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BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA, 45. RO ČNÍK    

CELOŠTÁTNE KOLO 

KATEGÓRIA B 

TEORETICKÁ ČASŤ – TEST 

 

 

Milí súťažiaci,  

Nasledujúci test obsahuje 38 otázok (celkový  čas 60 minút). Budete na ne 
odpovedať buď označením správnych odpovedí (písmenom X) v priloženej tabuľke 
(správnych môže byť aj viac odpovedí), prípadne doplnením stručnej odpovede na 
vyznačené miesto v tabuľke. Nepíšte do testu, hodnotia sa iba odpovede v tabuľke. Ak sa 
pomýlite, jasne označte správnu odpoveď. 

Prajeme Vám veľa šťastia!  

Slovenská komisia Biologickej olympiády 

 

A. BUNKOVÁ BIOLÓGIA A MIKROBIOLÓGIA 
 

 

1. Prečo je v polysacharidoch zastúpený len 1 typ monosacharidových zvyškov? 

2. Vyberte chemické vlastnosti, ktoré sú spoločné pre všetky typy lipidov, ktoré tvoria 
plazmatickú membránu 

A. Polárna hlavička 

B. Cukorná zložka 

C. Glycerolová kostra 

D. Fosfátová skupina 

E. Hydrofóbna časť 

 

3. Baktéria Caulobacter podlieha špeciálnemu bunkovému deleniu. Delením materskej bunky 
vznikajú dve odlišné dcérske bunky: „túlavá (pohyblivá)“ (r) bunka a „stopkatá 
(prisadnutá)“ (p) bunka. Túlavé bunky Caulobacter vysieva do okolia. Stopkaté bunky 
ostávajú na mieste a prichytia sa stopkou. Obrázok dole ukazuje ako sa túlavé a stopkaté 
bunky delia. 

Interval cyklu delenia v túlavých bunkách (r = 90 min) je dlhší ako v stopkatých 
bunkách    (p = 60 min). Vyberte správnu odpoveď prečo stopkaté bunky majú dlhší 
interval. Predĺženie intervalu (r) je pretože túlavé bunky 

A. Produkujú viac DNA ako stopkaté  bunky. 
B. Produkujú stopkaté bunky pred delením. 
C. Produkujú bičík počas delenia. 

Číslo súťažiaceho: 
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4. Pôsobenie ktorej látky je najúčinnejšie pre narušenie čo najviac vodíkových väzieb ako je 
to možné vo vodnom roztoku (pH 7,0)  1 mg/mL DNA a 10 mg/mL proteínu? 

A. Pridanie kyseliny chlorovodíkovej na vytvorenie pH 1,0. 

B. Pridanie roztoku hydroxidu sodíka na vytvorenie pH 13,0. 

C. Pridanie močoviny na koncentráciu 6 mol/L. 

D. Pridanie dodecyl sulfátu sodíka (detergent) na koncentráciu 10 mg/mL. 

E. Ohriatie roztoku na 121°C. 

F. Zmrazenie roztoku na -80°C. 

 
5. Ľudská acetaldehyd dehydrogenáza funguje ako tetramér. Dve alely - N, ktorá kóduje 

normálny peptid a M, ktorá kóduje mutatný polypeptid sú známe pre gén kódujúci enzým. 
Tetramér obsahujúci jeden alebo viac mutatných polypeptidov nemá žiadnu enzymatickú 
aktivitu. Ak acetaldehyd dehydrogenázová aktivita NN homozygota je 1, aká je aktivita NM 
heterozygota ak sú obe alely exprimované rovnakou rýchlosťou? 

 
A. 1/2 

B. 1/4 

C. 1/8 

D. 1/16 

E. 1/32 

Strata bičíka 

Vytvorenie 

stopky 

Túlavé bunky 

Bičík 

Vytvorenie bičíka 

Stopkaté bunky 

Novovytvorený materiál 

Pôvodný materiál 

Vytvorenie bičíka 
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6. Absorbcia drog v gastrointestinálnom trakte závisí od množstva faktorov. Penicilín V, 
ktorého štruktúra je dole znázornená je slabá kyselina (pKa = 2,7). pH žalúdka je asi 2,0. 
a pH je v čreve 7,5. Väčšina drog je absorbovaná v čreve. 

