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TEKMOVALNA POLA 
 

 

 

Draga tekmovalka, dragi tekmovalec! 

 

 

Preden odgovoriš na vprašanja, pozorno preberi navodilo in vprašanje. Svoje odgovore vpisuj le na 

ocenjevalno polo, tekmovalno polo lahko po tekmovanju odneseš domov! Če se zmotiš, prečrtaj 

napačen odgovor in označi, kateri odgovor je pravilen. Če popravljalec ne bo mogel razbrati, 

kateri odgovor je označen kot pravilen, za odgovor ne dobiš nobene točke.  

Piši čitljivo! Za pisalo lahko uporabljaš kemični svinčnik ali nalivno pero, drugih pisal in brisalca ni 

dovoljeno uporabiti. 

Pri vsaki nalogi je na ocenjevalni poli označeno število točk, ki jih dobiš, če pravilno odgovoriš na 

vprašanje. 

Posamezna vprašanja so med seboj ločena s črto. Vseh vprašanj je 40, število vseh možnih točk je 

40. 

 

 

Veliko uspeha in sreče na tekmovanju! 
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Prirodoslovno društvo Slovenije, 2021. 

1. Kateri od naštetih organov je/so del obustnega aparata pajkovcev?  

A. Mandibula. 

B. Pedipalpi. 

C. Zobje.  

Č. Antene. 

 

2. Za nekatere pajkovce pravimo, da so sinantropni. To pomeni, da  

A. živijo s človekom v istem življenjskem okolju. 

B. je človek močno spremenil njihovo življenjsko okolje. 

C. živi v sožitju s človekom, od katerega imata obe vrsti korist. 

Č. jih je v njihov habitat prinesel človek (namenoma ali naključno). 

 

3. Katera skupina pajkovcev ima strup, ki je lahko nevaren za človeka? 

A. Vse skupine. 

B. Škorpijoni. 

C. Škorpijoni in pajki. 

Č. Strup pajkovcev ni nevaren. 

 

4. Po katerih telesnih značilnostih pajkovce najlažje ločimo od žuželk? 

A. Pajkovci imajo na glavi značilne tipalnice. 

B. Pajkovci imajo glavo, ki je dobro ločena od telesa. 

C. Oboji imajo 6 nog, pajkovci nikoli nimajo kril. 

Č. Pajkovci imajo 8 nog in nikoli nimajo kril.  

 

5. Kaj je vloga pajkovcev v ekosistemu? 

A. Zaradi svoje majhnosti niso posebej pomembni. 

B. So pomemben del v prehranjevalnem spletu. 

C. Pomembni so izključno kot paraziti. 

Č. Pomembni so izključno kot razkrojevalci. 
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Prirodoslovno društvo Slovenije, 2021. 

6. Med pajkovci najdemo parazite komercialno pomembnih rastlin. Katera skupina prispeva 

večino teh parazitov? 

 

A. Pršice. 

B. Suhe južine. 

C. Paščipalci. 

Č. Klopi. 

 

7. V življenju večine pajkovcev igra pomembno vlogo spermatofor. Kaj je to? 

A. Spremenjeni pedipalpi, namenjeni paritvenim spopadom. 

B. Posebno čutilo na spodnji strani glavoprsja. 

C. Posebna strupna žleza. 

Č. Na tla pritrjen paket sperme. 

 

8. Pršice med pajkovci izstopajo po telesni velikosti. Kako velike so? 

A. Večinoma več centimetrov. 

B. Približno en centimeter. 

C. Od enega do nekaj centimetrov. 

Č. Večinoma manj od enega milimetra. 

 

9. Po čem je znana pršica varoja? 

A. Pogosto živi v prašnih delih hiš. 

B. Gre za znano jamsko vrsto. 

C. Je parazit na medonosni čebeli. 

Č. Je parazit na koruzi. 

 

10. Katere od naštetih skupin povzročiteljev bolezni (patogenov) klopi ne morejo prenašati na  

druge organizme? 

 

A. Bakterij. 

B. Virusov. 

C. Praživali. 

Č. Gliv. 
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Prirodoslovno društvo Slovenije, 2021. 

11. Klopi se od drugih pajkovcev ločijo po tem, da imajo Hallerjev organ. Kakšno nalogo opravlja  

ta organ? 

 

A. Omogoča izjemno povečanje klopovega telesa ob obilnem hranjenju s krvjo. 

B. Shranjuje energijo za čas, ko se klop zaradi neugodnih vremenskih razmer ne more 

prehranjevati. 

C. Zaznava spremembe temperature, vlage, prisotnost določenih kemičnih snovi in 

vibracije. 

Č. V njem nastaja snov, ki klopu omogoča, da se izjemno močno oprime svojega 

gostitelja. 

 

12. Na pse in mačke v Sloveniji se najpogosteje prisesa 

A. gozdni klop. 

B. pasji klop. 

C. breguljkin klop. 

Č. netopirski klop. 

 

13. Kako deluje bodalo klopa? 

A. Kožo predrejo s pomočjo encimov, ki razkrajajo tkivo. 

B. Kožo najprej pregrizejo, nato v rano zabodejo sesalo. 

C. Prvi par nog je preobražen v napravo za prebadanje kože. 

Č. Kožo mehansko prebodejo s harpuni podobnim bodalom. 

 

14. Kako najlažje odstranimo klopa? 

A. Zavrtimo ga v smeri urinega kazalca. 

B. Zavrtimo ga v nasprotni smeri urinega kazalca. 

C. S pinceto ga zagrabimo tik ob koži in odločno potegnemo. 

Č. Namažemo ga z oljem, da se sam spusti. 

