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BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – 47. ročník – školský rok 2012/2013 
 

Obvodné  kolo – Kategória C 
8. – 9. ročník základnej školy a 3. - 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom 

 
Prakticko–teoretická časť  

 
Úlohy 

 
1. Vyrieš praktickú úlohu. 
      
Cieľ:  Zistiť  vplyv chloridu sodného (kuchynskej soli) na umelé vädnutie listov. 
Úloha:                  Pozoruj a vysvetli vplyv chloridu sodného na umelé vädnutie listov rastlín.  
Biologický materiál:   Vzorka čerstvých listov vybranej rastliny. 
Pomôcky:             Lupa,  pinzeta, 2 kadičky, sklenená tyčinka, podložka, odmerný valec, hodinky.  
Chemikálie:                      40 g chloridu sodného (kuchynskej soli), 200 ml vody.        

 
Postup a úlohy: 
 
a) V kadičke si priprav roztok z 200 ml vody a 40 g chloridu sodného. Miešaj sklenenou tyčinkou dovtedy, kým 

sa chlorid sodný úplne rozpustí vo vode. 

b) Do druhej kadičky nalej 200 ml  čistej vody.  

c) Do oboch kadičiek vlož po jednom liste. 

d) Po uplynutí 20 minút vyber listy pinzetou z kadičiek. Polož ich na podložku a pozoruj voľným okom aj lupou. 

e) Do Tabuľky 1 stručne zapíš  zmeny  pozorované na listoch. 

f) Na Obr. 1 a Obr. 2 sú znázornené zmeny v bunkách  pozorovaných listov. Doplň text pod obrázkami – dopíš, 
ktorá bunka pochádza z listu ponoreného v roztoku chloridu sodného (v slanej vode) a ktorá z listu ponore-
ného v čistej vode. 

g) Na Obr. 1 a Obr. 2 šípkami označ smer prenikania vody. 
 
Zistenia a výsledky:                 
 
Tabuľka 1 

   
 
                                                            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bunka z listu ponoreného v ............................................  Bunka z listu ponoreného v .................................. 

                 Obr. 1                                                                                      Obr. 2  

 Opis pozorovaných zmien 

List z kadičky so slanou vodou  
(v roztoku chloridu sodného)  

 

List z kadičky s čistou vodou 
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Záver 
 
Zhodnoť svoje poznatky na základe pozorovania a svojich doterajších vedomostí. 
Vyber a podčiarkni správne tvrdenia. 

a) V čistej vode  list ostáva svieži a pružný - stráca vodu a vädne.  

b)  V čistej vode bunky listov prijímajú - vylučujú vodu. 

c) V roztoku chloridu sodného list ostáva svieži a pružný - stráca vodu a vädne. 

d) Roztok chloridu sodného odoberá - pridáva bunkám listov vodu.  

e) Na základe zistených výsledkov vysvetli, aké dôsledky pre rastliny má odstraňovanie snehu a ľadu solením  
    chodníkov a ciest v zimnom období. 

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................                   
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Po skončení praktickej úlohy pokračuj v riešení teoretických úloh. 

 
2. Dôkladne si prečítaj nasledujúci text. Vyber správne údaje a doplň ich do tabuľky. 
 

Baktérie tvoria rôznorodú skupinu mikroorganizmov. Žijú v rozličnom prostredí - vo vzduchu, vo vode, v pôde, 
na povrchu aj vo vnútri organizmov.  
Baktérie sú väčšinou heterotrofné - saprofytické napr. rozkladné a kvasné baktérie a parazitické, ktoré spôsobu-
jú rôzne nákazlivé ochorenia napr. týfus alebo tuberkulózu.  
Baktérie sa rozmnožujú nepohlavne najčastejšie priečnym delením. Niektoré druhy baktérií sa rozmnožujú pu-
čaním. 

Huby tvoria druhovo najpočetnejšiu ríšu organizmov. Väčšinu z nich tvoria mikroskopické huby napr. kvasinka 
vínna, pleseň hlavičkatá.                                                                                                                                                                     
Huby sú heterotrofné organizmy pretože v nich neprebieha fotosyntéza. Zdrojom energie sú pre ne organické 
látky z prostredia. Získavajú ich buď paraziticky - zo živých organizmov alebo saprofyticky - z odumretých orga-
nizmov alebo organických zvyškov. Spolu s baktériami majú v prírode význam ako reducenty - rozkladajú orga-
nickú hmotu na anorganické látky.  
Huby sa rozmnožujú nepohlavne - pučaním alebo výtrusmi. Huby s plodnicou sa rozmnožujú aj pohlavne - sply-
nutím pohlavných buniek, pohlavných orgánov alebo spájaním. 

