
DEŇ ZEME – KVÍZ 

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

 

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

 

4. Pralesy vo významnej miere produkujú: 
a) vodík 

b) kyslík 

c) amoniak 

 

5. 78% ovzdušia tvorí: 
a) uhlík 

b) vodík 

c) dusík 

 

6. Ozónová vrstva chráni pred: 
a) rádioaktivitou 

b) rontgenovým žiarením 

c) UV žiarením 

 

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

b) cca 4% svetového oceánu 

c) cca 50% svetového oceánu 

 

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

b) má štyri končatiny  

c) pomocou panôžok 

 

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

b) Kukučka obyčajná 

c) Drozd čierny 

 

 

 

 

10.  Skorocel kopijovitý zaraďujeme medzi: 
a) liečivé rastliny 

b) smrteľne jedovaté rastliny 

c) chránené rastliny 

 

 

 



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

b) 21 rokov 

c) 51 rokov 

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

b) predácia 

c) konkurencia 

d) parazitizmus 

13. Rozhodnite či je tvrdenie o včelách pravdivé. Robotnice kladú vajíčka 

a trúdi zberajú nektár. 
a) pravda 

b) nepravda 

14. Vzťah vši detskej a človeka je: 
a) symbióza  

b) parazitizmus 

c) predácia 

d) neutralizmus 

15. 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 

16. Recyklácia je: 
a) navrátenie odpadov do výroby a spotreby  

b) znižovanie produkcie odpadov 

c) metóda triedenia odpadov 

d) spaľovanie odpadov  

17. Čo je dôležitou podmienkou fotosyntézy? 
a) slnečné žiarenie 

b) čisté ovzdušie 

c) priepustná pokožka listu 

d) vlhkosť 

18. Ako sa nazýva samičia časť kvetu? 
a) čnelka 

b) piestik 

c) blizna 

d) tyčinka 

19. Ako sa nazýva je splynutie samčej bunky (peľového zrnka) so samičou 

bunkou (vajíčkom)? 
a) samoopelenie  
b) cudzoopelenie 
c) oplodnenie 
d) opelenie 

20. V tenkom čreve človeka môže žiť parazit, ktorý sa nazýva: 
a) ploštica posteľná 

b) blcha ľudská 

c) mrľa ľudská 

d) pásomnica dlhá 

21. Medzi liečivé rastliny nepatrí: 
a) pŕhľava dvojdomá 
b) ľuľok čierny 
c) ľubovník bodkovaný 



d) baza čierna 
22. Hruška patrí medzi: 

a) malvice 

b) kôstkovice 

c) bobule 

d) strukoviny 

23. Medzi nepodmienené reflexy (inštinkty) nepatrí: 
a) výcvik psa 

b) tvorenie húfov rýb 

c) stavanie hniezd 

24. Ktorý živočích vydáva ultrazvuk, ušnicami zachytáva jeho odraz od 

predmetov a tým sa počas noci orientuje ? 
a) sova obyčajná 
b) orol skalný 

c) netopier veľký 

25. Niektoré baktérie nepotrebujú kyslík, žijú v bezkyslíkatom prostredí, iné 

môžu žiť v jeho prítomnosti, ale dokážu žiť aj bez kyslíka. 
a) pravda 

b) nepravda 
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