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Všeobecný přehled z ekologie a příbuzných věd 

 

1. Forézie je: 

a) mezipopulační vztah, při kterém populace jednoho druhu využívá populaci jiného druhu k transportu 

b) mezipopulační vztah, kdy populace jednoho druhu žije na druhé, aniž by ji negativně ovlivňovala 

c) mezipopulační vztah, kdy populace jednoho druhu vyhledává sousedství populace jiného druhu z důvodu 
ochrany před predátorem 

d) mezidruhový vztah, kdy se populace jednoho druhu živí potravními zbytky populace jiného druhu 

 

2. Živočichové, kteří vytvářejí hálky na rostlinách a živí se látkami, které vylučují buňky v hálce, nazýváme: 

a) zooparazité 

b) halofágové 

c) kaprofágové 

d) cecidofágové 

 

3. Rychle rostoucí populace krátkověkých živočichů, kteří mají vysokou natalitu i mortalitu a snadno osidlují 
nové prostředí, nazýváme: 

a) kosmobionti 

b) K-stratégové 

c) r-stratégové 

d) alfa-stratégové 

 

4. Tzv. „Bergmanovo pravidlo“ zní: 

a) Čím živočich žije v teplejších oblastech, tím je tmavší než jeho příbuzné formy žijící v chladnějších oblastech. 

b) Teplokrevní živočichové jsou v chladnějších oblastech větší než jejich příbuzné formy žijící v oblastech 
teplejších. 

c) Živočichové mají v chladnějších oblastech kratší končetiny, uši, zobáky, než příbuzné formy v teplejších 
oblastech. 

d) Živočichové žijící v chladnějších oblastech mají světlejší pokryv těla (srst, peří, šupiny,…) než jejich příbuzné 
formy žijící v teplejších oblastech. 

 

5. Abysál je: 

a) oblast volné vody, ve které ještě proniká světlo až na dno 

b) pásmo nejhlubšího dna v hlubokých jezerech 

c) pobřežní pásmo jezer a rybníků 

d) vrstva svrchních 30 cm vody stojatých vod 
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6. Stenotermní organizmy jsou: 

a) organizmy s úzkou tolerancí k teplotě 

b) organizmy s širokou tolerancí k teplotě 

c) organizmy nesnášející přímé slunce 

d) organizmy vyžadující přímé slunce 

 

7. Co jsou to cirkadiánní rytmy? 

a) rytmy vyvolané neustálým vystavením přírodním živlům 

b) rytmy vyvolané pravidelným zaplavováním lužního lesa 

c) rytmy vyvolané pravidelným střídáním světla a tmy 

d) rytmy vyvolané pravidelným sešlapáváním porostu 

 

8. Za příklad ekologické sukcese NELZE považovat: 

a) záplavu v lužním lese 

b) zarůstání výslunné travnaté stráně keři 

c) uchycení rostlin na nově vzniklém říčním náplavu 

d) nálet olše na opuštěné vlhké louce 

 

9. Co z daných možností NENÍ biomem? 

a) tvrdolisté neopadavé porosty mírného klimatu 

b) pás opadavých listnatých lesů mírného klimatu 

c) step 

d) lužní nížinné lesy 

 

10. Ekologický zákon minima, aplikovaný na rostliny, zní: 

a) Růst rostlin je limitován prvkem, který je na stanovišti v minimu. 

b) Životní cyklus rostlin je limitován prvkem, který je na stanovišti v maximu (přehnojení). 

c) Růst rostlin je limitován pouze světlem, které dopadá na zelené části rostliny. 

d) Životní cyklus rostlin je limitován pouze dusíkem obsaženým v půdě. 

