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1.  Vylúšti obsah tajničky doplnením rodových názvov vedeckých a v slovenčine (upresnenie v 

zátvorke)  

A. Spevavec  živiaci sa prevažne  semenami  (na jar aj hmyzom),  s nápadne hrubým zobákom, 

hniezdi od nížin až do n.v. okolo 900m. (slov.)  B. Veľký motýľ, ktorý môže prežívať  viac ako 

rok v kukle (ved.).  C.  Vták, ktorý dokáže odpudiť nepriateľa páchnucim výlučkom  tak ako 

tchor (ved.). D.  Náš najmenší stepný vták, ktorý na zimu odlieta (slov.)  E.  Sťahovavý vták, 

ktorý si originálnym spôsobom robí zásoby, ak má nadbytok koristi (slov.)  F. Všežravý hmyz 

s nočnou aktivitou, ktorého samička sa príkladne stará o potomstvo od nakladenia vajíčok až 

do času, kedy mláďatá opúšťajú  hniezdo (ved.)  G.  Relatívne hlučný poľný hmyz, ktorého 

príslušníci si vyhrabávajú  individuálne chodby v suchých slnečných svahoch (slov.)  H.  

Cicavec  žijúci pod zemou, kde aj „loví“ svoju korisť (ved.)  I.  Hmyz s cicavo-bodavým  ústnym  

ústrojenstvom, prevažne živiaci sa  rastlinnou potravou, ale občas aj živočíšnou a prezimuje 

ako dospelý v hrabanke (ved.)  J.  Dravý vták viazaný na otvorenú poľnohospodársku krajinu, 

kde loví ale nehniezdi  u nás, len zimuje (ved.)  .   K.  U nás zimujúci bažantovitý vták (lat.)  L.  

Motýľ,  ktorého húsenica má 3 páry hrudných nôh a  5 párov brušných panôžok (slov.)  
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Tajnička: Jav,  pri ktorom  sa v maternici vyvíjajú embryá rôzneho veku sa nazýva:   

 

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



2.   Zakrúžkuj  ( A. / B.),   ktorý z uvedených druhov spevavcov sa vyskytuje v agrocenózach  

a napíš: 

a)  jeho rodové a druhové meno v slovenčine ..................................................................         

 b) v akom prostredí  hniezdi .............................................................................................        

c)  chránený                ANO                NIE 

d) či je sťahovavý       ANO                NIE                                

 

       

A.                                                                               B.                                   

    

 

3. Priraď príslušné vedecké druhové meno nasledovným živočíchom a uveď  vedecký názov 

čeľade, do ktorej daný rod  patrí (niektoré druhové mená sa môžu vyskytnúť aj viackrát, 

niektoré ani raz):      

čeľaď: 

Cephus       cerasi    Cephus   ............................................. 

Bufo             minutus    Bufo        .............................................. 

Rhagoletis  tarda   Rhagoletis ........................................... 

Micromys  pygmaeus  Micromys ............................................ 

Otis   viridis   Otis .................................................. 

4.  Akou potravou sa živia (R- rastlinná, Ž – živočíšna , D-detrit /organické zvyšky; pri jednotlivých 

živočíchoch môže byť aj viac odpovedí):   

ucholak   ................    svrček ........................       červec  ............................  

prepelica  .................    drop ..........................         krakľa ..............................  

krt    ..........................     tchor ..........................        syseľ  ...............................     
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5. Zakrúžkuj správne odpovede týkajúce sa stonôžky obyčajnej:             -                                                                                                   

- telo má na priereze:                                      A.  guľovité     B. ploché                                                                                         

- počet párov nôh na 1 telesnom článku:      C. 1 pár                   D.  2 páre                                            

- živí sa potravou:             E. rastlinnou            F. živočíšnou                                    

- napíš celé vedecké meno stonôžky obyčajnej .................................................................... 

 

6.  Zakrúžkuj : a) ktorý z uvedených živočíchov z čeľade Leporidea je z predpísaných 

živočíšnych druhov: 

                                                  

.          A.           B.  

b) napíš jeho celé slovenské a vedecké meno:  

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

c) napíš,  koľko prstov má na prednej končatine ..................... a koľko na zadnej ........................ 

d) požierajú určitý druh svojho trusu, ktorý im uľahčuje trávenie :       ANO               NIE     

e) odôvodni vyčlenenie zajacov a králikov z radu hlodavcov, kam pôvodne boli pričlenené : 

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

7. Zakrúžkuj, ktoré z predpísaných druhov sú:   A) stále,     B) prelietavé        C ) sťahovavé:                               

jarabica-      A  B   C           prepelica-    A  B   C       chriašteľ-   A   B   C         strakoš-  A   B   C               

škovránok-  A  B   C       stehlík-        A   B   C      strnádka-    A   B   C         vrabec-  A   B   C           

myšiak-       A   B  C       kaňa sivá- A   B   C      drop veľký  A   B   C        dudok-   A   B   C 

8.   Napíš celé slovenské meno vyobrazeného živočícha: ..................................................................... 
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