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BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – 48. ročník – školský rok 2013/2014 

Krajské  kolo – Kategória C 

8. – 9. ročník základnej školy a 3. a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom 

Prakticko–teoretická časť  

Úlohy 

 

1. Vyrieš praktickú úlohu.  

Cieľ:       Pozorovať a opísať stavbu slepačieho vajca.   

Pomôcky:     Pinzeta, preparačná ihla, lupa, tri Petriho misky, kvapkadlo.   

Chemikálie:  Ocot (alebo zriedená kyselina chlorovodíková), lieh. 

Biologický materiál:      Surové slepačie vajce.   

Iný materiál:     Vápenec (uhličitan vápenatý),  olej. 

 

Úloha č. 1 

a) Urob preparačnou ihlou do škrupiny vajca v strede otvor a rozšír ho pinzetou do kruhu s 

priemerom 3 – 4 cm. Pozorne si všímaj všetky časti vajca.  

b) Vyklop opatrne vnútro vajca na Petriho misku. Pozoruj jednotlivé časti  vajca a vnútornú stranu 

škrupiny.  

c) Nakresli prierez stavby slepačieho vajca a pomenuj jeho jednotlivé časti.  

 

Výsledky:  

 Nákres  stavby slepačieho vajca  (prierez) s označením jednotlivých častí 
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Úloha č. 2 

a) Očisti škrupinu vajca liehom. Pozorne prezri lupou povrch škrupiny vajca.   

b) Na povrch iného kúska škrupiny kvapni trochu oleja. Chvíľu pozoruj vnútornú stranu škrupiny 

a opíš čo sa stalo.  

 

Výsledky:   

Podčiarkni správne tvrdenie vyplývajúce z pozorovania. 

a) Povrch škrupin bol  pórovitý →  kožovitý 

b) Olej   na vnútornú stranu škrupiny prenikol   →  neprenikol    

 

Úloha č. 3  

a) Polož kúsky nepoužitej škrupiny na Petriho misku a pokvapkaj octom (zriedenou kyselinou 

chlorovodíkovou). Pozoruj, ako škrupina reaguje.  

b)  Polož na druhú Petriho misku vápenec (uhličitan vápenatý) a kvapni naň ocot (zriedenú kyselinu 

chlorovodíkovú). Pozoruj, ako vápenec reaguje.  

Výsledky: 

Aký jav bolo možné sledovať na povrchu škrupiny a vápenca po pridaní octu (zriedenej kyseliny 

chlorovodíkovej)? Podčiarkni správne tvrdenia. 

zo škrupiny a vápenca sa uvoľňovali bublinky kyslíka → šumenie → škrupina a vápenec sa 

rozpustili → nič sa nestalo → zo škrupiny a vápenca sa uvoľňovali bublinky oxidu uhličitého → zo 

škrupiny a vápenca sa uvoľňovali bublinky oxidu uhoľnatého  

 

Záver:   

1. Na základe výsledkov pozorovania usúď, aký dôležitý životný proces prebieha cez povrch škrupiny 

vajca.  Vyber z možností a zakrúžkuj. 

vylučovanie → dýchanie →  rozmnožovanie  → príjem živín 

2. Škrupina vajca obsahuje látku, ktorá vyvolala sledovanú reakciu s octom. O ktorú látku ide? 

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

3. Vymenuj všetky pozorované časti vajca, ktoré chránia bielok a žĺtok pred mechanickým 

poškodením a tvoria obaly vajca. 

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

4. Na základe pokusu s olejom vysvetli, čo sa stane s vajcom a zárodkom pri ropnej havárii.  

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

 

2.  Na obrázku sú dva druhy vtákov, ktoré určite poznáš.  

A) Napíš pod obrázky ich rodové názvy a do rámčekov  správne roztrieď  charakteristiky z ponuky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

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

 

 

 

 

 

 

hniezdi v skupinách → hniezdo stavia vo vnútri budov alebo v maštaliach → hniezdo je zlepené                          

z hrudiek  hliny a zo stebiel tráv → uzavreté hniezdo  má malý otvor 

 

B) Obidva vtáky sú sťahovavé, presuny vtákov na väčšie vzdialenosti sa riadia inštinktmi. Odpovedaj 

na nasledujúce otázky  súvisiace  s inštinktívnym správaním vtákov.   

  a) Aký názov má vedný odbor, ktorý sa zaoberá inštinktívnym správaním živočíchov a ich  

       schopnosťou učiť sa?     

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

b) Vyber zo zoznamu ďalších prejavov vtákov tie, ktoré nepatria medzi inštinktívne a zakrúžkuj ich. 

stavanie hniezd → starostlivosť o mláďatá → dvorenie →  skúmanie prostredia  →  

lov → napodobňovanie zvukov 
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3.   Pozorne si prečítaj text v rámčeku a odpovedaj na otázky. 

 

a) Ako sa nazývajú tieto človekom nevyužité plochy pôdy?  

 

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

 

b) Prečo tieto plochy osídľujú predovšetkým buriny?  Vyber aspoň jednu z možností. 

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

 

potrebujú veľa živín → dobre sa prispôsobujú rôznym podmienkam  → rýchlo rastú → 

sú náročné na pôdu → pomaly rastú 

 

c) Vyber z možností dve takéto  nevyužívané plochy pôdy. 

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

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

 

plochy okolo stavenísk, odpadových jám → parky → okraje ciest a železničných tratí → 

rozostavané, opustené budovy  → pešie zóny v mestách → plochy okolo smetísk 

 

d) Niektoré z uvedených burín v texte patria medzi liečivé a jedovaté rastliny, alebo môžu 

byť zaradené do oboch skupín. Vyber z uvedených burín tie, ktoré medzi ne patria 

a napíš ich do príslušného riadku. 