 

11. Ledovec vzniká: 

a) obrovským tlakem vrchních vrstev prachového sněhu, které se kupí a tlačí na existující ledovec 

b) změnou teplot či tlakem vrchních vrstev, kdy dochází k tání a znovu zamrzání firnu na led 

c) sesuvem lavinových mas do údolí 

d) odspoda, kdy zamrzají vodní toky pod ledovcem. Takový led pak tlačí na vrchní vrstvy a vznikají rozsáhlé 
ledovcové pukliny. 
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12. Mluvíme-li v ekologii o supralitorálu, bude pro organizmy na tomto stanovišti typická: 

a) odolnost vůči tlaku a nárazům 

b) schopnost vyrovnávat se s rozdílem teplot 

c) schopnost vyrovnávat se s dlouhodobým suchem 

d) odolnost vůči mrazu 

 

13. Máme-li graf znázorňující vztah růstu populační hustoty predátora a kořisti, pak: 

a) predátor má křivku přesně kopírující vývoj populační hustoty kořisti 

b) predátor má křivku vyšší než vývoj populační hustoty kořisti 

c) predátor má křivku zcela nezávislou na vývoji populační hustoty kořisti 

d) predátor má křivku podobnou vývoji populační hustoty kořisti, avšak je časově posunuta a nemá tak 
výrazné výkyvy 

 

14. Apomiktické rostlinné taxony jsou charakteristické: 

a) pohlavním dimorfismem 

b) tvorbou velkého množství semen 

c)  širokým areálem rozšíření 

d) množstvím morfologických variant a typů 

 

Člověk a životní prostředí, prostředí ČR a hl. m. Prahy a jeho ochrana 

 

15. Vegetační mapa hl. m. Prahy je: 

a) velmi přesná mapa jednotlivých biotopů na území hlavního města 

b) mapa odvozená z leteckých podkladů vystihující rozšíření hlavních vegetačních typů 

c)  mapa představující plán péče a managementu o přírodní plochy na území Prahy 

d) podkladem pro údržbu zeleně na území města 

 

16. Vyberte pravdivé tvrzení o hydrochemické těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem: 

a) Při kyselém způsobu loužení se jako hlavní látka využívá kyselina sírová, jako redukční činidlo kyselina 
dusičná a jako pomocná látka k výplachu vrtů kyselina fosforečná.  

b) Hydrochemická těžba uranu byla v této oblasti zastavena v roce 1996. V současnosti probíhá rozsáhlá a 
dlouhodobá sanace celého území státním podnikem DIAMO. 

c) Těžba kyselým loužením probíhala v oblasti Stráže pod Ralskem nejdříve v režimu pokusu, během kterého 
byly zaznamenány problémy s nekontrolovaným šířením kyselých loužicích roztoků do okolních dolů, kvůli 
čemuž byla těžba zastavena. 

d) Kyselé loužení se v okolí Stráže pod Ralskem využívalo, jelikož těžba klasickou hlubinnou metodou zde 
nebyla možná. 
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17. Mezi pražské národní přírodní památky s geologickým významem NEPATŘÍ: 

a) Černé rokle 

b) Lochkovský profil 

c) Požáry 

d) Divoká Šárka 

 

18. Mezi pražské přírodní památky s geologickým významem NEPATŘÍ:   

a) PP Pitkovická stráň 

b) PP Ládví 

c) PP Zámky 

d) PP Radotínské skály 

 

19. Vyberte NESPRÁVNÉ tvrzení.  Kyanidová těžba zlata: 

a) je spojena s rizikem havárií, při které unikající kyanidy kontaminují povrchové i podpovrchové vody 

b) je v současnosti zakázána Horním zákonem 

c) probíhá nyní na několika lokalitách, pro které v roce 2012 MŽP udělilo výjimku zahraničním těžařům. 
Jedná se o lokality Kašperské hory, Zlaté Hory v Jeseníkách a Rožmitál pod Třemšínem. 

d) je zavedená technologie, kterou se těží 90% světové produkce zlata. Principem je loužení rozemleté horniny 
v roztoku kyanidů. 

