Biologická olympiáda - kategória E
49. ročník
Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti (57.ročník)
Okresné kolo - školský rok 2014/2015
Písomný test – odbornosť zoológia
1.

Vylúšti obsah tajničky doplnením rodových a druhových názvov vedeckých a v slovenčine
(upresnenie v zátvorke)

A. Vedecký rodový názov bezstavovca, ktorý má na brušku snovacie žľazy. B. Vedecký rodový
názov obyvateľa vlhkých lúk, ktorý si označuje svoje teritórium hlasom a patrí do čeľade Gruiformes.
C. Vedecký druhový názov živočícha z triedy Insecta, u ktorého samica použije svojho partnera ako
materiál na svadobný obed. D. Slovenský rodový názov hlodavca, ktorý absolvuje v priebehu roka
zimný spánok a prípadne ešte aj letný spánok. E. Slovenský rodový názov živočícha s vedeckým
rodovým názvom Serinus. F. Vedecký rodový názov hlodavca, „spachtoša“ ktorý spí pravým zimným
spánkom a robí si aj zásoby potravy. G. Slovenský rodový názov obyvateľky čerešní z triedy Insecta.
H. Slovenský rodový názov motýľa, ktorý má 2-3 generácie do roka a prezimuje v štádiu kukly. I.
Vedecký rodový názov vrtkého živočícha z triedy Reptilia. J. Vedecký rodový názov nášho
najväčšieho stepného vtáka. K. Slovenský rodový názov nášho niekedy bežného vtáka, občasného
bigamistu, ktorý sa v prípade bigamie stará dobrovoľne o obe rodiny.
TAJNIČKA
↓
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D
E
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H
I
J
K
Tajnička: Schopnosť organizmu nahradiť chýbajúcu časť tela sa nazýva .....................................

2. Priraď príslušné druhové meno v slovenskom jazyku nasledovným živočíchom (niektoré
druhové mená sa môžu vyskytnúť aj viackrát, niektoré ani raz):
Druhové mená: čerešňová , chmeľový, jabloňová, kapustová, kapustový, obilný, pšeničná, slivková
roztočec .........................................

vrtivka .................................................

kováčik .................................................

bodruška ...............................................

voška ...................................................

mlynárik ...............................................

bzdocha ..............................................

mora ....................................................

3. Doplň, koľko nôh má:

slimák ......... ,

roztočec ........ ,

stonožka .........,

strapka .........,

chriašteľ ..........,

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

4. Napíš a) celé slovenské meno vyobrazených živočíchov; b) kde si budujú príbytok

A

B

C

A. a) ...................................................................................... b) .......................................................
B. a) ....................................................................................... b) ......................................................
C. a) ....................................................................................... b) ......................................................

5. Akého veku sa dožívajú nasledovné živočíchy: A. menej ako rok; B. ročný vývojový cyklus;
.
C. 2-5 rokov;
D. 5 a viac
Voška ...............

pásavka ............

kováčik ...............

slimák .............

koník ................

modlivka ..........

mlynárik .............

kráľovná čmeľa .............

6. Urči – zakrúžkuj a) ktorý z vyobrazených druhov hmyzu je z predpísaných druhov živočíchov,
napíš b) jeho celé meno /rodové aj druhové/ slovenské aj odborné,
c) spôsob prežívania cez zimné obdobie
d) dĺžka života kolónie

A

B

C

a)
A
B
C
b)
.................................................................................................................................................................
c)
d)
.................................................................................................................................................................

7. Ktorý z predpísaných druhov vtákov si robí krátkodobé zásoby potravy keď jej má dostatok (napíš
rodový názov v slovenčine):

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