
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA, 45. ROČNÍK, KRAJSKÉ KOLO 

KATEGÓRIA B 

RIEŠENIA A POKYNY PRE KOMISIU 

 

 

PRAKTICKÁ ÚLOHA Z EKOLÓGIE  
 
Téma: Biotické invázie 

1. správne odpovede sú b, d, e, f, h, j (za možnosti b, d, e, f, h, j   po 0.5 bodu, ak sú 
označené, za možnosti a, c, g, i  po 0.5 bodu ak sú neoznačené, spolu teda  5 bodov) 
a) orech kráľovský nepovažujeme za inváznu drevinu, napriek tomu, že na našom území nie 
je pôvodný, je teda introdukovaný, nespĺňa však podmienku náhleho a hromadného 
prenikania do pôvodných ekosystémov  (1b) 
b) netýkavku málokvetú považujeme za inváznu, pretože je na našom území nepôvodná 
(introdukovaná) a navyše sa hromadne šíri v prirodzených spoločenstvách, kde vytláča 
pôvodné druhy (1b) 

 
Spolu za úlohu č. 1 …...................................................................................... 7 bodov 
 
2.a) agát biely (Robinia pseudoacacia)  - 2 body za celý názov (stačí slovenský) 
   b) agát biely patrí do čeľade bôbovitých rastlín, pre ktoré je typická prítomnosť 
symbiotických hľuzkovitých baktérií v koreňovom systéme. Tieto baktérie dokážu fixovať 
vzdušný dusík na nitráty, ktoré sú následne spotrebované rastlinou, ale okrem toho sa aj 
kumulujú v pôde.  - 2 body za  spomenutie symbiotických baktérií, 2 body za spomenutie 
fixácie vzdušného dusíka na nitráty (dusičnany)   
 c) pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), lastovičník väčší (Chelidonium majus), baza chabzdová 
(Sambucus ebulus), trebuľka lesná (Anthriscus sylvestris), stoklas jalový (Bromus strerilis), 
vesnovka obyčajná (Cardaria draba), trebuľka ježcová (Anthriscus caucalis), štiavec alpský 
(Rumex alpinus) – 2 body za jeden z uvedených druhov 
d) eutrofizácia  - 2 body 
 
Spolu za úlohu č. 2 …...................................................................................... 10 bodov 
 
3. zoochória je prenášanie propagúl (semien) rastlín prostredníctvom živočíchov, môže sa 
jednať o  prenos na povrchu tela alebo prenos vovnútri tela, napr. v tráviacom trakte. (1 bod) 
Takýmto spôsobom sa propaguly (semená) inváznych alebo potenciálne inváznych rastlín 
môžu dostať na značné vzdialenosti do svojho pôvodného areálu, čo napomáha ich 
rozširovaniu. (1 bod) Ako príklady je možné uviesť prenos semien s rôznymi výrastkami 
zachytených na srsti a perí alebo prenos semien v tráviacom trakte živočíchov po 
skonzumovaní plodov (1 bod) 
 
Spolu za úlohu č. 3 ….................................................................................... 3 body 
 



4. Pohánkovec sa rozmnožuje najmä nepohlavne (vegetatívne) (2 body), a to pomocou 
mohutného koreňového systému (1 bod). Koreňové odrezky pohánkovca majú vysokú 
regeneračnú schopnosť (1 bod), ktorá umožnuje aj po výraznom mechanickom poškodení 
alebo fragmentácii vznik novej rastliny z každého úlomku koreňa.   
 
Spolu za úlohu č. 4 ….................................................................................. 4 body 
 
5. 230 inváznych druhov..............10% uchytených  → uchytených bolo 2300 druhov (3 body) 
    2300 uchytených druhov................10% introdukovaných  → introdukovaných bolo zhruba  
23 000 druhov    (3 body) + 1 bod za správny výsledok 
 
Spolu za úlohu č. 5 ….................................................................................. 7 bodov 
 
6. korytnačka písmenková (Trachemys scripta) sa na naše územie dostala prostredníctvom 
chovateľov – príležitostne bola vypúšťaná do voľnej prírody, kde sa začala úspešne šíriť  
 
Spolu za úlohu č. 6........................................................................................ 4 body 
 
7. správne odpovede b, d, e   
za možnosti b, d, e po 1 bode ak sú označené, za možnosti a, c, f po 1 bode ak sú 
neoznačené 
 
Králiky začali viac času tráviť na povrchu terénu než v norách, aby sa vyhli ektoparazitom – 
blchám, ktoré sú prenášačmi vírusu myxomatózy. (1 bod) 

Spolu za úlohu č. 7 …................................................................................. 7 bodov  
 
8. a) larválne štádiá  kopýtka boli zrejme prenesené v balastnej vode lodí, ktoré sa plavili z 
Ázie do S. Ameriky a túto vodu v amerických vodách vypúštali z nádrží – 2 body 
 b) upchávanie vodovodných systémov, „prečistenie“ riečnej vody od fytoplanktónu a 
následný nedostatok potravy pre zooplanktón, následný pokles množstva zooplanktónu, 
čistejšia voda umožňuje rast rastlín, ktoré zakoreňujú v plytkých vodách, vytláčanie 
pôvodných druhov mäkkýšov, čo môže viesť k vymieraniu niektorých pôvodných druhov – 2 
body za každý uvedený spôsob ovplyvňovania, možno uznať aj všeobecnejšie odpovede, 
napr. zasahovanie do štruktúry potravového reťazca, apod., maximálne 6 bodov 

Spolu za úlohu č. 8 ….............................................................................…... max. 8 bodov 

Spolu za praktickú úlohu …........................................................................... 50 bodov 

Úloha: Mikroskopické pozorovanie zrniek škrobu rôzneho pôvodu.  
 
