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

vylúštení tajničky uveď zistený názov v slovenčine a vysvetli ho! 
A. Skarabeusovitý chrobák, ktorého larvy sa vyvíjajú v odumretých starých pňoch, triesle, komposte 

alebo v pilinách  (slovenský názov)   

B. Plaz so špecializovanými dutými zubami (vedecký názov) 

C. Vták s lepkavým jazykom na ktorom má protiháčiky (slovenský názov) 

D. Pomerne hojný a populárny cicavec, ktorý žije na stromoch a je prevažne plodo- a semenožravý 

(vedecký názov) 

E. Obávaný nepriateľ veľkých drevokazných lariev hmyzu – cez kôru a drevo stromov z nich robí 

„živé konzervy“ pre svoje potomstvo (slovenský názov) 

F. Plachý brodivec, ktorého blízky príbuzný je veľmi populárny (vedecký názov) 

G. Šelma, ktorá sa bráni pomocou výlučku podchvostových žliaz (slovenský názov) 

H. Vták, ktorý niekedy hniezdi aj v zime – v závislosti od úrody šišiek (vedecký názov) 

I. Štíhly chrobák s dlhými tykadlami, larvy sa vyvíjajú v dreve listnatých stromoch (slovenský 

názov) 

J. Spoločensky žijúci hmyz /Na druhom písmene pridaj dĺžeň/(vedecký názov) 

K. Vták so špecifickou perovou ozdobou hlavy (slovenský názov) 
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Tajnička    ........................................  

Vysvetli vylúštený pojem: 

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

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

 

2. Ktorý z predpísaných bezstavovcov je jedovatý a ako sa volá jeho jed?  

 

Celé slovenské meno: ......................................................................    jed: ...................................... 

 

 

 

 



3. Larvy ktorého hmyzu sú na obrázkoch? Uveď ich celý slovenský názov. 
 

         
 

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

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

 

4. Odpovedz na otázky o mravcoch lesných. 
 

a) Ktorá kasta/kasty môžu lietať?  ............................................................................................ 

 

b) Ktorá kasta je v mravenisku najpočetnejšia? ..................................................................... 

 

c) Ktorá kasta žije najdlhšie? .................................................................................................... 

 

d) Ktorá kasta/kasty nemajú jedovú žľazu?  ........................................................................... 

 

5. Napíš celé slovenské mená predpísaných druhov bezstavovcov, ktoré sa živia počas 

vývinu vŕbou.  
 

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

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

 

6. Identifikuj druh, vývinové štádium a priraď písmená z obrázku k častiam tela 

zobrazeného článkonožca. 

A.) slovenské meno druhu: .................................................. 

B.) štádium:                         .................................................. 

hlavohruď    ............ 

bruško     ............ 

kráčavá noha    ............ 

chelicery (klepietka)   ............ 

pedipalpy („hmatadlá“)  ............. 

 

7. Podčiarkni pravých zimných spáčov 

 

medveď        plch         piskor hranostaj plšík  tchor 

 

 

 



 

8. Ktorému cicavcovi patria stopy na obrázku? Uveď jeho slovenský názov. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

9. Vysvetli termín ovoviviparia a napíš celé slovenské mená predpísaných druhov, 

u ktorých sa tento jav vyskytuje. 
 

a) ovoviviparia je .............................................................................................................................. 

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

 

b) druhy: ............................................................................................................................................ 

 

 

10. Ktoré z týchto vtákov sú sťahovavé? Uveď „áno“ (stály) alebo „nie“ (sťahovavý) 

k príslušnému rodovému menu vtáka. 
 

a) kuvičok     ...........    b) vlha         .......... 

c) červienka  ...........    d) tesár        .......... 

e) oriešok     ...........    f)  kukučka  .......... 

 

11. Ktorému z predpísaných druhov stavovcov patrí táto znáška podlhovastých vajec? 

Napíš celé slovenské meno a zaraď ho do radu a čeľade. 

 

 

Druh ......................................................................................

Rad (slovenský názov)   ............................................. 

Čeľaď (slovenský názov) .......................................... 
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