stehno  .............. 

holeň  .............. 

chodidlo .............. 

pazúrik .............. 

 
 

7. Uveď tie predpísané druhy vtákov (slovenské mená), ktoré vyvrhujú nestrávenú potravu 

vo vývržkoch. 
 

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

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

8. Uveď štyri druhy cicavcov (vedecké mená) zo zoznamu predpísaných druhov, pri 

ktorých sa vyskytuje utajená (latentná) gravidita. 
 

…………………………………………………………………........................................................

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

 

 

 



9. Podľa stopy urči psovité šelmy. Pomerná veľkosť stôp je zachovaná. Napíš slovenské 

mená druhov.  

                                                
A .....................................       B .....................................            C  ......................................... 
 

10. Ako často majú potomstvo?  

Uveď A - 1x do roka      B  - viac krát do roka     C   - raz za niekoľko rokov 
 

a) slepúch      ........  b) vretenica    ........  c) veverica       ........ 

d) červienka  ........  e) jastrab    ........  f) vlha              ........ 

g) medveď    ........  h) salamandra    ........  i) piskor           ........ 

 

11. Ktorému z predpísaných sťahovavých vtákov s pekným zvukovým prejavom patrí 

úplná znáška vajec na obrázku? Uveď vedecké meno a región kde zimuje (stačí časť 

kontinentu).  

 

 

Meno: ....................................................................... 

 

zimovisko:  .............................................................. 

 

 

12. Zaraď nasledovné druhy do čeľadí (napíš slovenský názov). 

a) hýľ           ..................................  b) brhlík .................................. 

c) orešnica ..................................  d) slávik .................................. 

e) sojka ..................................   f) krivonos .................................. 

 

13. Podčiarkni chránené územia (NPR) so zmiešaným lesom v stredných a vyšších polohách 

hôr (s jedľou, bukom, smrekom a javorom horským). 
 

a) Dobročský prales  b) Dubník   c) Badínsky prales 

d) Stužica   e) Kováčovské kopce  f) Šúr 
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