Rastliny získavajú anorganické látky z neživej prírody - z pôdy a zo vzduchu. Výživa zelených rastlín je autotrofná 
- fotosyntézou produkujú organické látky, ktorými sa živia ďalšie organizmy. Rastliny vyživujúce sa autotrofne 
majú v potravovom reťazci  význam ako producenty. Spôsobom výživy nezávisia od iných organizmov.  
Rozmnožujú sa nepohlavne pomocou rôznych odrezkov, cibuľami, hľuzami, poplazmi, delením trsov a pod.                  
Pri pohlavnom rozmnožovaní vznikajú nové jedince splynutím samčej a samičej pohlavnej bunky.                                               
Väčšina kvitnúcich rastlín napr. slnečnica ročná sa rozmnožuje pohlavne semenami, z ktorých rastú nové rastli-
ny.  

 

 Baktérie Huby Rastliny 

 
Príklad organizmu 
 

   

 
Názov organizmov            
podľa spôsobu výživy  
 

   

 
Význam v potravovom 
reťazci a v prírode 
 

   

 
Typ rozmnožovania 
 

   

 
 
3. Okrem živín potrebujú skoro všetky organizmy pre život aj kyslík.  
Označ krížikom v tabuľke dôležitosť kyslíka pre prežitie uvedených organizmov. 
                                                  

 Na dýchanie potrebujú kyslík Prežijú bez kyslíka 

Rozkladné baktérie   

Kvasné baktérie   

Huby   

Rastliny   
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4. Niektoré druhy organizmov dokážu žiť vo výnimočných podmienkach. Sú to - extrémofilné mikroorganizmy. 
Pre extrémofily sú mimoriadne životné podmienky nevyhnutné - sú to ich optimálne životné podmienky.           
V  tabuľke sú uvedené niektoré podmienky, ktoré ohraničujú život v extrémnych stanovištiach.  
Pozorne si prezri tabuľku a rieš úlohy súvisiace s jej obsahom. 
 
 

Podmienky, ktoré tolerujú mikroorganizmy v extrémnych                       
podmienkach 

Názov extrémofilných mikroorganizmov 

Extrémna teplota prostredia vysoká( 50-110 °C) termofily 

nízka ( 5- 20 °C) psychrofily 

Krajné hodnoty pH kyslé pH< 2 acidofily 

zásadité pH > 9 alkalofily 

Vysoká koncentrácia solí (3- 20%) halofily 

Vysoký tlak barofily 

Nízke koncentrácie organických látok  oligotrofy 

Nedostupnosť vody osmofily 

 

a) Z koľkých buniek je zložené telo extrémofylov? .................................................................................................... 

b) Akú maximálnu teplotu tolerujú termofily? .......................................................................................................... 

c) Akú hodnotu pH obľubujú acidofily? ..................................................................................................................... 

d) Ktorú životnú podmienku tolerujú osmofily? ........................................................................................................ 

e) Koľko stupňov tvorí teplotné rozpätie psychrofilov? ............................................................................................. 

f)  Nízke koncentrácie organických  látok obľubujú ................................................................................. 
 
5. Dôkladne si prečítaj text. 

Začiatkom 17. storočia flámsky vedec van Helmont odvážil mladú vŕbu a zasadil ju do nádoby s odváženou su-
chou pôdou. Do pôdy okrem vody nič nedával.  
Po piatich rokoch strom aj pôdu odvážil. Zistil, že strom získal  na váhe 75 kg a z pôdy ubudlo iba 60 g.                                   
Van Helmont z toho usúdil, že  strom sa musel živiť iba z pôdy. Do určitej miery mal pravdu, nemyslel však na to, 
že by zdrojom výživy mohol byť aj vzduch. 

Doplň  nasledujúci text. 

a) V súčasnosti vieme, že rastliny vytvárajú organickú látku - cukor z .......................................................................  

     a ........................................  

    Do ovzdušia pri tom uvoľňujú ................................. Tento proces sa nazýva........................................................ 
 
b) Vyber a podčiarkni všetky správne tvrdenia o procese z predchádzajúcej úlohy. 

• Je to  autotrofný spôsob výživy. 

• Je to heterotrofný spôsob výživy. 

• Je to parazitický spôsob výživy. 

• Pri tomto procese sa energia spotrebúva. 

• Pri tomto procese sa energia uvoľňuje. 
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6. Živočíchy sú heterotrofné organizmy - živiny a energiu na životné procesy získavajú z iných  rastlinných alebo 
živočíšnych organizmov. Patria medzi konzumenty, lebo prijímajú hotové organické látky.  
Zatrieď do tabuľky uvedené živočíchy podľa spôsobu výživy. 

srnec lesnýsviňa divá krt podzemný hraboš poľný tur domáci  

 rys ostrovid vlk dravý netopier veľký 

Bylinožravce  

Mäsožravce  

Všežravce  

Hmyzožravce  

7.Chrup cicavcov závisí od potravy ktorou sa živia. Napíš pod príslušný obrázok písmeno, ktoré označuje správ-
nu odpoveď. 

