
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – 46. ročník – školský rok 2011/2012 
 

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

 
Prakticko-teoretická časť  

Úlohy 
 

1. Vyrieš praktickú úlohu. 
      
Cieľ:  Určiť stavbu predložených kožných útvarov stavovcov. 
Úloha:                  Pozoruj a urči stavbu predložených kožných útvarov stavovcov.  
Biologický materiál:   Vzorka 1 - obrysové pero vtáka-, Vzorka 2  - srsť cicavca (mačky alebo psa) 
Pomôcky:             lupa, mikroskop, pinzeta, krycie sklo, podložné sklo, kvapkadlo, kadička,                                

              nožnice, preparačná ihla. 
 
Postup a úlohy: 
a) Pozorne si prezri voľným okom a lupou  vzorku č. 1. 

b) Nakresli  Vzorku 1 – obrysové pero vtáka –  Nákres č. 1. Pozorované časti označ šípkou a názvom  

c) Voľnou rukou  rozruš (rozčuchri)  plochu pera. Pozoruj lupou. Potom pero uhlaď. Pozoruj lupou. 

d) Vzorku 2 – srsť cicavca, nastrihaj na malé kúsky, tak aby sa zmestili na podložné sklo. 

e) Priprav zo Vzorky 2 mikroskopický preparát a pozoruj ho mikroskopom. 

f) Zisti stavbu srsti. Urob nákres – Nákres č. 2. Pozorované časti označ šípkou a správnym názvom.            
Správny názov urči z názvov: kôra, dreň, kutikula. 
 

Zistenia a výsledky:                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Nákres č. 1- Vzorka 1                                                                             Nákres č. 2- Vzorka 2  
 
Záver 
Zhodnoť svoje poznatky na základe pozorovania a svojich doterajších vedomostí. 
Vyber a podčiarkni správne tvrdenia. 

a) Vtáčie obrysové pero  má tieto časti: zástava – brko – zástavica – kostrč – páperie – kostrnka - brčko 

b) Rozrušením (rozčuchraním) zástavice sa súdržnosť pera:  naruší - nenaruší. 

c) Súdržnosť zástavice sa po uhladení:  dá - nedá obnoviť. 
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d) Srsť cicavca má časti: chitín – kutikula – výplň – kôra – lyko – dreň – chinín - drieň 

e) Označ krížikom obrázok, ktorý predstavuje šupinu ryby. 
 
 
 

                            
 
       A.                                                                B.                                                              C. 
 
 
f) Šupina ryby je útvar: rohovinový – kostený 
 
g) Zo šupiny ryby sa dá zistiť:  približná hmotnosť ryby – približný vek ryby – v akých vodách žije ryba 
 
 

Po skončení praktickej úlohy pokračuj v riešení teoretických úloh. 

 
2. 
 Z kože cicavcov vyrastajú aj ďalšie útvary- panciere, nechty, rohy aj parohy. 
a) Rozhodni na ktorom obrázku sú rohy a označ ho krížikom. 
 

                                                  
           A.                                                                                          B. 
 
 
b) Vyber a podčiarkni tie znaky, ktoré charakterizujú rohy. 

 
         duté ~ plné       kostené útvary ~ rohovinové útvary        sú trvalé ~ zhadzujú sa 
 
3.   
Dôkladne si prečítaj nasledujúci text. Je v ňom 5 zámerných chýb. Napíš  do tabuľky chybný text a do riadku 
 k nemu správny text. 

Telo ryby pokrýva koža, z ktorej vyrastajú rohovinové šupiny. Sliz na pokožke znižuje trenie pri pohybe vo vode. 

Obojživelníky majú hladkú a suchú kožu, ktorá umožňuje kožné dýchanie. Kožné dýchanie má význam najmä 

počas plávania vo vode. Telo plazov pokrýva suchá koža so šupinami a štítkami.  Hady zvliekajú kožu po častiach. 

Ich príbuzné jašterice zvliekajú kožu vcelku. 
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Chybný text Správny text 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
4.  
Povrch tela chráni každého živočícha. Odpovedz na otázky a vyrieš, ako chráni telo raka riečneho. 

Využi výrazy a vyber správne: chinín, chitín, plášť, sliz, oxid uhličitý, kyslík, hemoglobín, uhličitan vápenatý, za-
viečkuje sa, zvlieka, pĺzne,    pŕchne, rozmnožuje sa, ukrýva sa, regeneruje sa, tká sieť, vonkajšiu kostru, sépiovú 
kosť, vnútornú kostru 

a)  Telo raka chráni pancier, ktorý nerastie spolu s telom. Čo robí rak s malým pancierom? ................................... 

b)  Ako sa správa rak, kým mu narastie nový pancier?  .............................................................................................  

c)  Aké látky obsahuje pancier? ........................................... a ...................................................................................  

d)  Ako sa nazýva typ kostry, ktorú tvorí pancier? .....................................................................................................  

5.  

Aj pokožka rastliny má viac funkcií. Pomocou nej rastlina dýcha otvormi v listoch. 

Správne odpovedz. 

a) Ako sa nazývajú otvory v listoch? ..........................................................................................................................  

b) Akú plynnú látku nimi rastlina pri dýchaní prijíma z ovzdušia? ............................................................................. 

c) Ako sa nazýva proces, ktorý je opakom dýchania rastlín? ..................................................................................... 

d) Akú plynnú látku rastlina vylučuje do ovzdušia pri tomto procese? ..................................................................... 

6. 

Pod pokožkou  rastliny sa nachádzajú cievne zväzky ktorými prúdia látky z koreňa do listov a z listov do koreňa. 
Cievne zväzky majú lykovú a drevnú časť.  
 
