Není-li uvedeno jinak, je v testových otázkách správná pouze jedna odpověď.
1. Soubor jedinců jednoho druhu žijícího v daný čas na daném území se
nazývá
a) populace
b) společenstvo
c) ekosystém
d) biom
2. Organismy osídlující stanoviště s trvale nízkými teplotami patří mezi
a) hydrofyty
b) termofyty
c) nitrofyty
d) psychrofyty
3. Proudění vzduchu se v ekosystémech projevuje kladně
a) odnášením povrchové vrstvy půdy
b) rozšiřováním částí rostlin (semen, plodů, ...)
c) rozrušováním hornin
d) tvorbou vývratů a polomů
4. Ze slunečního záření má pro organismy největší význam
a) viditelné světlo
b) UV záření
c) IČ záření
d) gama záření
5. Pro oxid uhličitý platí, že: (více správných odpovědí)
a) jeho koncentrace ve vzduchu se pohybuje kolem 0,03 obj.%
b) do ovzduší se uvolňuje zejména dýcháním, spalováním paliv a fotosyntézou
c) není obsažen v půdě
d) patří mezi tzv. skleníkové plyny

+420 384 721 216

www.ssrv.cz

info@ssrv.cz

Táboritská 688, 379 01 Třeboň

6. Čím je charakterizován tzv. skleníkový efekt? (více správných odpovědí)
a) je způsoben prudkým nárůstem znečištění atmosféry oxidem siřičitým
b) je důsledkem rostoucí koncentrace CO2 v ovzduší
c) může způsobit celkové oteplení klimatu a zvýšení hladiny moří
d) jde o moderní způsob pěstování hybridních rostlin ve skleníku
7. Vyberte správné tvrzení o kosmopolitních druzích
a) mají velmi omezený areál rozšíření daný specifickými nároky na biotop
b) se vyskytují jen najedná lokalitě
c) díky geografické izolaci se vyskytují jen na několika ostrovech
d) jsou rozšířeny po celém světě
8. Biodiverzita je
a) druhová rozmanitost živých organismů, která je základem stability
ekosystémů
b) rozdělení jednoho ekosystému na dva pod vlivem vnějších podmínek
c) jeden ze způsobů vzniku druhů
d) typem vnitrodruhové kompetice - pronikání druhu do cizí ekologické
niky
9. Přizpůsobení podmínkám, s nimiž byl určitý druh ve styku
v minulosti, nazýváme
a) adaptace
b) konvergence
c) tolerance
d) domestikace
10.
a)
b)
c)
d)

Mezi abiotické vlivy nepatří

teplota
sluneční záření
přítomnost parazitů
kyselost půdy
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11.
a)
b)
c)
d)

v
v
v
v

Kde na Zemi je většina sladké vody?
oceánech
řekách
jezerech
ledovcích

12.
a)
b)
c)
d)

většina sopek se vyskytuje podél okrajů tektonických desek
většina sopek se vyskytuje na pevnině
sopky se na zemském povrchu vyskytují náhodně
sopky se vyskytují pouze v teplém klimatickém pásu

13.
a)
b)
c)
d)

Která plodina se pěstuje jako přísada do bionafty

pšenice
ječmen
kukuřice
řepka

14.
a)
b)
c)
d)

Vyberte správné tvrzení o sopkách

Jedinec vzniklý nepohlavním rozmnožováním:

jeho genetická výbava je z poloviny shodná s mateřským organismem
má s mateřským organismem shodnou jen pohlavní soustavu
je od mateřského organismu geneticky zcela odlišný
je s mateřským organismem po genetické stránce zcela shodný

15.

Petrova maminka přestěhovala pelargónie (muškáty)

z balkonu do sklepa. Položila je pod okno. Petr si po čase všimnul,
že pelargónie sice pořád rostou, ale jejich stonky jsou tenké,
dlouhé a bledé. Čím byla způsobena deformace stonků rostlin?
a)
b)
c)
d)

nedostatkem světla
chladem
teplem
nedostatkem oxidu uhličitého
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16.

Jaký je náš největší národní park

a) Krkonošský NP
b) NP Šumava
c) NP Podyjí
d) NP České Švýcarsko
17.

Co jsou to monokultury

a) porosty tvořeny jedním druhem rostlin
b) porosty tvořeny více různými druhy rostlin
c) soubor živočichů z jednoho kulturního prostředí
d) soubor živočichů z různých kulturních prostředí

18.

Kolik bloků má JE Temelín

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
19.

Který typ energie nepatří mezi energie obnovitelné

a) větrná
b) vodní
c) jaderná
d) sluneční
20.
Středoevropské řeky lze orientačně rozdělit na pásma podle
vůdčího druhu ryb. Jsou to pásma (více správných odpovědí)
a) štikové
b) karasové
c) pstruhové
d) lipanové
e) parmové
f) cejnové
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21.

Rozhodněte o správnosti tvrzení o vodě:

a) v minerální vodě je praní prádla s pomocí mýdla účinnější než
v destilované vodě
ANO – NE
b) čistá voda v automobilu při teplotách pod bodem mrazu poškodí chladič
ANO-NE
c) voda je v organismu nejdůležitějším rozpouštědlem
ANO – NE
22.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Zařaďte uvedené zdroje do příslušné kategorie:
rudy
vítr
voda
fosilní paliva
sluneční energie
diamanty
1. obnovitelné zdroje: .....................................................
2. neobnovitelné zdroje: ................................................
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