 

 

 

 

 

Vyber najpravdepodobnejší dôvod pre tento fakt z nasledovných tvrdení: 

A. Keďže drogy majú hydrofóbny charakter prechádzajú v malom množstve cez žalúdkovú a 
črevnú membránu. Keďže povrch čreva je oveľa väčší, najviac drog sa vstrebáva práve 
tu. 

B. V žalúdku prevažuje neionizovaná forma drog, čo spomaľuje ich vstrebávanie. Preto sú 
preferenčne vstrebávané v čreve. 

C. V čreve prevažuje ionizovaná forma drog, čo spomaľuje ich vstrebávanie. Ale vďaka 
veľkému povrchu čreva, drogy sú absorbované hlavne tu. 

D. Vďaka rýchlemu vírivému pohybu žalúdka a nízkemu pH, drogy sú kompletne rozbité na 
malé fragmenty, ktoré sú následne absorbované v čreve. 
 
 
B. ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA RASTLÍN A HÚB 
 

7.  Čo sa udeje s rastlinou fazule, ktorej odstránime apikálny rastový vrchol stonky? 

A.  rastlina odumrie, pretože v rastovom vrchole sú syntetizované nevyhnutné rastové látky 

B. naruší sa rovnováha medzi hormónmi produkovanými rastovým vrcholom stonky a 
koreňom, následkom čoho začne odumierať koreňový systém 

C. bude porušená schopnosť rastliny rásť pozitívne geotropicky 

D. aktivizujú sa axilárne pupene a rastlina vyženie viac bočných vetiev 
 
8. Koreňové vlásky: 
 
A. sú vychlípeniny buniek rizodermy 
B. sú mnohobunkové útvary 
C. zodpovedajú hlavne za upevnenie rastliny v substráte 
D. zväčšujú absorpčnú plochu koreňa 
E. priamo sa podieľajú na produkcii cytokinínov v koreni 
 

 
9.  Ktoré adaptácie umožňujú niektorým rastlinám, xerofytom, rásť v suchom prostredí? 
 
A. zmenšenie povrchu listu oproti objemu 
B. stenčená kutikula, čo umožňuje listom získať kožovitý vzhľad a štruktúru 
C. prieduchy nad úrovňou povrchu listu 
D. časovo oddelená svetelná a syntetická fáza fotosyntézy (CAM metabolizmus) 
E. prieduchy hlavne na spodnej strane listov 
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10. Obrázok a ukazuje ABA signálnu transdukčnú dráhu v zatváravých bunkách prieduchov 

(stoma). Obrázok b ukazuje zmeny vyskytujúce sa po ovplyvnení ABA Zmeny sa prejavujú (1) 
v koncentráciách cytoplazmatického Ca2+  obranných buniek a (2) vo veľkosti prieduchovej 
štrbiny (stomatal opening).  
 
 

  
 

 

Označte v odpoveďovom hárku, ktorý opis účinku ABA je správny.  

 

Opis 

A. S ovplyvnením ABA, sa Ca2+ presúva z vonkajšej strany zatváravých buniek 
prieduchov  do vnútra buniek.   

B. S ovplyvnením ABA, sa koncentrácia K+ v cytoplazme zatváravých buniek 
prieduchov zvyšuje.  

C. K+ kanál (I) pumpuje smerom von a K+ kanál (II) pumpuje smerom do bunky. 
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11. Obrázky  dole znázorňujú vnútorné štruktúry semien borovice a persimona.  
  

 
 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení sú správne?  
 
 

A. Štruktúry a a b sú rovnaké v ploidite, ale odlišujú sa v genetickom zložení.  

B. Štruktúry a, b, a c obsahujú  dve odlišné  sporofytické štruktúry a jednu 
gametofytickú  štruktúru.  

C. Štruktúry x a y sú rovnaké tak v ploidite ako aj v genetickom zložení  

D. V štruktúre z je trikrát vyššia v ploidita ako v štruktúre c. 

E. Štruktúry a a x sú obidve obklopené vaječníkom.  

 
 

12. Bunkové steny ciev a cievic cievnatých rastlín obsahujú fenolický polymér nazvaný 
“lignín”, ktorý spolu s celulózou dávajú mechanickú silu týmto vodu prenášajúcim 
pletivám. Ak cievy/cievice neobsahujú dostatok lignínu, vtedy:   

