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Vítame Ťa v krajskom kole Biologickej olympiády. 
Každú úlohu si dôkladne prečítaj a postupuj podľa pokynov. Najskôr vyrieš praktickú úlohu, potom 
teoretické úlohy. 
Želáme Ti úspešné riešenie celej prakticko-teoretickej časti. 

 

1. Vyrieš praktickú úlohu. 
Cieľ:  Pozorovať živé a neživé bunky kvasiniek   

Pomôcky:   Mikroskop, podložné sklo, krycie sklíčka, 2 kadičky, kvapkadlo, skúmavka, držiak na  
  skúmavku, kahan, zápalky, trojnožka, azbestová sieťka, filtračný papier                                      

Chemikálie:  Methylénová modrá  alebo 10% roztok jódovej tinktúry, destilovaná voda. 

Biologický materiál: Kvasnice (droždie), cukor, vlažná voda, destilovaná voda. 

Úlohy a postup: 
1. Pozorne si prečítaj informačný text a využi ho pri riešení úlohy. 

Najznámejšou jednobunkovou hubou je kvasinka.  Líši sa od  rastlinných i živočíšnych buniek. Má bunkovú 
stenu, ale chýbajú jej chloroplasty.  
Rozmnožuje sa spravidla nepohlavne, ale za určitých podmienok, napr. pri poklese obsahu živných látok      
v prostredí, sa rozmnožuje pohlavne.  
Niektoré látky alebo procesy usmrcujú jednobunkové organizmy, teda aj bunky kvasiniek. Živé a neživé 
bunky sa dajú rozlíšiť  pomocou farbiva. 
Živé bunky majú cytoplazmatickú blanu polopriepustnú, ktorá do vnútra bunky prepúšťa len niektoré látky, 
iné látky, napr. farbivá prepúšťa len nepatrne alebo ich vôbec neprepúšťa. Neživé (mŕtve) bunky majú 
cytoplazmatickú blanu nefunkčnú a priepustnú, preto do vnútra buniek prepúšťa všetky látky, napr. aj 
farbivá.    

 
2. Priprav zmes z kvasiniek. Do kadičky rozdrob kúsok kvasníc, pridaj trochu cukru a vlažnej vody. Premiešaj 

a nechajte 5 minút stáť.  
3. Zo zmesi kvasiniek priprav dva mikroskopické preparáty. 

• Preparát č. 1.  Kvapni na podložné sklo kvapku zmesi z kvasiniek a prikry krycím sklíčkom. K hrane 
krycieho sklíčka prikvapni kvapku methylénovej modrej (alebo 10% roztok jódovej tinktúry). Prilož 
kúsok filtračného papiera k opačnej hrane krycieho sklíčka ju odsaj z preparátu prebytočné farbivo.  

• Pozoruj sfarbený preparát pod mikroskopom. Nakresli niekoľko buniek kvasiniek. Vyhľadaj živú  
bunku kvasinky, ktorá sa delí (pučí). Označ ju šípkou a pomenuj („deliaca sa živá bunka“). K nákresu 
napíš zväčšenie, pri akom si pozoroval/a preparát. 

• Preparát č. 2. Odlej časť zmesi kvasiniek do skúmavky.  Vlož skúmavku do kadičky s vodou a krátko 
povar nad kahanom. Na podložné sklo kvapni kvapku prevarenej zmesi kvasiniek, prikry krycím 
sklíčkom. Preparát sfarbi methylénovou  modrou alebo roztokom jódovej tinktúry ako pri preparáte 
č. 1. Pozoruj po chvíli sfarbenie buniek kvasiniek. 

Zistenia a výsledky: 
1. Nákres pozorovaných buniek kvasiniek - Preparát č. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zväčšenie: 
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2. Podčiarkni správne časti textu v rámčeku. 

a) Sfarbili sa všetky bunky kvasiniek po pridaní farbiva v preparáte č. 1?  

    Sfarbili sa len niektoré bunky – všetky bunky.  

 

b) Ako sa farebne odlišovali živé a neživé bunky kvasiniek v preparáte č. 1? 

    Živé bunky sa sfarbili - nesfarbili. Neživé bunky sa sfarbili  - nesfarbili.  

  

c) Zdôvodnenie:     

• V živých kvasinkách prepustila - neprepustila polopriepustná cytoplazmatická  blana do vnútra buniek  
farbivo.   

