
TEST – VLASTIVEDA (3. ročník, II. polrok)   Meno: .......................................................... 

 

1) Medzi záchranné zložky patria: .............................., ............................... a ................................... 

2) Jednotné európske číslo tiesňového volania je:  

a) 211   b) 112    c) 121 

3) Hasiči majú číslo: .............................. 

4) Polícia má číslo: ............................... 

5) Záchranná zdravotná služba má číslo: ............................... 

6) Zakrúžkuj správnu odpoveď. Preventívne prehliadky: 

a) sú slávnostné vystúpenia    b) pomáhajú predchádzať chorobám  

7) Zakrúžkuj správnu odpoveď. Ordinácie: 

a) sú ambulancie lekárov    c) sú zariadenia pre zvieratká 

b) nachádzajú sa v nemocniciach   d) nachádzajú sa v zdravotných strediskách 

8) Zakrúžkuj správnu odpoveď. Historické pamiatky: 

a) sú obchody a nákupné centrá   c) sú tiesňavy, priesmyky, jaskyne, priepasti 

b) sú hrady, zámky, múzeá, námestia, budovy d) niektoré sú zapísané do zoznamu UNESCO 

9) Zakrúžkuj správnu odpoveď. Prírodné pamiatky: 

a) sú hrady, zámky, múzeá, námestia, budovy c) sú miesta, kde môžeme robiť turistiku 

b) sú tiesňavy, priesmyky, jaskyne, priepasti d) sú miesta, kde môžeme robiť cyklistiku 

10) Skús uviesť nejakú historickú pamiatku v tvojom okolí: ....................................................................... 

11) Skús uviesť nejakú prírodnú pamiatku v tvojom okolí: ......................................................................... 

12) Zakrúžkuj správnu odpoveď. Životné prostredie: 

a) je pre ľudí veľmi dôležité  c) v našej obci nedokážeme chrániť 

b) môžeme chrániť aj my  d) chránim šetrením vodou, triedením odpadu, sadením stromu 

13) Zakrúžkuj správnu odpoveď. Ochraňovať by sme mali: 

a) rastliny, živočíchy, vzduch, vodu, pôdu  d) každý by sa mal starať len o seba 

14) Zakrúžkuj správnu odpoveď. Národné parky: 

c) sú chránené územia   d) sú veľké ihriská s horskými dráhami 

15) Zakrúžkuj správnu odpoveď. Rozlohou najväčší národný park Slovenska je: 

c) Národný park Malá Fatra (NPMF)  c) Národný park Muránska planina (NPMP) 

d) Národný park Nízke Tatry (NAPANT)  d) Národný park Slovenský raj (NPSR) 

16) Slovensko má 7 / 10 / 9 národných parkov (zakrúžkuj, čo je správne). 

17) Uveď príklad, ako chrániš životné prostredie ty alebo tvoja rodina: 

................................................................................................................................................................ 

18) Zakrúžkuj správnu odpoveď. CHKO: 

a) výraz, keď chobotnice idú loviť korisť c) chránená krajinná oblasť 
b) chýrne klenoty a obrazy   d) chránené kosti orangutana 

 



19) Zakrúžkuj správnu odpoveď. Historické pamiatky: 

a) majú veľkú historickú hodnotu    c) sú tiež hrady, zámky, sochy 

b) pripomínajú významné udalosti minulosti  d) kostry drakov a mimoňov 

20) Skús uviesť nejaké nárečové slovo: ............................................................................. 

21) Zakrúžkuj, čo je správne. Život minulých generácií nám pripomínajú: 

a) akčné a dobrodružné filmy  b) ľudové remeslá, tance, kroje, hudba, zvyky 

22) Poznáš nejaký predmet, ktorý používali naši predkovia v minulosti (na výrobu každodenných vecí)? 

............................................................................................................................................................... 

23) Zakrúžkuj správnu odpoveď. O tom, ako naši predkovia žili sa dozvedáme: 

a) z kroník, povestí a zachovaných predmetov  b) z odkazov vo fľaši 

24) Zakrúžkuj správnu odpoveď. Mapa: 

a) je zmenšené zobrazenie časti krajiny  c) nížiny sú zvyčajne hnedou farbou 

b) pohoria sú zvyčajne zelenou farbou  d) rieky a priehrady sú zobrazené modrou farbou 

25) Aké druhy máp poznáš? ............................................................................................................ 

