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Okresné kolo 48. ročníka Biologickej olympiády 

Kategórie – E „Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti“ (56.ročník)  

Školský rok 2013/2014 

 

 

Písomný test – odbornosť geológia 

 

1. Za prvú chránenú geologickú lokalitu na Slovensku bola vyhlásená Szabóova skala v         

   Štiavnických vrchoch.  Zakrúžkujte správne, v ktorom roku to bolo? 

a) 1949 

b) 1907 

c) 1921  

 

    2.  V riešení tejto otázky sa skrýva zvyčajne biely až čierny minerál, ktorý prekrásne hrá  

         rôznymi dúhovými farbami a patrí medzi najvýznamnejšie a vo svete najznámejšie     

         drahé kamene zo Slovenska. 

           

a) Napíšte jeho názov ............................................................................................................. 

b) Napíšte jeho chemický vzorec............................................................................................ 

c) Napíšte názov najvýznamnejšej lokality výskytu tohto minerálu na Slovensku ............... 

 

3. Národná prírodná rezervácia Dreveník na obrázku dole,  je jedinečný geomorfologický 

útvar, ktorý tvoria kopy, kryhy, lavice. Napíšte názov pórovitej horniny, bielej, šedej 

i béžovej farby, z ktorej sú tieto skalné útvary zložené.   

 

a) názov horniny ................................................................................................................... 

b) zaraďte  horninu  podľa spôsobu jej vzniku...................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zakrúžkuj 2 z uvedených minerálov, ktoré patria do skupiny oxidov. K označeným 

oxidom do riadku napíšte chemický vzorec. 

 

a) kremeň     d) azurit   

b) kalcit    e) hematit 

c) siderit        f) rumelka 
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5. Zakrúžkujte správne, v ktorom z orografických celkov sa nachádza národná prírodná 

rezervácia Šomoška: 

 

a) Štiavnické vrchy 

b) Cerová vrchovina 

c) Revúcka vrchovina 

 

6. Napíšte celý názov národného parku, v ktorom sa nachádza Národná prírodná 

rezervácia Ohnište, v ktorej je i najväčšia skalná brána na Slovensku.   

      

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

 

7. Národnú prírodnú rezerváciu Súľovské skaly tvoria mohutné skalné útvary, ktoré boli 

vymodelované v hornine – zakrúžkujte správnu odpoveď.  

 

a) v ryolite 

b) v zlepencoch 

c) v andezite 

 

8. Napíšte slovenský výraz pre exogénne geologické činitele. 

 

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

 

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

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

b) rula  ...................................................................................................................... 

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

 

10. Zakrúžkujte, podľa ktorého pohoria bola pomenovaná hornina andezit: 

a)  Alpy 

b)  Atlas 

c)  Andy 

 

11. Tvrdosť minerálu je dôležitá fyzikálna vlastnosť, ktorú využívame pri určovaní 

minerálov. Stupnicu tvrdosti tvorí 10 minerálov. K uvedeným minerálom správne priraďte 

stupne ich tvrdosti z nasledovných čísiel: 2, 3, 7, 10.  

a) kalcit  ....................................... 

b) kamenná soľ   ........................................ 

c) diamant ........................................ 

d) kremeň  ........................................ 

 

12. Zakrúžkujte správne, ako vzniká mramor. 

 

 a) premenou žuly 

 b) premenou vápenca 

 c) premenou ryolitu 
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13. Zoskupenie kryštálov minerálov na spoločnom základe - báze nazývame drúza.  

      Nakreslite drúzu ľubovoľného minerálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Minerál rumelka patrí do skupiny sulfidov. Zakrúžkujte odpoveď, ktorá správne 

označuje  chemický vzorec tohto minerálu. 

 

a) HgS 

b) Hg2S 

c) Hg2O3 

 

15. Skameneliny, ktoré sa v hojnom množstve nachádzajú na lokalite Mohylky  pri 

Ružomberku, neďaleko obce Lisková sú horninotvorné a vytvárajú vápence. 

Zakrúžkujte ich správny názov! 

 

a) lumachelový vápenec 

b) amonitový vápenec 

c) numulitový vápenec 

 

      16. Do slepej mapy Slovenska zakreslite polohu Národného parku Vysoké Tatry. 
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