 

A. roztrhnú sa, keď je transpirácia veľmi aktívna  

B. roztrhnú sa, keď je transpirácia veľmi neaktívna 

C. spľasnú dovnútra, keď je transpirácia veľmi aktívna 

D. spľasnú dovnútra, keď je transpirácia veľmi neaktívna 
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ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA ŽIVO ČÍCHOV A ČLOVEKA, ETOLÓGIA 
 

 
13. V ktorých z nasledujúcich foriem je CO2 transportovaný v krvi? 

 
A. ako karbaminohemoglobín 
B. ako HCO3

- a H+ v krvnej plazme 
C. ako HCO3

- a H+ v červených krvinkách 
D. fyzikálne rozpustený v krvnej plazme 
E. ako karboxyhemoglobín 
 
 

14. Ktoré z nasledujúcich podnetov pôsobí/môže pôsobiť pozitívne na príjem jedla? 
 

A. zvýšená hladina glukózy v krvi  
B. stres 
C. zvýšená telesná teplota 
D. aktivácia receptorov napätia v žalúdku alebo dvanástniku 
E. príjemná chuť jedla 
 

15. Intolerancia laktózy:  
 
A. je problém spojený s nefunkčnosťou tráviaceho enzýmu 
B. je imunologický problém 
C. ide o neschopnosť tráviť mliečny tuk 
D. vyskytuje sa hlavne u novorodencov  
E. vyskytuje sa u časti, hlavne dospelej, populácie 

 
16. Vyznačte nesprávne  tvrdenia o REM spánku: 

 
A. REM štádium spánku sa vyznačuje rýchlymi pohybmi očí  
B. v REM spánku sa sny prakticky nevyskytujú 
C. EEG (elektroencefalogram) REM spánku sa podobá pozornému štádiu bdelosti 
D. celkový podiel REM spánku oproti non REM spánku s vekom stúpa – najnižší 

podiel majú novorodenci, najvyšší majú starí ľudia 
 

17. Urobili sme pokus. Červené krvinky vtákov sme dali do 2 typov roztokov NaCl. Jeden bol 
s koncentráciou 0,9 mol/l, druhý s koncentráciou 0,3 mol/l. Potom sme krvinky pozorovali 
pod mikroskopom. Ktoré tvrdenia o našom pozorovaní sú pravdivé? 
 

A. v roztoku s koncentráciou 0,2 mol/l krvinky ostali neporušená 
B.  v roztoku s koncentráciou 0,2 mol/l sa krvinky zmršťovali  
C. v roztoku s koncentrácoiu 0,9 mol/l krvinky nasávali vodu až praskli 
D. v oboch roztokoch krvinky ostali tvarovo neporušené 
E. krvinky si zachovali svoj tvar len v roztoku s koncentráciou 0,9 mol/l  
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18. Bočná čiara (linea lateralis) u rýb a obojživelníkov: 

 
A. funguje podobne ako chuťové poháriky na jazyku 
B. funguje na podobnom princípe ako bunky v ampule polkruhovitých kanálikov 
C. receptorové bunky laterálnej čiary sa nazývajú neuromasty 
D. slúži výhradne na dorozumievanie medzi členmi toho istého druhu 
E. zachytáva pohyby a vibrácie z okolitého prostredia 
 
 

19. Najvyššie postavený jedinec v populácii živočíchov sa nazýva:  
 

A. α-jedinec 
B. β-jedinec 
C. veliteľ  
D. A-jedinec 
E. Ω-jedinec 

 
20. Včelie robotnice vykonávajú tanec na prenos informácie o vzdialenosti a smeru letu za 

zdrojom potravy. Ktorý je primárny zmyslový mechanizmus vyvolaný komunikáciou medzi 
členmi kolónie v úli? 

A. zvukový 
B. chuťový 
C. čuchový 
D. hmatový 
E. zrakový 

 
 
21. V rámci určitého vtáčieho druhu teritoriálne sa správajúce dospelé samce majú červenú 

hruď a agresívne vyháňajú narušiteľov. Na testovanie teritoriálnej obrany tohto druhu boli 
vytvorené umelé atrapy. Aká je pravdepodobná postupnosť pre napádanie dole 
uvedených atráp, ak ideme smerom ku klesajúcej  agresivite? 