                                                                   

Obr. 1                                                                                                                 Obr. 2 

                                                                    

Obr. 3                                                                                                                Obr.4 

 
A. Tur tupými hrboľatými stoličkami žuje rastlinnú potravu. 

B. Krt má malé, ostré, drobné zuby. 

C. Pes má silné očné zuby a stoličky. 

D. Sviňa používa veľké očné zuby - kly na obranu v nebezpečenstve. 

8. Živiny z potravy sa krvou rozvádzajú do celého tela živočíchov. Okrem živín krv rozvádza do celého tela aj 
dôležitý plyn - kyslík. Stavovce majú na prijímanie kyslíka prispôsobenú dýchaciu sústavu. Jej dôležitou súčasťou 
sú pľúca.  

Napíš pod obrázok ich názov.  Vyber z uvedeného zoznamu tie stavovce, ktoré dýchajú zobrazeným typom pľúc.  

                              
 
    A. ........................       B. ..........................        C. ..........................          D............................... 
  

ryby  obrúčkavce  obojživelníky  mäkkýše  pŕhlivce  plazy  vtáky  

 ploskavce  cicavce  článkonožce 
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9. Bezstavovce prijímajú a spracúvajú potravu jednoduchšími typmi tráviacej sústavy ako stavovce.                       
Pomenuj živočíchov na obrázkoch.  Napíš k čiaram okolo obrázkov správne časti tela živočícha, ktoré vyberieš 
z uvedeného zoznamu.                                               

                                                                                                              

 

                                                                                                                

       

 

 

        a)....................................................                                          b) .........................................................               

 

kloaka • vyvrhovací otvor • zadný otvor • análny otvor • ústny otvor • prijímací otvor • ústa • tráviaca rúra   
• tráviaca dutina • tenké črevo • dlhé črevo • hrubé črevo • žalúdok • pečeň 

10. Množstvo organizmov na Slovensku žije v chránených územiach. Celková výmera chránených území na Slo-
vensku je 1 079 928 ha (národné parky, chránené krajinné oblasti, prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, 
chránené areály). Nasledujúci graf znázorňuje percentuálne zastúpenie chránených území v SR a vo vybraných 
štátoch.  

Pozorne si prezri graf a zakrúžkuj tvrdenia, ktoré z neho vyplývajú. 

                               

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Percentuálne zastúpenie plôch chránených území

Percentuálne zastúpenie plôch 
chránených území

 
 
a)  Celkové percentuálne zastúpenie plôch chránených území Slovenska je 22 %. 
 
b) Najvyššie percentuálne zastúpenie  plôch chránených území má Rakúsko. 
 
c) Priemerné zastúpenie  plôch chránených území  vo vybraných krajinách je 32 %. 
 
d) Rozdiel zastúpenia  plôch chránených území medzi SR a ČR je 7 % v prospech ČR. 
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e) Rozdiel zastúpenia  plôch chránených území medzi SR a ČR je 7 % v prospech SR. 
. 
f) Najvyššie percentuálne zastúpenie  plôch chránených území má Dánsko. 
 
g) Najmenej plôch chránených území z porovnávaných krajín má Maďarsko. 
 

  
11. Poznáš chránené územia na Slovensku? Spoj šípkami k sebe patriace dvojice. 
         

• Vysoké Tatry • 

• Nízke Tatry • 

• Strážovské vrchy • 

• Devínska Kobyla • 

• Muránska planina • 

• Slovenský raj • 

• Slovenský kras • 

• Kvačianska dolina • 

• Veľká Fatra • 

• Malá Fatra • 

• Pieniny • 

 
 
12.  V zozname chránených území v predchádzajúcej úlohe chýba jeden národný park.  Nasledujúci text ti ho 
pomôže správne určiť. 
 

Národný park  bol vyhlásený 1. októbra 1997 na ploche 298,05 km². Niektoré časti národného parku  – pralesy 
Stužica, Havešová a Rožok boli v roku 2007 zapísané do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO.  Národný park 
je zároveň súčasťou Biosférickej rezervácie Východné Karpaty.  
Mnohé druhy organizmov žijúcich v parku sú endemity. Vyskytuje sa tu viac než 800 druhov plesní a 100 druhov 
lišajníkov.  
Rastlinstvo sa vyznačuje prítomnosťou východokarpatských druhov. Rastie tu napr. starček sírovožltý, fialka 
dácka, čermeľ Herbichov, hadomor ružový, v lesoch iskerník karpatský, čemerica purpurová, hrachor hladký a 
veľa iných rastlín.  
V národnom parku sa vyskytuje 5 981 známych druhov bezstavovcov a 294 druhov stavovcov. Z obojživelníkov 
tu žijú všetky druhy mlokov, z plazov aj najväčší had užovka stromová. V roku 2004 bolo privezené malé stádo 
zubra hrivnatého. 

V texte opísaný národný park sa volá: ...................................................................................................... 
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