26) Zakrúžkuj správnu odpoveď. Pohorie: 

a) je súvislé pásmo alebo skupina vrchov   

b) je pokryté lesmi, pasienkami, hoľami, kosodrevinou i skalami     

27) Najvyšším vrchom Slovenska je: ................................................................................................. 

28) Zakrúžkuj správnu odpoveď. TANAP (Tatranský národný park): 

a) je najmladší park Slovenska  d) je najstarší park Slovenska 

29) Aké slovenské pohorie poznáš? .................................................................................................. 

30) Zakrúžkuj správnu odpoveď. Ľudia navštevujú pohoria: 

a) lebo sa nudia     c) väčšinou kvôli turistike a športu  

b) aby sa trochu ochladili    d) aby si urobili pekný výlet 

31) Zakrúžkuj správnu odpoveď. Nížina: 

a) je oblasť, ktorá sa stále viac a viac znižuje c) je tvorená poľami, lúkami, sadmi, vinicami 

b) je nízko položená rovina (rovinatá krajina) d) je tvorená kopcami, lesmi a skalami 

32) Zakrúžkuj správnu odpoveď. Najväčšia, najteplejšia a najúrodnejšia nížina na Slovensku je: 

a) Východoslovenská nížina    c) Borská nížina 

b) Záhorská nížina     d) Podunajská nížina 

33) Skús uviesť aké plodiny sa pestujú na nížinách: ................................................................................... 

34) Zakrúžkuj správnu odpoveď. Súčasťou Podunajskej nížiny je Žitný ostrov. Je to: 

a) najmenší riečny ostrov v Európe  b) najväčší riečny ostrov v Európe 

35) Zakrúžkuj správnu odpoveď. Vodné toky a vodné plochy: 

a) sú rieky, potoky, pramene, jazerá, rybníky či plesá c) sa využívajú na výrobu energie 

b) môžu slúžiť ako zdroj pitnej vody   d) sa využívajú na dopravu i šport 

36) Ktorá rieka je najdlhšia na Slovensku: .......................................................................  

37) Ktorá rieka je najväčšia na Slovensku: .......................................................................  



38) Čo myslíš, je nejaký rozdiel medzi jazerom a priehradou? Aký?: 

.............................................................................................................................................................. 

39) Zakrúžkuj jarné mesiace: 

a) jún, júl, august    c) marec, apríl, máj 

b) december, január, február  d) september, október, november 

40) Na jar sa: 

a) dni skracujú a noci predlžujú  c) sú dni i noci rovnako dlhé 

b) dni predlžujú a noci skracujú  d) dĺžka dňa sa už neposudzuje, je to zrušené 

41) Označ, čo patrí medzi znaky jari: 

a) príroda sa prebúdza   c) rodia sa mláďatá 

b) zvieratá sa ukladajú na spánok  d) robíme si zásoby 

42) Aké počasie býva na jar: 

a) veľa sneží a mrzne   c) otepľuje sa 

b) vyskytujú sa prehánky   d) typické sú ranné hmly 

43) Aké jarné práce poznáš: ................................................................................................................... 

44) Za sviatky jari považujeme: 

a) Vianoce    c) Veľkú noc 

b) Pamiatku zosnulých  d) jarné prázdniny 

45) V lete: 

a) nosíme baranicu, šál a palčiaky   c) nosíme ľahké a vzdušné oblečenie 

b) ľudia chodia viac na výlety a dovolenky  d) sa chránime okuliarmi, klobúkom a krémom 

46) Napíš letné mesiace: ........................................................................................................................ 

47) Čo sa deje s prírodou v lete, ako vtedy vyzerá:  

........................................................................................................................................................... 

48) Aké plody zbierame v lete: ............................................................................................................... 

49) V lete: 

a) dni sú dlhšie ako noci    c) noci sú dlhšie ako dni 

b) môžeme sledovať svätojánske mušky  d) môžeme byť dlhšie hore 

50) Na Veľkú noc: 

a) je tradíciou pliesť korbáče z vŕbových prútov c) ženy a dievčatá robia zdobené kraslice 

b) je hlavným zmyslom mať dostatok koláčov d) kúpači chodia, aby boli devy krásne a zdravé 

51) Na Veľkej noci máš/nemáš rad(a), alebo sa ti páči/nepáči:  

.............................................................................................................................................................. 

52) Aký predmet je podľa teba vlastiveda (zaujímavý, nudný, užitočný, neužitočný...):  

.............................................................................................................................................................. 

 

 


