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

Obvodné kolo – Kategória D 
 

6. – 7. ročník základnej školy a 1., 2. a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom 
 

Prakticko-teoretická časť  
 

Úlohy 

 
1.    Vyrieš praktickú úlohu.  

 
Cieľ:    Roztriediť a zaradiť živočíchy do ekosystému (spoločenstva).  
                                           Zatriediť stavovce do tried podľa charakteristických znakov.   
                                      
Pomôcky:   Obr. 1 Schéma lesa (Príloha 1). 
                     
Postup, úlohy a výsledky: 
a) Prezri si pozorne Obr.  1 Schéma lesa. 
b) Premysli si, ktoré živočíchy žijú v lese a ktoré do lesa nepatria, pretože žijú v inom prostredí. 
c) Zakrúžkuj na Obr. 1 živočíchy, ktoré žijú v lesnom prostredí. 
d) Ostatné živočíchy roztrieď podľa prostredia, v ktorom žijú. Napíš ich rodové názvy do tabuľky. 
 

Vodné a brehové živočíchy Poľné a lúčne živočíchy 
  

  

  

  

 

e) Zakrúžkované lesné živočíchy na Obr. 1 roztrieď na bezstavovce a stavovce. 
f) Napíš rodové názvy lesných bezstavovcov do kruhov.   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  lesné bezstavovce                                                                                  
 
g) Urči rodový názov lesných stavovcov a zaraď ich do príslušnej triedy.    
 

Rodový názov živočícha Trieda stavovcov 
 Ryby 

 Obojživelníky 

 Plazy 

 Vtáky 

 Cicavce 
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Záver 
 
1. Vyber a podčiarkni správne tvrdenia.   

Bezstavovce na rozdiel od stavovcov  

a) majú – nemajú vnútornú oporu tela - kostru, 

b) môžu sa rozmnožovať – nemôžu sa rozmnožovať pohlavne a nepohlavne,  

c) sú – nie sú živočíchmi s chrbticou, 

d) na povrchu tela majú – nemajú pokožku so srsťou. 

       
2. Vyber a podčiarkni správne tvrdenia.  

a)  Vodné a brehové živočíchy  môžu byť  životu vo vode prispôsobené týmito spôsobmi:      

      končatinami s plávacími blanami – zahnutým silným zobákom – dýchaním pľúcnymi  vakmi –  

      končatinami s ostrými pazúrmi – slizkou kožu so šupinami  – dýchaním žiabrami –  kožou pokrytou  

     šupinami alebo mastným perím – plutvami – behákom.  

b)  Obojživelníka od plaza odlíšiš podľa: 

     povrchu tela – suchej kože – vlhkej kože – spôsobu pohybu skákaním a kráčaním – spôsobu pohybu         

     plazením a kráčaním – rozdielnym počtom prstov na predných a zadných končatinách – rovnakým     

     počtom prstov na predných a zadných končatinách. 

c)  Charakteristické znaky vtákov sú:   

      plutvy –zobák - vonkajšie oplodnenie - perie – vlhká koža – srsť – schopnosť rodiť  živé  

     mláďatá - nepohlavné rozmnožovanie – vnútorné oplodnenie – bočná čiara. 

d)  K základným znakom cicavcov patria:   

      šupiny – plutvy – vonkajšie oplodnenie - perie – vlhká koža – srsť – schopnosť rodiť živé mláďatá -          

      nepohlavné rozmnožovanie – vnútorné oplodnenie. 

 
 

Po skončení praktickej úlohy pokračuj v riešení teoretických úloh. 
 
 
2. Ktoré z nasledujúcich tvrdení o rozmnožovaní bezstavovcov nie je pravdivé?  
    Zakrúžkuj písmeno s nesprávnym tvrdením.    

a) Väčšina bezstavovcov sa rozmnožuje nepohlavne.  

b) Niektoré bezstavovce majú  oddelené pohlavie.   

c) Niektoré bezstavovce sú obojpohlavné živočíchy.  

d) Bezstavovce sa rozmnožujú párením. 

e) Samičie pohlavné bunky bezstavovcov sú spermie.   

f) U niektorých bezstavovcov sa dospelé jedince z vajíčka vyvíjajú nepriamym vývinom.   
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3. K živočíchov uvedených v tabuľke priraď písmeno označujúce správny počet tykadiel                    
    a končatín. 
                                                  A - 1 pár tykadiel, 3 páry nôh 
                                                  B - 1 pár tykadiel, 4 páry nôh 
                                                  C - 2 páry tykadiel, 4 páry nôh 
                                                  D - 2 páry tykadiel, viac ako 4 páry nôh 
                                                  E - 2 páry tykadiel, 3 páry nôh 
                                                  F - Žiadne tykadlá, 3 páry nôh 
                                                 G - Žiadne tykadlá, 4 páry nôh 
 

Názov živočícha Počet tykadiel a končatín 

križiak obyčajný  

koník čiarkovaný  

rak riečny  

včela medonosná  

 
4. Pozorne si prečítaj nasledovný text.  

Je našou najväčšou sovou a zároveň patrí k najväčším sovám v Európe. Je stály.  