 

20. Ministerstvo ŽP v souvislosti s povodněmi vypsalo program s cílem zadržení vody v krajině a snížení rizika 
povodní. Jak lze požadavku vyhovět a zároveň využít příležitosti k revitalizaci toku a podpoře místní 
bioty? 

a) Vytvořit v okolí toku kaskády větších nádrží se stavidly a vysokými hrázemi. Zároveň tak podpoříme i místní 
rybářskou ekonomiku. 

b)  Vytvořit naopak roztroušené malé tůňky, které drží vodu v krajině a vytváří nové niky pro řadu živočichů. 

c) Zkapacitnit koryta toků s jezy a rybími přechody. 

d) Podpořit retenční schopnost krajiny v údolních nivách s vhodnou vegetační skladbou. Výstavba 
obtokových koryt a částečné zaslepení starých. 

 

21. Naše druhy netopýrů: 

a) jsou téměř slepé 

b) vidí dobře, srovnatelně s člověkem 

c) vidí dobře, jsou ale víceméně barvoslepí 

d) vidí, ale pouze v noci 

 

 

 



 
 

 
TEST- Ekologická olympiáda 2014/2015 - Pražské krajské kolo 

Název týmu: 

 

5 

 

22. Bioremediace je proces, při kterém: 

a)   je člověk léčen dlouhodobým pobytem v klidném, přírodě blízkém prostředí 

b)  je použito žijících organizmů na odstranění nežádoucích polutantů z prostředí 

c)  je krajina poškozená lidskou činností navrácena do ekologicky hodnotného stavu 

d) je využito pouze přírodních léčiv k léčbě člověka 

 

23. Toxiny jsou v rybniční vodě nejvíce škodlivé pro: 

a) člověka a jeho studny, protože podzemní voda tyto látky dokáže transportovat na značné vzdálenosti 

b) pro člověka a jeho psí kamarády v letních měsících, kdy kulminuje plavková sezóna 

c) pro člověka, který pravidelně konzumuje ryby z takovéto zamořené lokality 

d) pro zooplankton, který s toxiny ve vodě mizí 

 

24. Druh charakteristicky vázaný na hadcové podloží Slavkovského lesa je: 

a)  brambořík nachový 

b)  rožec kuřičkolistý 

c)  udatnatka lesní 

d)  lomikámen trojprstý 
 

Tematika geologie, pedologie a příbuzných věd 
 

25. Čedičové sloupce vznikají: 

a) z důvodu pozvolné krystalizace svisle uspořádaného augitu a amfibolu 

b) z důvodů smršťování při rychlém chladnutí taveniny 

c) technickou seismicitou při nevhodně dimenzovaných odstřelech v kamenolomech 

d) pouze v čediči, který lze tavit na tmavozelený průmyslový produkt, připomínající sklo 

 

26. Pojmy moréna, maréna a muréna se vztahují k: 

a) geologickému útvaru vzniklému pohybem ledovce, rybě z čeledi lososovitých a rybě z čeledi 
murénovitých 

b) geologickému útvaru vzniklému sesuvem, rybě z čeledi lososovitých a rybě z čeledi murénovitých 

c) geologickému útvaru vzniklému pohybem ledovce, rybě z čeledi kaprovitých a rybě z čeledi murénovitých 

d) geologickému útvaru vzniklému pohybem ledovce, rybě z čeledi lososovitých a rybě z čeledi úhořovitých 

 

27. Mezi přeměněné horniny NEPATŘÍ: 

a) eklogit 

b) kvarcit 

c) pararula 

d) gabro 
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28. Granit je: 

a) vyvřelá hornina neobsahující křemen 

b) jedna z výlevných hornin 

c) vyvřelá hornina s převahou karlovarských dvojčat 

d) hlubinná vyvřelá hornina obsahující větší množství křemene 

 

29. Který z minerálů se rozpouští ve vodě? 

 a) topaz 

 b) muskovit 

 c) sůl kamenná 

 d) plagioklas 

 

30.  Mezi Sulfidy NEPATŘÍ: 

a) pyrit 

b) magnetit 

c) galenit 

d) antimonit 

 

31.  Jedním z významných ukazatelů světové ekonomiky je cena komodit na burzách. Promítají se do ní jak 
hospodářské výsledky firem a států, tak bezpečnostní situace nebo environmentální problematika. Proto 
řada specialistů s ekologickým vzděláním nachází uplatnění i jako konzultanti u globálních investičních 
společností. Jak se vyvíjela světová cena zlata v posledních 10 letech? 