• V neživých kvasinkách nefunkčná cytoplazmatická blana farbivo do vnútra prepustila –neprepustila.  

 

3. Aké zmeny nastali v preparáte č. 2 v porovnaní s preparátom č. 1 po pridaní farbiva?  

    Bunky sa v preparáte č. 2 výrazne – nevýrazne sfarbili. 

   Zdôvodnenie:  

   Var v preparáte č. 2 spôsobil – nespôsobil usmrtenie buniek kvasiniek. 
 
Záver  
 
Odpovedz na otázky na základe pozorovania kvasiniek, svojich vedomostí a poznatkov z informačného 
textu: 
 
a) Ako sa nazýva najčastejší spôsob rozmnožovania kvasiniek?  .................................................................... 
 
b) Prečo je cukor nevyhnutný pri procese rozmnožovania?  Podčiarkni správnu časť odpovede. 
 

Kvasinky potrebujú cukor ako živinu – na dýchanie. 
 
c) Ktorá plynná látka sa uvoľňuje počas kvasenia a ako sa to prejavuje? Podčiarkni správnu časť odpovede. 
 
      Počas kvasenia sa uvoľňuje kyslík – oxid uhličitý, ktorý sa na povrchu zmesi kvasiniek prejavuje  

      ako kožovitý povlak  –  bublinky. 
       
d) Aký vplyv má var na bunky kvasiniek?   

Var nemá žiadny vplyv na bunky kvasiniek – usmrcuje bunky kvasiniek. 
 
e) Urči a podčiarkni správne výroky o kvasinkách a ich rozmnožovaní.  

 
• lisované kvasinky obsahujú vitamín B 
 
• sú saprofytické huby 
 
• využívajú sa pri výrobe jogurtov  
 
• pri kysnutí vzniká alkohol 
 
• žijú v pôde, na plodoch, na tele i vnútri tela rastlín, zvierat a človeka 
 
• odoberajú živiny zo živých organizmov 
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Po skončení praktickej úlohy pokračuj v riešení teoretických úloh. 
 

2.  
a)  Huby prijímajú živiny z odumretých alebo živých organizmov. Podľa toho ich delíme na saprofytické 

a parazitické. Priraď šípkou jednotlivé huby a ochorenia, ktoré spôsobujú huby, do správnej skupiny. 
 

     

 

 

 

b) Organizmy sa rozmnožujú pohlavne a nepohlavne. Roztrieď uvedené organizmy  podľa spôsobu 
nepohlavného rozmnožovania a napíš ich do riadku k príslušnej skupine: 
 

hľuzková baktéria ↔ ploník obyčajný ↔ drobnozrnko ↔ bleduľa jarná ↔  muchotrávka zelená ↔ 
črievička veľká ↔ pažítka ↔ šafran záhradný ↔ mach rašelinník 
 

Výtrusy  -  ......................................................................................................................................................    

Delenie  -  ......................................................................................................................................................    

Cibuľa    -   ......................................................................................................................................................    

3.   
Roztrieď  huby zo zoznamu podľa typických znakov rúcha a napíš ich do príslušných obrázkov. 
 
plávka zelenkastá • muchotrávka zelená • kuriatko jedlé • masliak obyčajný • hríb satanský  
• kozák osikový • suchohríb hnedý • rýdzik pravý 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

rúcho s rúrkami     rúcho s lupeňmi 

4.   
Označ krížikom (x) v tabuľke živočíchy, ktoré patria medzi stavovce a bezstavovce a jednoklíčnolistové 
a dvojklíčnolistové rastliny. 
a)  

Názov živočícha Stavovce Bezstavovce 

fúzač alpský   
slepúch lámavý   
skokan hnedý   
dážďovka zemná   

 
b) 

Názov rastliny Jednoklíčnolistová 
rastlina 

Dvojklíčnolistová 
rastlina 

slnečnica ročná   
kukurica siata   
tulipán záhradný   
hrach siaty   

 

Saprofytické huby Parazitické huby 

monilióza - hniloba jabĺk 
pleseň hlavičkatá  
pečiarka ovčia  
plesne spôsobujúce ekzémy 
kvasinky  
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5.    
Vyber a označ rámčekom správne tvrdenia o križiakovi obyčajnom.  
 

má 6 nôh       � má 8 nôh 
telo sa skladá z hlavy, hrude a bruška    � telo sa skladá z hlavohrude a bruška 

má tykadlá     � nemá tykadlá 
patrí medzi článkonožce    � nepatrí medzi článkonožce 

 

6.   