Vyskytuje sa  v lesoch, na skalných bralách, hniezdi na zemi, v zrúcaninách, v starých dutých stromoch ale-
bo v hniezdach iných vtákov.  

Mláďatá vyliezajú z hniezda už vo veku 20 dní, vydávajú sa na potulky po blízkom okolí oveľa skôr ako sa 
naučia lietať. Loví za súmraku a v noci, živí sa cicavcami a vtákmi.  

Typickým znakom sú zahnutý zobák, silné pazúry a veľké oranžovo sfarbené oči. Jeho mohutné telo je hne-
dohrdzavej farby s tmavými škvrnami, na brušnej strane s výraznejšími škvrnami a pruhovaním. Hrdlo je 
biele. Počas letu v noci je nápadná veľká hlava a menší uťatý chvost s dlhými krídlami. Typický je kolísavý 
let.  

S dlhými stojatými „uškami“ na hlave sa podobá myšiarke ušatej. Nohy má zarastené perím až po pazúry. 
Pretože sa živí aj zajacmi a bažantmi z poľovníckeho hľadiska sa pokladá skôr za nežiaduceho.  

Je prospešný pre poľnohospodárstvo, lebo ničí na poli nežiaduce sysle, chrčky a hraboše. Chránený je pre 
celkový úbytok a ohrozenosť. 

 
a) Urči na základe opisu rodový a druhový názov živočícha.  

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

b) Vyber z textu 3 znaky, podľa ktorých by si ho v prírode spoznal/a a odlíšil/a od ostatných druhov   
patriacich medzi sovy.   

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

c) Nájdi a vyber z textu znaky, ktoré charakterizujú sovy. 
 

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

d) Ktoré znaky v texte napovedali, že opisovaný živočích patrí medzi vtáky? Vyhľadaj ich v texte a napíš. 
 

............................................................................................................................................................ 
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5. Živočíchy chované na farme sa navzájom pomiešali. Pomôž im nájsť, kto ku komu patrí.  
     Usporiadaj živočíchy tak, aby vytvorili rodinu v poradí samica           samec          mláďatá. Usporiadané  
     rodiny napíš do vyznačených riadkov pod zadaním.   
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 

 

 
 
     
......................................................................                ........................................................................ 
 
 ......................................................................                ........................................................................ 
 
6. Včela medonosná patrí k živočíchom prospešným pre človeka a má veľký význam v prírode. Spolu   
    s čmeľom a inými druhmi hmyzu sa podieľa na prenášaní peľu z kvetu na kvet. 

a) Ako sa nazýva prenesenie peľu včelou z jedného kvetu na druhý? 
 
    ………………………………………….. 
 
b) Napíš ako sa nazývajú  3 typy jedincov, ktoré tvoria včelie spoločenstvo. 
 
    …………………………………………..        ………………………………………………       ………………………………………………. 
 
c) Zakrúžkuj písmeno so správnou postupnosťou  vývinu včely. 

     a)  vajíčko  –  kukla  –  larva  –  dospelý jedinec 

     b)  larva  –  kukla  –  vajíčko  –  dospelý jedinec 

     c)   vajíčko  –  larva  –  kukla  –  dospelý jedinec 

     d)  kukla  –  vajíčko  –  larva  –  dospelý jedinec 
 
7. V ríši živočíchov sa vyskytujú aj také, ktoré sú nežiaduce pre iné organizmy a človeka. Sú pôvodcami   
    chorôb a potrebné živiny získavajú zo živých organizmov.  

a) Ako sa nazývajú tieto živočíchy?  
 
    …………………………………………………………………………….. 

b) Roztrieď ich na vonkajšie a vnútorné parazity (cudzopasníky). Podčiarkni z uvedených živočíchov tie,  

     ktoré patria medzi vonkajšie.  
      
     blcha  mrľa   pásomnica    voš   ploštica   hlísta   kliešť 
 
c) Vysvetli stručne rozdiel medzi vonkajšími a vnútornými cudzopasníkmi. 
 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   koza 

   hus 

   káčer 

   baran 

   ovca 

   káčatá 

   gunár 

   kačica 

   kozľa 

   jahňa 

  húsatá 
     cap 
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8. Doplň orgán, ktorým dýchajú nasledovné živočíchy. 
 
slimák     -      ………………………………………………….        lienka        -          ………………………………………………….     
 
škľabka  -   ………………………………………………….            dážďovka -            ……………………………………………………. 
 
nezmar  -    …………………………………………………..         rak             -             ……………………………………………………. 
 