a) růst do roku 2011, poté stagnace a pád 

b) růst do roku 2007, poté stagnace 

c) Strmý růst do roku 2006, poté pouze pozvolný růst 

d) pokles cen v letech 2004-2009, poté stagnace 

 

32. Vyberte správné tvrzení: 

a) Hadec neboli serpentinit je metamorfovaná hornina. 

b) Hadcové půdy jsou bohaté na draslík a chudé na ostatní živiny, v kombinaci s nedostatkem srážek mají tyto 
substráty nepříznivý vliv na růst rostlin a způsobuje např. nanismus. 

c) Serpentinofyty jsou rostliny vázané na hadcové podloží, patří mezi ně podmrvka hadcová, křivatec hadcový 
a sleziník hadcový. 

d) Hadce jsou horniny vulkanického původu s výskytem zejména v oblasti Doupovských hor a Českého 
středohoří. 
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33. Vyberte NEPRAVDIVÉ tvrzení: 

a) Půdy vyvíjející se na žule mají většinou vyšší obsah křemenných zrn oproti půdám vyvíjejícím se na čediči. 

b) Písčité půdy jsou dobře propustné pro vodu. 

c) Čedič je nejhojnější výlevná vyvřelá hornina na zemském povrchu, s relativně nízkým obsahem kysličníku 
křemičitého SiO2. 

d) Jílovité půdy jsou úrodnější než půdy hlinité. 

 

34. Slepenec je: 

a) usazená hornina vzniklá z částic menších než 2 mm 

b) usazená hornina vzniklá z částic větších než 2 mm 

c) usazená hornina vzniklá diagenezí z jílovce 

d) hornina vzniklá spojením vápence a drobných částic jílu 

 

35. Mezi karbonátové minerály nepatří: 

a) vápenec 

b) dolomit 

c) siderit 

d) magnezit 

 

36. Vyberte NESPRÁVNÉ tvrzení: 

a) Ve chvíli, kdy na Wrangelově ostrově dožívaly poslední populace mamutů, začínala v Čechách a na Moravě 
doba bronzová.  

b) Rozvoj a pád starověkých kultur v Egyptě a Mezopotámii kopíroval celosvětové změny klimatu. 

c) V pozdním středověku zasáhla Evropu malá doba ledová, která zničila původní odrůdy vinné révy, pěstované 
v Čechách od doby Karla IV. 

d) Poslední evropská doba ledová, tzv. Würm, skončila na našem území před cca 20 tisíci lety. 

 

37. Pokud jsou nerosty zbarvené příměsí, nazýváme je: 

a) bezbarvé 

b) barevné 

c) zbarvené 

d) příměsné 
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38.  Co to jsou říční terasy? 

a) kaskádová řečiště s hojnými vodopády, zejména v krasových oblastech 

b) štěrkopískové sedimenty v územích dřívějšího toku řeky 

c) úseky koryta řeky, tvořené stejným horninovým podkladem 

d) hydrologický termín pro sezónní boční přítoky řeky 

 

39. Nunatak je: 

a) skála, obtékaná z obou stran horským ledovcem 

b) vůdčí samice ve skupině velryb 

c) kolize dvou satelitních měsíců, vedoucí k jejich gravitačnímu pádu na planetu 

d) přístroj pro měření teploty při výzkumu vulkanismu 

 

40. Hydraulické štěpení je: 

a) metoda těžby břidličného plynu, při kterém jsou molekuly zemního plynu štěpeny na methan a vodík 

b) metoda vytváření puklin v sedimentárních horninách pomocí směsi vody, písku a pomocných chemikálií 
používaná k těžbě zemního nebo břidličného plynu 

c) potenciálně ekologicky šetrný způsob získávání jaderné energie, při kterém z vody vzniká kyslík a vodík 

d) vhodná metoda pro těžbu břidličného plynu v oblastech s četným tektonickým porušením horninového 
masivu 