  
I. vzorec normálneho juvenilného vtáka s hnedou hruďou 

 
II. vzorec normálneho dospelého vtáka s červenou hruďou 
 
III. vzorec dospelého vtáka s hnedou hruďou 
 
IV. vzorec juvenilného vtáka s červenou hruďou 
 
 
Postupnosť 
 

A. I → III→ IV → II 
B. I → IV → III → II 
C. II → III → IV → I 
D. II → IV → III →I 
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D. GENETIKA  
 
 
22. Proteíny, ktoré sa viažu na DNA sú zvyčajne 
 

A. Kladne nabité 
B. Záporne nabité 
C. Neutrálne 

 

23. Vlastnú nukleovú kyselinu obsahujú 
 
A. lyzozómy a peroxizómy 

B. jadro, ribozómy a mitochondrie 

C. hladké endoplazmatické retikulum a Golgiho aparát 

D. chloroplasty a vakuoly 

E. žiadna odpoveď nie je správna 

 
24. Žena, ktorá má štyri sestry, sa vydala za muža, ktorý má troch bratov a jednu sestru. Aká 

je pravdepodobnosť, že ich dieťa bude chlapec?  
 
 A.  12.5% 

B.  25% 
C.  50% 
D.  75% 

 

25. Bunka na obrázku sa nachádza v anafáze mitózy. Táto bunka patrí organizmu, ktorý má 
v diploidnom stave ....?...... chromozómov a v haploidnom stave ...?.......... chromozómov. 

 

 

a) 2, 1 

b) 2, 1 

c) 2, 4 

d) 4, 2 
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26. Štyri mutantné bakteriálne kmene (1~4) vyžadujú pre svoj rast látku S (každý kmeň má 
blok v jednom kroku dráhy pre biosyntézu látky S). Boli pripravené štyri Petriho misky 
(platne) s minimálnym médiom a stopovým množstvom látky S, ktoré umožní rast 
malého množstva mutantných buniek. Na miske a boli bunky mutantného kmeňa 1 
naočkované po celom povrchu agaru tak, aby vytvorili tenkú vrstvu baktérií. Na miske b 
tenkú vrstvu tvorili mutantné bunky kmeňa 2 a tak ďalej. Na každú misku boli 
naočkované bunky každého zo 4 typov mutantov tak, ako je to zobrazené v kruhoch na 
obrázku. Tmavé kruhy znamenajú výborný rast. Kmeň, ktorý má poruchu v neskoršom 
kroku syntézy látky A, akumuluje medziprodukty, ktorými môžu “zásobovať” kmeň, ktorý 
má blok v skoršom kroku. 

 

Aké je poradie génov (1~4) v metabolickej dráhe pre syntézu látky S? 

A. 2 → 4 → 3 → 1 
B. 2 → 1 → 3 → 4 
C. 1 → 3 → 4 → 2 
D. 1 → 2 → 4 → 3 
E. 3 → 4 → 2 → 1 

 

 
E. EKOLÓGIA 
 
 
27. Na obrázku máte znázornený klimograf niektorých druhov hlavných ekosystémov (biómov) 

Severnej Ameriky. Jednotlivé biómy sú reprezentované oblasťami A až F v grafe. Priraďte k 

označeniam oblastí A - F, o ktorý bióm z uvedených sa jedná.  
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Biómy: 1. Arktická a alpínska tundra 

  2. Ihličnatý les (tajga) 

  3. Trávnaté spoločenstvo (step) 

  4. Opadavý les mierneho pásma (silvaea) 

  5. Tropický les (hylaea) 

  6. Púšť 

 

 

28.  Obrázok dole ukazuje zmeny vo vzoroch početnosti troch trofických úrovní v jazere, 
ktoré bolo znečistené mestskými splaškami. Kapre, živiace sa v istých podmienkach aj 
potravou na dne zvyšujú svoju hustotu, pretože prospievajú priamo z dodatočných 
minerálnych živín.  
 

 

  

Ktoré ekologické riadiace metódy by mohli zlepšiť kvalitu vody jazera?   