Inštrukcie pre pedagógov: na úlohu budete potrebovať vzorku kukuričného a zemiakového 
škrobu. Kúpite ich v potravinách (maizena a solamyl). Okrem toho budete potrebovať 
Lugolov roztok (kúpite ho v lekárni alebo si ho nechajte zarobiť u chemikov – obsahuje 1% 
jód a 2,5% jodid draselný). Z dvoch referenčných vzoriek škrobu vyberte jednu, z ktorej 
odsypete časť do inej nádoby označenej písmenom X (to bude vzorka neznámeho pôvodu) – 
zapíšte si, ktorá vzorka to bola ☺. 
 
 



Riešenie: 
 

  Nakreslite štyri škrobové zrná zo vzorky neznámeho pôvodu. 

- Hodnotenie: 8 bodov pričom pri hodnotení obrázku treba prihliadať na to, aby: 

- obrázok bol nakreslený ceruzkou 

- pri nákrese bolo uvedené zväčšenie (okulár x objektív) 

- veľkosť zŕn zodpovedala veľkosti, ktorú pozorujú v mikroskope  

 

Škrobové zrná vzorky A – zemiak – hodnotenie 8 bodov, pričom treba prihliadať na 
horeuvedené kritériá 

 
Škrobové zrná vzorky B – kukurica – hodnotenie 8 bodov, pričom treba prihliadať na 

horeuvedené kritériá 

 
 Na základe mikroskopického pozorovania porovnajte sfarbenie všetkých troch preparátov 

a výsledky zapíšte. 

Sfarbenie: a. modré/čierne 

 b. zelené/žlté 

 c. červené/fialové 

 d. biele/bezfarebné 

 

Vzorka: Zemiak   (A) (1 bod) 

 Kukurica  (B) (1 bod) 

 Neznámy škrob  (X) (1 bod) 

Vzorka neznámeho škrobu zodpovedá vzorke škrobu zo zemiaka / kukurice (nevhodné 
prečiarknite). (1 bod) 

a 

 

c 

c 



Doplňujúce otázky: 

1. Prečo sa po kvapnutí Lugolovho roztoku rožok zafarbí na modro? (2 body) 

Je to dôkaz prítomnosti škrobu. 

2. Z akého organizmu získavame hlavnú surovinu na výrobu rožkov (rodový aj 

druhový názov)? (2 body) 

pšenica siata   (alebo latinský názov Triticum aestivum) 

3. Na čo slúži škrob rastlinám, ktoré ho produkujú?  (2 body) 

Ako zásoba energie. 

4. Uveďte čo je základnou stavebnou jednotkou škrobu a prečo je pre rastliny výhodnejšie 
skladovať glukózu vo forme polymérov? (4 body) 

Stavebná jednotka: glukóza. Molekuly glukózy by v bunke zvyšovali osmotický tlak 
a bunka by musela vynakladať veľa času a energie na vypudenie prebytočnej vody 
z bunky.  

5. Prečo sú potraviny obsahujúce škrob tak dôležité pre našu výživu? Na čo sa pri trávení 
škrob rozkladá? (2 body) 

Škrob sa štiepi v organizme na glukózu a tá je zdrojom energie.  

6. Kde sa proces trávenia škrobu začína a čo tento dej zabezpečuje? (2 body) 

Proces trávenia škrobu sa začína už v ústnej dutine. Jeho rozklad zabezpečuje enzým 
amyláza, ktorý sa nachádza v slinách. 

7. Aký zásobný polysacharid používajú cicavce? Kde, z čoho vzniká a kde sa v najväčšej 
miere spotrebováva? (4 body) 

Glykogén, tvorí sa v pečeni z glukózových podjednotiek a v najväčšej miere je 
spotrebovávaný vo svaloch a v pečeni. 

8. Ako sa volajú organely v ktorých je škrob uskladňovaný v bunkách? Do akej skupiny 
patria? (2 body) 

Amyloplasty. Ide o typ leukoplastov. 

 

 

 

 

 

 



Správne odpovede  

 

Číslo 
otázky 

A B C D E Body

1.  x  x  x 3 
2.  x    2 
3.  x x   2 
4. d, e b, f  a, e b, c, f  4,5 
5.  x x    2 
6.    x  2 
7. x   x  2 
8.    x   2 
9.  x    x 2 
10.     x  2 
11.  x     2 
12.  x    2 
13. kostrový 

sval 
mozog pečeň tukové 

tkanivo 
srdcový sval 2,5 

14.   x    2 
15.   x x  2 
16. x     2 
17.   x   2 
18.   x   4 
19. x   x  2 
20. x     2 
21. x     2 
22.  x    2 
23.   x   2 
24. x  x x  3 
25.   x   2 
26.    x  2 
27.  x  x  2 
28.  x    2 
29  x    2 
30.   x   2 
31.   x   2 
32. x     2 
33.  x    1 

Parazity – ich stavba a organizacia sa zjednodusuje, stracaju sa, pripadne 
zakrpatievaju niektore struktury. Domáce zvieratá – strata niektorých schopností 
a vlastností, zakrpatievanie.                                                                                    5 

34. x     2 
35. x  x x x 4 
36.  x x   2 
37.   x   2 
38.     x 2 
Spolu 89 b 
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