 

15. Kako suhe južine na videz najlažje ločimo od dolgonogih pajkov? 

A. Suhe južine imajo zlita glavoprsje in zadek. 

B. Suhe južine imajo krila. 

C. Suhe južine proizvajajo svilo, a nikoli ne pletejo lovilnih mrež. 

Č. Suhe južine so posebne po tem, da imajo samo šest nog. 
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Prirodoslovno društvo Slovenije, 2021. 

 

16. Suhe južine se pred plenilci branijo na več načinov. Kateri NI med njimi? 

A. Združevanje v velike skupine. 

B. Avtotomija (trganje nog). 

C. Močen in hitro delujoč strup. 

Č. Potresavanje s celim telesom. 

 

17. Kaj je glavna telesna značilnost škorpijonov, ki jih loči od drugih pajkovcev? 

A. Veliki, kleščasti pedipalpi. 

B. Dvodelni zadek, ki se konča s strupnikom. 

C. Več parov oči. 

Č. Zadek z jasno vidnimi telesnimi členi. 

 

18. Po svetu je vsako leto registriranih več kot 100.000 pikov škorpijonov oziroma zastrupitev s 

škorpijonovim strupom, vendar nobena od evropskih vrst ni smrtno nevarna. Kakšni so  

najpogostejši znaki zastrupitve ob piku škorpijona? 

 

A. Izguba vida, sluha, bolečine v ušesih. 

B. Bruhanje, bolečina, omrtvičenost udov, motnje utripa srca in dihanja. 

C. Zmedenost, prividi (halucinacije). 

Č. Zaprtje, bolečine v ledvicah. 

 

19. Kako po telesnih značilnostih paščipalce ločimo od ščipalcev (škorpijonov)? 

A. Telesna zgradba je enaka, razlikujejo se po velikosti. 

B. Paščipalci imajo jasno ločeno glavoprsje in zadek. 

C. Paščipalci imajo zadek s strupnikom, a nimajo kleščastih pedipalpov. 

Č. Pri paščipalcih se zadek ne konča s strupnikom. 

 

20.  Paščipalci so slabo raziskana skupina. Zakaj? 

A. So za ekosistem nepomembna skupina. 

B. Niso pogosti, pojavljajo se v le redkih habitatih. 

C. Prezrti so predvsem zaradi svoje majhnosti. 

Č. Raziskovalcem se zdijo dolgočasni. 
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Prirodoslovno društvo Slovenije, 2021. 

21. Kako se imenuje del pajčjega telesa med glavoprsjem in zadkom? 

A. Pas. 

B. Pedicel. 

C. Pedipalp. 

Č. Pecelj. 

 

22. Pajki so znani po produkciji svile. Kje imajo izvodila svilnih žlez? 

A. Na konicah nog. 

B. Na zadnjem delu zadka. 

C. V bližini ust. 

Č. Po večini telesne površine. 

 

23. Kdo je veliki naravoslovec, ki je prvi znanstveno opisoval tudi pajke na območju Slovenije? 

 

A. Joannes Antonius Scopoli. 

B. Carl Linnaeus. 

C. Charles Darwin. 

Č. Janez Vajkard Valvasor. 

 

24. Pajki skakači imajo velike sprednje oči. Zakaj? 

A. Z njimi dobro vidijo. 

B. Imajo slab vid, vendar zaznavajo premike tudi v temi. 

C. Z velikimi očmi zmedejo plenilca. 

Č. Zaradi velikih oči se jih plenilec pogosto usmili. 

 

25.  Pajki skakači so izredno dobri plezalci. Kaj jim omogoča tako dober oprijem po gladkih 

podlagah? 

A. Šop posebnih dlačic na koncih nog. 

B. Kremplji na koncih nog. 

C. Lepilo, ki ga izločajo žleze na koncih nog. 

Č. Priseski na koncih nog. 
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Prirodoslovno društvo Slovenije, 2021. 

 

Spodaj je napisanih nekaj trditev o pajkovcih. Na ocenjevalnem listu za pravilno trditev pri nalogah 

od 26 do 40 obkroži črko P, za napačno pa N. Vsak pravilni odgovor ti prinese eno točko. 

26.  Pajkovci so pogosti tako na kopnem kot tudi v vodi. 

27.  Pršice živijo skoraj povsod, nekatere celo na obrazih ljudi. 

28.  Pršice so izključno parazitske živali. 

29.  S krvjo se hranijo samo klopove samice in nimfe. 

30.  
Naš najpogostejši klop, gozdni klop, se hrani samo na gostiteljih s stalno telesno 

temperaturo.  

31.  Suhe južine uporabljajo svilo v vseh fazah svojega življenja. 

32.  Nekatere vrste suhih južin imajo kratke noge.  

33.  
Po razmerju med velikostjo »klešč« in »repa« pri škorpijonih lahko sklepamo o strupenosti 

vrste.  

34.  Paščipalci v nasprotju s ščipalci (škorpijoni) nimajo strupa. 

35.  Vse vrste pajkov tvorijo svileno nit.  

36.  Vse vrste pajkov pletejo lovilne mreže. 

37.  Nekatere vrste pajkov lahko spreminjajo barvo celotnega telesa.  

38.  Pajkove svilene niti so odporne na bakterijsko razgradnjo. 

39.  Črne vdove pogosto zaidejo v hiše, kjer zlezejo v čevlje. 

40.  Velike mreže pajkov včasih kot habitat izkoristijo nekatere drobne vrste pajkov. 

 

 

K O N E C 