 

Jedovaté: ............................................................................................................................. 

 

Liečivé: ................................................................................................................................ 

 

 

 

V ľudských sídlach sa nachádzajú nevyužité plochy pôdy, do ktorých ľudia nezasahujú, 
neovplyvňujú ich, nevysádzajú na nich rastliny.  

Vznikli väčšinou v dôsledku ľudskej činnosti.  

Rastú na nich hlavne  buriny, medzi ktoré patria: palina, vesnovka, pŕhľava, rezeda, 
hluchavka, mlieč, mrlík, lastovičník, čakanka, vlčí mak, ľuľok.  
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e) Na obrázkoch je niekoľko burín uvedených v texte na začiatku úlohy.  Napíš pod každý 

obrázok  rodový názov rastliny.  

                                   

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

1. ................................        2. ...........................      3. ...............................         4. ................................ 

4.    V záhradách ľudia pestujú hlavne zeleninu, ktorá je vyšľachtená z divorastúcich rastlín.  

a) Roztrieď zeleninu do príslušných skupín a napíš ich názvy do rámčekov. 

mrkva → fazuľa → paprika → sója → kaleráb → cesnak → pažítka → zeler 

  

 

 

          koreňová                             

 

 

Koreňová zelenina              Hlúbová zelenina            Plodová zelenina        

 

 

 

 

 

 

                               Cibuľová zelenina                                Strukovinová zelenina 

b) Správne roztrieď charakteristiky uvedených druhov zeleniny z ponuky. Napíš písmeno 

charakteristiky do  príslušného rámčeka. 

A) obsahujú veľa bielkovín → B) voňavá vňať využívaná na dochucovanie jedál  → C) obsahujú 

vitamín C a draslík → D) konzumuje sa stonková hľuza, zhrubnutá skupina kvetov, listy 
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5.   V prvom stĺpci doplň ku každému živočíchovi  jeden svetadiel  z ponuky, z ktorého živočích 

pochádza. Doplň do tabuľky chýbajúce názvy samca alebo mláďaťa chovateľsky  významných  

zvierat.  

Amerika  →  Ázia  →  Afrika  →  Austrália  →  Európa 

 

 

6.  Živočíchy sa vyvíjajú priamym alebo nepriamym vývinom. Hmyz má zložitý vývin s rôznymi 

vývinovými štádiami.  Napíš k uvedeným druhom hmyzu  názov larvy a spôsob vývinu.  Spôsob 

vývinu  vyber  z daných možností. 

 

 

               

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

úplná (dokonalá) premena , nepriamy vývin → úplná (dokonalá) premena, priamy vývin 

→ neúplná (nedokonalá) premena,  priamy vývin →  neúplná (nedokonalá) premena, nepriamy vývin 

 

 
Svetadiel  

 
Samica Samec (plodný) Mláďa 

tur domáci 
                                 

Ázia, Afrika, Európa  
krava   

morka domáca 
 

 
morka  morča 

kôň domáci 
 

 
kobyla  žriebä 

kura domáca 
 

 
sliepka kohút  

chrúst  

larva:  ................................................                

vývin:  ................................................................................................          

koník 

larva:  ................................................                

vývin:  ................................................................................................          

 
motýľ 

larva:  ................................................                

vývin:  ................................................................................................          
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7.   Každá indícia ukrýva charakteristiku živočícha, ktorý žije spolu s človekom.   

 

A. Zisti, o aké živočíchy ide a napíš ich rodový názov.  

 

a) Žije v tenkom čreve človeka. Má sploštené,  článkované telo. Odoberá mu živiny, ktoré    prijíma 

celým povrchom tela. Spôsobuje bolesti brucha a malátnosť. Je to obojpohlavný živočích. 

 

 

 

 

    b) Hmyz s plochým telom, ktorý v noci človeku cicia krv. Cez deň sa ukrýva v štrbinách. 

 

 

 

 

 

c) Žije v tenkom čreve človeka. Má valcovité nečlánkované telo, vyvinutú tráviacu, nervovú, 

vylučovaciu a rozmnožovaciu sústavu. Samček je menší  ako samička a má zahnutý koniec tela. 

 

  

 

  

B. Odpovedaj na otázky.  

a)   Aký spoločný spôsob života majú živočíchy s charakteristikami uvedenými v časti A? 

       

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

 

b) Ako sa nazýva rastlina, ktorá má biele plody, vždyzelené listy a rastie na stromoch? Napíš jej 

rodový názov.                    

 

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

 

c) Ako sa nazývajú organizmy, ktoré pre svoj život získavajú živiny z iných organizmov?  

 

.................................................................................................................................................. 
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8.    Včely, mravce a mnohé ďalšie živočíchy nie sú schopné žiť osamote, preto žijú v skupinách, 

v ktorých majú väčšiu šancu na prežitie.   

 

a) Priraď šípkou k sociálnym skupinám správne živočíchy z ponuky:  

 

svorka  

kolónia 

stádo 

roj 

húf 

  

 

b)  Včely žijú vo veľkom spoločenstve. Zakrúžkuj pri pravdivých tvrdeniach písmeno P                          

a pri nepravdivých tvrdeniach písmeno N.  

 

Stará matka s časťou robotníc tvoria roj.    P  N 

Larvy robotníc sú kŕmené iba materskou kašičkou.   P  N 

Včelie produkty sú med, vosk, nektár, propolis.    P N 

Trúdy používajú žihadlo na obranu úľa.    P  N 

Včely oznamujú tancom vzdialenosť  a bohatosť zdroja potravy.   P N 
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