
DEŇ ZEME – KVÍZ 

1. Ktorú z týchto častí bunky nájdeme takmer výlučne iba v rastlinách? 
a) Chloroplasty 
b) Cytoplazmatická membrána 
c) Vakuoly 

2. Čo znamená, ak povieme, že rastlina je dvojdomá? 
a) Rastú na nej aj samčie aj samičie kvety 
b) Obojpohlavné aj jednopohlavné kvety sú na tej istej rastline 
c) Rastú na nej buď samčie alebo samičie kvety 

3. Ako sa nazýva orgán, slúžiaci na prijímanie kyslíka z vody? 
a) Alveoly 
b) Žiabre 
c) Vodné kapiláry 

4. Ktoré z týchto organizmov sú nebunkové? 
a) Vírusy 
b) Baktérie 
c) Plesne 

5. Ktorý druh hada je u nás najrozšírenejší? 
a) Slepúch lámavý 
b) Užovka obojková 
c) Vretenica obyčajná 

6. Ktorý sval ľudského tela je najsilnejší? 
a) sedací sval 
b) jazyk 
c) strmienkový sval v uchu 

7. Ktorá z týchto chorôb sa štandardne neprenáša bozkávaním? 
a) Hepatitída B 
b) Mononukleóza 
c) AIDS 

8. Akú funkciu má pot? 
a) Termoregulačnú 
b) Metabolickú 
c) Senzorickú 

9. Ekológia je veda, ktorá skúma: 
a) kolobeh anorganických látok v prírode 

b) meteorologické javy 

c) vzájomné vzťahy medzi organizmami a vzťahy medzi organizmami a prostredím 

10. Pralesy vo významnej miere produkujú: 
a) vodík 

b) kyslík 

c) amoniak 

11. 78% ovzdušia tvorí: 
a) uhlík 

b) vodík 

c) dusík 

12. Skleníkový efekt spôsobuje: 
a) kyslé dažde 
b) nevplýva na atmosféru 
c) ohrievanie atmosféry 
13. Ozónová vrstva chráni pred: 
a) rádioaktivitou 

b) rontgenovým žiarením 

c) UV žiarením 

14. Ktoré z tvrdení je nepravdivé? 
a) Fotosyntéza je jedinečný dej na Zemi, ktorého výsledkom je vznik organických látok a kyslíka procesom viazania slnečnej 

energie a jej premeny na chemickú energiu. 

b) Dýchanie je výmena plynov (kyslíka, oxidu uhličitého) medzi vonkajším prostredím a organizmom. Podstata dýchania je 

rovnaká pri všetkých organizmoch. 



c) Dýchanie a fotosyntéza prebiehajú vždy len za prítomnosti svetla. 

15. Ľudskou aktivitou neovplyvnených je: 
a) cca 90% svetového oceánu 

b) cca 4% svetového oceánu 

c) cca 50% svetového oceánu 

16. Zložkami životného prostredia sú: 
a) ovzdušie, voda, pôda, horniny, organizmy 

b) geosféra, vegetácia, pracovné prostredie 

c) biosféra, obytné, rekreačné, pracovné, sociálne prostredie 

17. Ako sa pohybuje meňavka veľká? 
a) pomocou bičíkov 

b) má štyri končatiny  

c) pomocou panôžok 

18. Uhádnite, ktorý vták je na obrázku. 
a) Straka obyčajná 

b) Kukučka obyčajná 

c) Drozd čierny 

 

 

 

 

 

19.  Na obrázku vidíme Štedrec ovisnutý, známy aj ako zlatý dážď. Rastlinu 

zaraďujeme medzi: 

 
a) liečivé rastliny 

b) smrteľne jedovaté rastliny 

c) chránené rastliny 

 

 

 

 

 

 

20.  Koľko rokov uplynulo od prvej oslavy Dňa Zeme 22.apríla? 
a) 91 rokov 

b) 21 rokov 

c) 51 rokov 

 

21.  Schopnosť znášať určitý rozsah teplôt sa nazýva: 
a. diverzita 

b. tolerancia 

c. symbióza 

d. adaptácia 

 

22. Vzťah dvoch druhov, ktoré navzájom súperia o zdroje sa nazýva: 
a. symbióza 

b. predácia 

c. konkurencia 

d. parazitizmus 



23. Vzťah vši detskej a človeka je: 
a. symbióza  

b. parazitizmus 

c. predácia 

d. neutralizmus 

 

24. Recyklácia je: 
a. navrátenie odpadov do výroby a spotreby  

b. znižovanie produkcie odpadov 

c. metóda triedenia odpadov 

d. spaľovanie odpadov  

 

25. Neživé zložky prostredia sú: 
a. rastliny, voda, vzduch, minerály 

b. pôda, voda, vzduch, organizmy 

c. horniny, slnečné žiarenie, voda, parazity 

d. slnečné žiarenie, voda, vzduch, pôda 

 

 

KĽÚČ SPRÁVNYCH ODPOVEDÍ: 

1.a 

2.c 

3.b 

4.a 

5.b 

6.b 

7.c 

8.a 

9.c 

10.b 

11.c 

12.c 

13.c 

14.c 

15.b 

16.a 

17.c 

18.c 

19.b 

20.c 

21.b 

22.c 

23.b 

24.a 

25.d 

 

 

 

 


