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Autorské riešenie a hodnotenie úloh 
 
Pokyny pre obvodnú komisiu BiO   
 Na riešenie praktickej časti odporúčame vyčleniť čas 30 min, na riešenie teoretickej časti 60 min. V prípade prestávky 

medzi praktickou a teoretickou časťou je potrebné zabezpečiť korektný dohľad, aby sa predišlo odpisovaniu riešení úloh 
súťažiacimi.  

 Odporúčame zabezpečiť ihličnany: vzorka 1 - borovica čierna (lesná a pod.), vzorka 2 - smrek obyčajný, vzorka  3 - 
borievka obyčajná. Optimálne sú živé vzorky konárikov ihličín, podľa možností sa môžu použiť akryláty, modely, 
v krajnom prípade obrázky.  
V nevyhnutnom prípade sa druhy môžu nahradiť miestnymi druhmi za podmienky súladu typických rodových znakov 
uvedených v tabuľke pri riešení úlohy 1. 
 

Úloha Správne riešenia úloh Počet bodov 

1. 

Zistenia 
1. Predpokladané nákresy predložených vzoriek. 

Poznámka: Uvedené nákresy majú informatívny charakter. Nákres má znázorňovať typickú časť 
konárika. Nákres šišky borovice a smreka a bobule borievky sa znázornia iba v prípade, ak ich 
vzorka obsahuje . Nákresy sa hodnotia podľa reálnych vzoriek. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 + 2 + 2 = 6 b 
 
 
 
 
 
 
 

 Vzorka  1 Vzorka 2 Vzorka č. 3 Vzor         Vzorka 3 

Dĺžka ihlíc v mm 100 - 150 mm 10 - 15 mm 8 - 13 mm 

Postavenie ihlíc – rastú: po dvoch po jednom po troch  v praslene 

Farba ihlíc tmavozelené tmavozelené tmavozelené 

Zakončenie ihlíc ostré ostré ostré 

Názov dreviny borovica smrek borievka 
 

0,5+0,5+0,5 = 1,5 b 
0,5+0,5+0,5 = 1,5 b 
0,5+0,5+0,5 = 1,5 b 
0,5+0,5+0,5 = 1,5 b 
0,5+0,5+0,5 = 1,5 b 

Záver 

1. a) dreviny,  b) ihlice,  c) jednopohlavné, d) nahé,  e) prebieha 

 
1 +1+1+1+1 = 5 b 

2.  nahosemenné 0,5 b 

3.  smrekovec 1b 

Spolu za praktickú časť 20 bodov 

2. 
 

majú vajíčka uložené v semenníku piestika 
sú to listnaté stromy, kry a byliny 
semená sú ukryté v plode 
tyčinky tvorí peľnica a nitka 
celý semenník sa mení na plod 

 
 
1+1+1+1+1 = 5 b 

3. 
Samko nazbieral (nažky): slnečnica ročná, breza previsnutá 
Barborka nazbierala (oriešky):  hrab obyčajný, lipa malolistá  

0,5+0,5 =1b 
0,5+0,5 =1b 

4. 

cibuľa: snežienka 
koreňový odrezok: chren, púpava 
poplazy: jahoda 

0,5b 
0,5+0,5 =1b 
0,5b 

5. b) črievička veľká 1b 

6. 

a) Nežiaduci hmyz – „škodcovia“ rastlín - štvorec: obaľovač jablčný, lykožrút smrekový,  
    mlynárik kapustový 
    Prospešný hmyz – „ ochrancovia rastlín - kruh: húseničiar pižmový, lienka  
    sedembodková, zlatoočka škvrnitá 

0,5+0,5+0,5  = 1,5b  
 
 
0,5+0,5+0,5 = 1,5b 

b) v lese 
Informatívna poznámka: nezaradené živočíchy sú fúzač veľký, mravec lesný, roháč obyčajný 

1b 

Nákres č. 1 - Vzorka 1                          Nákres č. 2 - Vzorka 2                          Nákres č. 3 - Vzorka 3                          



 

 2 

 
Úloha Správné riešenia úloh Počet bodov 

6. c) sú chránené 1b 

7. 
Výr skalný, jastrab lesný, hýľ lesný, mlok bodkovaný, slepúch lámavý, kosatec žltý, leknica 
žltá, tis obyčajný, snežienka jarná, hlaváčik jarný 

0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+ 
0,5+0,5+0,5+0,5+0,5 
= 5b       

8. 

a) podčiarknuť: kobylka zelená  Spoločný znak: sú chránené 1+1 = 2b 
 

b) podčiarknuť: kyslička obyčajná  Spoločný znak: sú jedovaté 1+1 = 2b 
 

c) podčiarknuť: mrlík biely   Spoločný znak: sú liečivé 1+1 = 2b 
 

9. 

a) fotosyntéza 1b 
1b 
1b 

b) v chloroplastoch 

c) chlorofyl 

10. 

a) 
          
        trojuholník: zajac poľný, daniel škvrnitý 
 
         štvorec: jazvec lesný, sviňa lesná 
 
         kruh: rys ostrovid 
 
b) hmyzom  
Informatívna poznámka: Neoznačený živočích je krt zemný  

 
 
0,5+0,5 = 1b 
 
0,5+0,5 = 1b 
 
0,5b 
 
0,5b 

11. 
vajíčko, F, A, C, D, B, E, dospelý jedinec 
Poznámka: bod udeliť len za celú správnu postupnosť 

1b 

12. 

1. koník čiarkovaný 
2. komár piskľavý 
3. mlynárik kapustový 
4. lienka sedembodková 
5. pásavka zemiaková  

1b 
1b 
1b 
1b 
1b 
 

13. 

a) bocian  1b 

b) žaburinka  1b 

Spolu za teoretické úlohy 40 bodov 

Spolu za prakticko-teoretickú časť 60 bodov 
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