TEST ZÁUJMU
Vyučovací predmet:
Cieľová skupina:

BIOLÓGIA
8. ročník

Otázka č. 1: Doplň vetu: ... majú trojdielne srdce, zložené z dvoch predsiení a jednej
komory. V komore sa mieša okysličená krv prichádzajúca z pľúc a odkysličená krv
prichádzajúca z tela.
a) Obojživelníky
b) Vtáky
c) Cicavce
d) Ryby
Otázka č. 2: Čím dopĺňajú prísun kyslíka dospelé obojživelníky?
a) vonkajšími pľúcami
b) kožným dýchaním
c) vzduchovým vakom
Otázka č. 3: Vzduch prechádza z hrtana do (vyber správne poradie)
a) priedušky, potom do priedušníc a napokon do priedušničiek.
b) priedušnice, potom do priedušiek a napokon do priedušničiek.
c) priedušničky, potom do priedušiek a napokon do priedušníc.
d) priedušky, potom do priedušničiek a napokon do priedušníc.
Otázka č. 4: Čo netvorí močovú sústavu stavovcov?
a) močová rúra
b) močový mechúr
c) močová panva
d) močovody
e) obličky
Otázka č. 5: Aký mozog majú najviac vyvinutý ryby a obojživelníky?
a) predný mozog
b) stredný mozog
c) medzimozog
d) mozoček
Otázka č. 6: Ako sa nazýva základná jednotka nervového systému?
a) neutrón
b) neurón
c) neuróz
d) neurológ
Otázka č. 7: Kde majú ryby uložené chuťové vnímanie?
a) na koreni jazyka
b) nad ústnym otvorom v čuchovej jamke
c) Ryby nevnímajú chuť.
d) na hmatových fúzoch
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Otázka č. 8: Vonkajšie oplodnenie majú:
a) plazy
b) obojživelníky
c) vtáky
d) cicavce
Otázka č. 9: Čo z uvedených možností sa získava z rudných surovín?
a) dolomit
b) štrk
c) zinok
d) žula
Otázka č. 10: Ako sa nazýva zemská kôra spolu s najvrchnejšou časťou zemského
plášťa?
a) atmosféra
b) litosféra
c) hydrosféra
d) pedosféra
Otázka č. 11: Ako sa nazýva veda zaoberajúca sa vznikom a stavbou hornín?
a) mineralógia
b) petrológia
c) ferológia
d) horninológia
Otázka č. 12: Čo nespôsobuje vonkajšie geologické procesy?
a) slnečné žiarenie
b) zemské teplo
c) príťažlivosť mesiaca
Otázka č. 13: Aký typ dokumentárneho filmu by si uprednostnil/a?
a) prírodopisný
b) historický
c) vedecko-technický
d) spoločenský
Otázka č. 14: Ktorú z praktických úloh by si robil/a v škole najradšej?
a) plánovanie a príprava zábavného programu pre celú školu na oslavu MDD
b) sledovanie vplyvu kyseliny chlorovodíkovej na rôzne minerály a horniny
c) sprevádzanie a tlmočenie zahraničnému študentovi
Otázka č. 15: V budúcom povolaní chcem využívať poznatky z biológie?
a) Úplne súhlasím.
b) Skôr súhlasím.
c) Neviem.
d) Skôr nesúhlasím.
e) Nesúhlasím.
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