 

 

   

     

 A.Iba I a II             B. Iba I a III          C. Iba I a IV       D. Iba II a III             E. Iba II a IV   

Ekologické riadiace metódy 

                  Mechanizmus                           Riadiace metódy 

I. Riadenie zhora-dole: Pokus zaviesť rybu - predátora.  

II. Riadenie zhora-dole: Pokus znížiť živiny v rieke vtekajúcej do jazera.  

III. Riadenie zdola-hore: Pokus inhibovať recykláciu živín nahromadených v  

substráte jazera.  

IV. Riadenie zdola-hore: Pokus znížiť primárnych producentov ako aj 

konzumentov zavedením väčšieho počtu kaprov. 

kapor 

zooplanktón 

riasy 

Trofická úroveň Po eutrofizácii 

vzostup 

pokles 

vzostup 
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29. Nasledujúci graf znázorňuje vzťah medzi mierou disturbancie a druhovou diverzitou 
rastlín.  

 

 

 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení NIE je správne ? 

A. Najnižšia druhová diverzita spoločenstva (a) je spôsobená prítomnosťou 
dominantného druhu v spoločenstve.  

B. V spoločenstve (c) druhová diverzita je nízka, pretože nie je dostatok času  medzi 
narušeniami  na osídlenie rôznymi druhmi.   

C. Stupeň konkurenčného vylúčenia medzi druhmi je najvyšší v spoločenstve (b). 

D. V spoločenstve (c), druhy vyskytujúce sa v  závere sukcesie budú rýchlo nahradené 
druhmi , ktoré začínajú sukcesiu.  

E. Spoločenstvo (c) obsahuje druhy znášajúce záťaž prostredia.  

 

30.  Boli urobené analýzy troch pôd (a, b, a c). Zisťované boli pH pôdy a množstvá kyslých 
katiónov (H+, Al3+) a iných katiónov (Ca2+, Mg2+, K+, Na+). Obrázok dole znázorňuje 
výsledky analýz: biele podiely predstavujú množstvo kyslých a šedé podiely iných katiónov, 
respektíve (Hodnoty sú uvedené v jednotkách centimóly/kg.)  

 
 

Druhová 

diverzita 

miera disturbancie 
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V odpoveďovej tabuľke označte správne odpovede.  

 

Opis 

A. V pôde a je vyššia tendencia k toxicite hliníka. 

B. Pôda b obsahuje najviac živinových minerálov, ktoré môže rastlina využiť.   

C. Anióny ako NO3
- and PO4

-  majú tendenciu byť zadržané v  pôde viac ako sú 
zadržané katióny.   

D. Čím viac  je H+ nahradené inými katiónmi, tým viac sa pôda stáva kyslejšou.  

 

31. Od čoho typicky závisí vstup energie do väčšiny potravových sietí. Vyberte 
najpravdepodobnejší faktor z nasledujúcich možností.  
 

A. Rýchlosť spásania (požeru) primárnymi konzumentami. 

B. Účinná rýchlosť obehu látok celého ekosystému.  

C. Účinná rýchlosť producentov premeny energie slnečného žiarenia na 
chemickú energiu  

D. Činnosť/Aktivita baktérií fixujúcich dusík  

E. Tepelno-energetické náklady v dôsledku respirácie na každej trofickej 
úrovni  

 

32. Ktorý faktor najviac podporuje stabilitu populačnej dynamiky a vývoj suchozemského 
ekosystému? 

 

A. Potravové siete, ktoré majú veľa trofických úrovní, každá z nich 
obsahuje iba malý počet druhov. 

B. Malý počet producentov s veľmi vysokými produkčnými rýchlosťami  

C.  Rýchla recyklácia živín aktívnymi rozkladačmi 

D. Potravové siete, ktoré majú veľmi málo trofických úrovní a 
obmedzené prekryvy ník. 

E. Málo významných a konkurenčne-dominantných druhov 
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F. EVOLÚCIA A SYSTEMATIKA 