Priraď šípkou správne tvrdenie :  

Lyková časť cievneho zväzku    •                     •   vedie organické látky ktoré vznikli pri fotosyntéze z listov                                                              

                                                                                     do koreňa 
 

Drevná časť cievneho zväzku    •           •   rozvádza anorganické látky - živiny z koreňa do listov 

7.  

Živiny v tele živočíchov rozvádza obehová sústava. Jej základom je srdce.                                                                   
Na obrázkoch sú rôzne typy sŕdc stavovcov. Vieš ktoré srdce patrí  ktorému živočíchovi zo zoznamu?  

 užovka obojková ~ pstruh dúhový ~ vydra riečna 
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Napíš do príslušného riadku správneho živočícha z uvedeného zoznamu, ktorému srdce patrí.  

 

          

 

 

 

 

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

 

8.  

Krv rozvádza do celého tela okrem živín aj kyslík, ktorý živočíchy prijímajú rôznym spôsobom.  

Obojživelníky počas svojho života dýchajú dvoma spôsobmi.  

Uveď spôsob dýchania obojživelníkov. 

a) Čím dýchajú v larválnom štádiu?....................................................................................................................... 

b)  Čím dýchajú dospelé jedince?...................................................... a ................................................................ 

9.  
Vtáky majú pľúca prispôsobené na zásobovanie tela kyslíkom a nadľahčovanie počas letu. 
Označ krížikom pod príslušným obrázkom pľúca,  ktoré patria do dýchacej sústavy vtákov. 
 

                        
 
    A.                                 B.                                C.                                       D. 

 
10.  
Dýchanie bezstavovcov je jednoduchšie. Vieš ktorý živočích čím dýcha? 
Správne priraď šípkou dýchací orgán k príslušnému živočíchovi.  

 

vzdušnice • 

 • včela medonosná 

 • rak riečny 

žiabre • 

 • križiak obyčajný 

 • slimák záhradný 

pľúcne vaky • 

 • škľabka veľká 

 • pásomnica dlhá 

celým povrchom tela 
 • 

 
• dažďovka zemná 
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11.  
V riešení dvojsmerovky sa ukrýva meno drobnej zákonom chránenej rastliny. Je to odolná rastlina, rastie 
v horských a vysokohorských oblastiach. Vyskytuje prevažne na vápencových skalách. Má krémovobiele kvety, 
dorastá do výšky 10 – 15 cm. Vylúšti jej meno, ktoré tvorí tajničku.  

Poznámka:  Dvojsmerovka sa lúšti len vodorovnom a zvislom smere. 
 
hadomor ~ huľavník ~ ibiš ~ mak ~ mandľa ~ prilbica ~ roripa ~ sivuľka ~ vranček ~ smohla ~ tis 

 

          

Š I B I D K A M 

P R I L B I C A 

R O M O D A H N 

V R A N Č E K D 

T I S R Y Á D Ľ 

K P S M O H L A 

A A K Ľ U V I S 

K Í N V A Ľ U H 

 

  Tajnička: ........................................ osemlupienková 

                                                                                     
12.   
Skoro všetky rastliny z úlohy 11 sú vzácne a preto si zaslúžia ..................................... (tajnička). Tajničku získaš 
riešením jednotlivých častí úlohy. 
 

Prečiarkni z každej štvorice organizmus, ktorý do skupiny nepatrí.  

Napíš do príslušného štvorčeka  veľké písmeno, ktoré je vedľa prečiarknutého organizmu.  

Napíš pod každú štvoricu organizmov do vyznačených riadkov dôvod, prečo prečiarknutý organizmus nepatrí do 
skupiny.Dôvody vyber zo zoznamu na konci úlohy. 
    

a) b) c) d) e) f) g) 

       

  
Tajnička: .................................................................................... 
 
a)  B breza biela                                b)  H kosatec žltý                          c)  Z straka čiernozobá 
     P púpava lekárska                             C papraď samčia                          H slimák záhradný 
     R jahoda lesná                                  J dub letný                                    V kapor obyčajný 
     O kozák osikový                                 K slnečnica ročná                         B svišť vrchovský 
 
......................................................         ....................................................       ....................................................... 

.....................................................          ....................................................       ....................................................... 
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d)  C kunka žltobruchá                      e)  K korytnačka močiarna             f)  C čmeľ zemný 
     Á  rosnička zelená                             C vretenica severná                      O osa útočná 
     R  myš domová                                  J jašterica zelená                         M mlynárik kapustový 
     K ropucha bradavičnatá                     A pstruh dúhový                           N križiak obyčajný 
 
......................................................         ....................................................       ....................................................... 

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

  
 g)  U smrek pichľavý                                                  
       S javor horský                                                                    
       X pagaštan konský                   
       O kopytník európsky 
                                                                                    
.................................................. 

.................................................. 
 
Dôvody:  
nahosemenná rastlina medzi krytosemennými ~ huba medzi rastlinami ~ rastlina medzi živočíchmi ~bezstavovec 
medzi stavovcami              ~ ryba medzi plazmi ~ pavúk medzi hmyzom ~ výtrusná rastlina medzi semennými ~ 
cicavec medzi obojživelníkmi 

 
13.  
Ak vieš dobre počítať a všímaš si prírodu, zvládneš túto úlohu. Doplň do štvorcov správne číslice ktoré dopĺňajú 
vetu. 
 
a) Fazuľa záhradná patrí k                 klíčnolistovým rastlinám. 
 
b) Nezmar hnedý má                          vrstvy buniek. 
 
c) Pásavka zemiaková má                   nôh. 
 
d) Križiak obyčajný má                       páry nôh. 
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