9. Rastlinám umožňujú dýchanie prieduchy. Od čoho závisí otváranie a zatváranie prieduchov?   
    Zakrúžkuj písmeno so správnym tvrdením. 

a) od množstva oxidu uhličitého v listoch 

b) od množstva vody v rastline 

c) od tvaru a veľkosti prieduchov  

d) od veľkosti dýchacej štrbiny prieduchov 

e) od množstva chlorofylu v listoch 

f) od množstva vytvoreného cukru v listoch    

10. Aký je zásadný rozdiel medzi ihličnatými a listnatými stromami? Vyber z ponúkaných možností tie           
správne a písmená zakrúžkuj. 

a) Ihličnaté stromy nemajú listy. 

b) Listnatým stromom opadávajú na jeseň listy, ihličnatým ihličie na jeseň neopadáva. 

c) Vzhľad ihličnatých stromov sa v priebehu roka mení, kým listnatým stromom sa výrazne nemení. 

d) Ihličnaté stromy nemajú semená. 

e) Plody listnatých stromov sú suché alebo dužinaté, sú v nich uložené semená.  
f) Ihličnaté stromy nemajú v samičích kvetoch semenník, ktorý sa po oplodnení mení na plod. 
 
11. Podčiarkni rastliny, ktorých plody majú suché oplodie. 

rajčiak   baza  dub  slivka   hrach   púpava   uhorka   hruška   pšenica   mak   fazuľa   

 čerešňa   jabloň   slnečnica 

12.  Aký význam majú cievne zväzky pre rastlinu? Zakrúžkuj písmeno so správnou odpoveďou. 

a) stonka a koreň nimi rastú do dĺžky 

b) príjem vody a minerálnych látok z pôdy 

c) ochraňujú koreň, stonku a listy na povrchu 

d) prúdenie vody a látok z koreňa do listov alebo látok z listov do koreňa 

e) zabezpečujú dýchanie rastliny 

 f) umožňujú prúdeniu vzduchu v rastline  
 
13.  Roztrieď uvedené druhy zeleniny do skupín.  
      
 karfiol  cesnak   paprika    rajčiak  pažítka  mrkva  kaleráb  kapusta  petržlen  pór 

 
 
 
 
 

cibuľová zelenina 

          

 

 

koreňová zelenina 

          

 

 

hlúbová zelenina 

          

 

 

plodová zelenina 
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14. Rastliny sa rozmnožujú pohlavne a nepohlavne.  
a) Na nákresoch A, B, C chýbajú pri čísliciach názvy častí rastlín. Dopíš do obdĺžnikov k čísliciam  
    názvy označujúce časti rastlín.  
 
 

  
                          ploník                                  list paprade                             kvet jablone 
 
       
     1 -                                         2 -                                        3 -                                        4 -    
 
 
     5 -                                         6 -  
 
 
b) Ktoré z uvedených rastlín sa rozmnožujú nepohlavne?  
 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
c) Ako sa nazývajú samčie a samičie rozmnožovacie orgány kvetu jablone?   
 
  
    ...........................................................              ......................................................... 
 

Použitá literatúra: 
1. Uhereková, M., Hantabálová, I., Trévaiová, I., Margalová, E., Ondrejičková, Z.: Biológia pre 5. ročník základných 

škôl, Expol Pedagogika, Bratislava 2008, ISBN 978-80-8091-130-0. 
2. Uhereková, M., Hantabálová , I., Trévaiová, I., Matľáková, A., Ondrejičková, Z., Sitár, A.: Biológia pre 6. ročník 

základných škôl, Expol Pedagogika, Bratislava 2009, ISBN 978-80-8091-180-5. 
3. Uhereková, M. a kol.: Zbierka úloh biologickej olympiády, kategória C a D, Iuventa 2003, ISBN 80-88893-67-4. 
4. Slaninová, M., Lehotská, B., Uher, B.: Zbierka vybraných úloh z Medzinárodnej biologickej olympiády, Iuventa 

2005, ISBN 80-8072-042-8 
5. Uhereková, M., Trévaiová, I., Matľáková, A., Piknová, Z., Sitár, A., Hantabálová, I., Čumová, K.: Biológia pre 7. 

ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Expol Pedagogika, Bratislava 2011, ISBN 978-
80-8091-221-5. 

6. Hantabálová, I., Čumová, K., Galvánek, J., Slobodník, V.: Prírodopis pre 6. ročník základných škôl, SPN 2000, ISBN 
80-08-02683-9.  

7. http://www.hady.czweb.org/uzovka-strom.htm; snaturou2000.sk/zivocichy/salamandra- skvrnita;    
8.  http://www.motlik.sk/j_anseri.html; http://www.latvijasdaba.lv/putni/anas-platyrhynchos;   
9. http://snaturou2000.sk/zivocichy/rohac-obycajny; http://ddd- sluzby.sk/hrabos-polny/ 
 

Autor: Ing. Iveta Trévaiová        
Recenzent: Mgr. Ľubomír Strinka 
Redakčná úprava: PaedDr. Mária Uhereková, PhD.          
Vydal: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2012.  

A B C 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

http://www.hady.czweb.org/uzovka-strom.htm
http://snaturou2000.sk/zivocichy/salamandra-skvrnita
http://www.motlik.sk/j_anseri.html
http://snaturou2000.sk/zivocichy/rohac-obycajny