33.  Pre skupinu (oddelenie) borovicorastov (Pinophyta, Coniferophyta) neplatí:  
 
A. v xyléme sa nachádzajú najmä cievy (trachey) 

B. vo floéme sa nachádzajú najmä cievy (trachey) 

C. tvoria rozsiahle lesné porasty v oblastiach, ktoré nazývame tajgy 

D. tvoria rozsiahle lesné porasty v oblastiach, ktoré nazývame tundry 

E. v xyléme sa nachádzajú najmä cievice (tracheidy) 
 

34. K uvedeným charakteristikám vyberte z uvedených možností kmeň bezstavovcov, 
ktorému popis zodpovedá: 
 
A. telo segmentované, telová dutina célom, metanefrídie, uzavretá cievna sústava 

B. pseudocél, nesegmentované telo, kutikula na povrchu tela, v životnom cykle prítomné 
zvliekanie (ekdýzia) 

C. choanocyty, amoebocyty, vysoká schopnosť regenerácie  

D. célom, ambulakrálna sústava, bilaterálne súmerná larva 

E. pseudocél, mastax (žuvací orgán), nevyvinutá cievna sústava 
 
1. obrúčkovce (Annelida) 

2. ostnatokožce (Echinodermata) 

3. vírniky (Rotatoria) 

4. hubky (Porifera) 

5. hlístovce (Nematoda) 

6. rebrovky (Ctenophora) 

 

35. Ktoré z nasledujúcich tvrdení o tvorbe druhov je správne? 

A. Sympatrická špeciácia sa vyskytuje postupnejšie a pomalšie ako alopatrická 
špeciácia. 

B. Divergencia rás dvoch drozofíl je príkladom alopatrickej špeciácie spôsobenej 
časovými rozdielmi v rozmnožovaní. 

C. Evolúcia pestovanej pšenice je obvykle spojená s polyplodizáciou. To je príklad 
sympatrickej špeciácie. 

D. Alopatrická špeciácia je obvykle spojená so silnou sekundárnou reprodukčnou 
bariérou než so sympatrickou špeciáciou. 

E. Rozličné druhy drozofíl obývajú rôzne ostrovy Havaja. To je príklad sympatrickej 
špeciácie. 
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36. Nasledujúci obrázok predstavuje súčasný fylogenetický strom pre živočíšnu ríšu. 
Pozorne si pozrite topológiu stromu a odpovedajte na nasledovné otázky. 

 

I.  Ktoré z možností uvedené nižšie sú najpravdepodobnejšie možné charakteristiky pre 
čísla (1) a (2) umiestnené v evolučnom strome? Označ správnu možnosť v 
odpoveďovom hárku.   

A. Článkované telo 

B. Diferenciácia pravých tkanív 

C. Embryogenéza            

D. Bilaterálna symetria 

E. Vývin vonkajšej kostry 

 

II. Ktoré z nasledujúcich skupín sú súčasťov druhoústovcov (počet taxónov (3))? 

A. Ostnatokožce, Článkonožce.   

B. Ostnatokožce, Chordáty.  

C. Mäkkýše, Článkonožce.  

D. Obrúčkavce, Mäkkýše.  

E. Chordáty, Mäkkýše.   

 

 

 

 

 

hubky pŕhlivce bezčrevovce druhoústovcee trochoforovce kutikulovce 
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37. Všetky organizmy využívajú uhlík a energiu, aby žili a fungovali. Organizmy môžeme 
rozdeliť do 4 spôsobov výživy založených na hlavných zdrojoch energie a uhlíka pre daný 
druh.  

 

 

 

 

 

 

 

Z poskytnutého zoznamu organizmov, vyberte dva organizmy ku každému spôsobu výživy.  

 

Organizmy 

A. Cyanobaktérie,                           B. Zelené nesírne baktérie,     

C. Purpurové nesírne baktérie       D. Huby,                  

E. Most archaebacteria,                  F. Väčšina rastlín,            

G. Živočíchy,                                   H. Nitrifikačné bakérie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Spôsob výživy> 

I. Fotoautotrof,                       II. Chemoautotrof,            

III. Fotoheterotrof,                             IV. Chemoheterotrof.                
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Číslo 
otázky A B C D E Body 

1.    

2.       
3.       
4.       
5.        
6.       
7.       
8.        
9.        
10.        
11.        
12.       
13.        
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       
23.       
24.       
25.       
26.       
27.   
28.       
29       
30.       
31.       
32.       
33.       
34.       

35.       
36. I. 
     II.  

      
      

37.   
Spolu  

Číslo súťažiaceho: 