Na obrázku je zástupca hmyzu dvojkrídlovcov, ktorý má šípkou  označený špeciálny orgán. Zakrúžkuj 

nepravdivé tvrdenia o tomto orgáne:  

 

 

      
 

                      
 
 
 
 

7.   
Vyber  zo zoznamu správny ekologický výraz a napíš k príslušnému obrázku. 

 
populácia ↔ symbióza ↔ ekosystém ↔ hustota populácie ↔ jedinec ↔ parazitizmus ↔ 
ekologická nika  ↔ spoločenstvo organizmov  ↔ konkurencia 

 

   

a) ............................    b) .........................................   c) ...................................   d)  .................................... 
 

8.   
Do uvedených skupín rastlín a húb sa omylom dostali také, ktoré tam nepatria. Nájdi ich a napíš na čiaru. 
Vedľa názvu omylom zaradenej rastliny napíš dôvod, prečo nepatrí medzi ostatné druhy. 
 
a)  plesnivec alpínsky, dub zimný, borovica kosodrevinová, horcokvet Clusiov, astra alpínska 

Do skupiny nepatrí: ......................................................................................... 

Zdôvodnenie:           ............................................................................................................................... 
 
b)  papraď samčia, praslička roľná, ploník obyčajný, plavúň obyčajný, praslička lesná 

Do skupiny nepatrí: ......................................................................................... 

Zdôvodnenie:           ............................................................................................................................... 
 
c) kozák osikový, hodvábnica veľká, bedľa vysoká, suchohríb hnedý, masliak obyčajný 

Do skupiny nepatrí: ......................................................................................... 

Zdôvodnenie:           ............................................................................................................................... 
  
 

a) kyvadielka so zmyslovými bunkami 

b) rovnovážny orgán 

c) orgán s hmatovými bunkami 

d) premenený druhý pár krídel 

e) dýchacie rúrky 
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9.   
Na obrázkoch sú lebky cicavcov. Tvarom lebky a typom chrupu sú prispôsobené na prijímanie rôznych 
druhov potravy. Vyber z možností správnu skupinu a príklad živočích a napíš  pod príslušný obrázok. 
 

Skupina:    zajace  nepárnokopytníky    párnokopytníky neprežúvavé  netopiere  hmyzožravce              
                    hlodavce   párnokopytníky prežúvavé   mäsožravce 

 
Živočích:  krt podzemný ↔ kôň domáci ↔ netopier veľký ↔ sviňa domáca ↔ tur domáci ↔ mačka  
                  domáca ↔ králik domáci ↔ myš domová 

 

  
 
 
 
 
 
 

Skupina:      a)  ......................................           b)  ..........................................       c) ...................................... 

Živočích:           ......................................                ........................................... ..........................................
  
10.  
Na obrázku je jednobunkový organizmus – prvok, ktorý žije vo vode. Napíš jeho názov, pomenuj časti tela 
a doplň text. 

  
     A)  ..................................................... 

 
  

 
 
 
            
      
 
 

C) Tento vodný prvok  je súčasťou vodných mikroorganizmov, ktoré sa spoločne nazývajú ............................ 

– sú zdrojom potravy  iných vodných živočíchov. Jeho výskyt vo vode je ukazovateľom  čistej alebo 

znečistenej vody? ................................................ Podľa stavby tela je na hranici medzi .................................. 

a ....................................... ríšou. Pomocou červenej škvrny dokáže vnímať ...............................  

11.  
Na obrázku je pšenica siata. Dôkladne si ju prezri a podčiarkni správnu 
charakteristiku jednotlivých častí tela rastliny. 
 

 

 

B) 

a) ................................... 

b) ................................... 

c)  červená škvrna 

d) .................................. 

e) chloroplast 

a) koreň :    valcovitý – repovitý – zväzkovitý 
 
b) kvet:       súkvetie klasu – jednoduchý  kvet – súkvetie okolíku 
 
c) plod:        struk – nažka – zrno 
 
d) žilnatina:  rovnobežná – dlaňovitá – sieťovitá 


