
 

Biologická olympiáda     Ročník: 47  Školský rok: 2012/2013 

Kolo: Krajské 

Kategória : A 

 

Autorské riešenia 

 

Praktická úloha č.1. 

Autor: doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD., RNDr. Bohuslav Uher, PhD. 

Recenzia: Mgr. Tomáš Augustín 

 

Téma: Mikroevolučné mechanizmy 

 

Úloha: Hra na genetický posun 

1. vyplnenie tabuliek sa neboduje, iba pri neúplnom vyplnení tabuľky strhnúť 2 body za 

tabuľku 

 

1. časť a) 50% : 50% - 2 body 

b) nutné prepočítať podľa tabuľky – 2 body 

 

2. časť a) 20% : 80% - 2 body 

b) nutné prepočítať podľa tabuľky – 2 body 

c) Už na začiatku je jedna z alel zastúpená výrazne menej než druhá, a preto je ju ľahšie 

eliminovať – 2 body 

d) Fixácia alely nastane, keď daná alela v populácii úplne prevládne (ostatné alely daného 

génu vymiznú) – 2 body 

e) áno, áno po 1 bode za odpoveď, celkom za e) 2 body 

 

Celkom za časť 1  .................................................................  14 bodov 

 

2. a) Čím menšia populácia, tým väčší vplyv genetického posunu. – 1 bod 

Genetický posun je náhodný proces a náhodné procesy majú obyčajne  väčší vplyv na malé 

množiny prvkov. 1 bod. Spolu 2 body 

 

b) 200 a 800 – 2 body 

 

c) menší – 2 body 

Celkom za otázku č. 2  .................................................................. 6 bodov 

 

3.  

1. príklad efekt hrdla fľaše – 2 body 

2. príklad efekt zakladateľa – 2 body 

Vysvetlenie termínu efekt hrdla fľaše: populácie prešla obdobím, kedy bola tvorená malým 

počtom jedincov, takže genetická variabilita klesla. Neskôr došlo k opätovnému zvýšeniu 

početnosti, ale genetická variabilita ostala znížená (jej stratená časť sa už nedá obnoviť) 

Za pokles početnosti 2 body, za zníženie genetickej variability 2 body. Celkovo za 

vysvetlenie pojmu efekt hrdla fľaše 4 body 

Vysvetlenie termínu efekt zakladateľa: Niekoľko jedincov sa náhodne odtrhne od pôvodnej 

populácie, napr. pri kolonizácii ostrova. Genetická variabilita novej populácie bude nižšia 



 

a zastúpenie alel sa bude odlišovať od pôvodnej populácie, pretože alely sú náhodne 

vybrané u jednotlivých jedincov. 

Za oddelenie populácie 2 body, za odlišné náhodné zastúpenie alel 2 body. Celkom za 

vysvetlenie termínu efekt zakladateľa 4 body. 

Celkom za otázku č. 3  .................................................................... 12 bodov 

 

4.  

1. populácia vplyv slabý – 2 body 

2. populácia vplyv silný – 2 body 

Celkom za otázku č. 4  .................................................................... 4 body 

 

5. prirodzený výber (selekcia), mutácia, migrácia, rekombinácie 

Za každú možnosť 2 body. Pohlavný výber patrí pod prirodzený výber, bod zaň pripočítať len 

vtedy, ak nie je súčasne uvedený prirodzený výber (selekcia). Efekt hrdla fľaše a efekt 

zakladateľa patrí pod genetický posun. Za tieto pojmy nepridávať body. 

Celkom za otázku č. 5  .................................................................. 4 body 

 

Spolu za úlohu  ............................................................................. 40 bodov 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Praktická úloha č.2. 
Autor: Jaroslav Ferenc  
Recenzia: RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD. 
 
Autorské riešenie  
FYZIOLÓGIA ŽIVOČÍCHOV A ČLOVEKA 
Téma: Fyziológia bunky – zásobné látky, glykogén  
 
Na úlohu je potrebné pripraviť:  
Lugolov roztok – je možné ho kúpiť v lekárni, alebo si ho môžete zarobiť.  
Navážite 0,33 g jódu  
     0,66 g jodidu draselného  
a rozpustíte tieto množstvá v 100 ml destilovanej vody (je možné aj rozotrieť tieto látky spolu 
s malým množstvom vody v trecej miske, potom kvantitatívne preniesť do odmernej banky a 
doplniť na 100 ml).  
 V prípade, že pripravujete roztok vo väčšom predstihu, je  potrebné ho uchovávať v 
tmavej fľaši. Do dvojice treba počítať asi 3 ml roztoku. 
kvapkadlo 
kúsok kvasníc – asi veľkosti hrášku (pre dvojicu) napr. na hodinovom sklíčku. Pre väčšiu 
skupinu väčší kúsok. Pripraviť tesne pred úlohou, aby kvasnice nezačali vysychať. 
niekoľko špáradiel – ideálne plochých 
mikroskop – schopný dosiahnuť zväčenie minimálne 10x40, lepšie 10x60 (aspoň po 
dvojiciach, alebo skupinkách, ideálne pre jednotlivca) 
podložné a krycie sklíčka (minimum pre 1 študenta z každého jeden kus, lepšie dva) 
 
RIEŠENIA:  
1. Farbia sa podľa vás intezívnejšie mladšie, alebo staršie bunky? Prečo?  
Intenzívnejšie sa farbia staršie bunky,(2b) pretože majú väčšie zásoby glykogénu. Mladé 
bunky ešte nestihli nahromadiť také množstvo glykogénu, pretože intenzívnejšie 
metabolizujú. (3b) 
spolu 5 bodov 
 
2. Nákres, celý správne =  10 bodov  
Stačí jedna staršia a jedna mladšia bunka, alebo jedna pučiaca bunka. Musí byť dostatočne 
veľký, nakreslený ceruzkou s uvedeným zväčšením (okulár x objektív) a popisom 
pozorovaných štruktúr (zvyčajne býva pozorovateľné jadro). Staršia a mladšia bunka musia 
byť farebne odlíšené (alebo, ak študent nepoužil farbičky, tak aspoň vytieňované ceruzkou). 
Takisto púčik musí byť farebne odlíšený (resp. tieňovaním) od materskej bunky, ak je v 
nákrese pučiaca bunka. Ak nákres nezodpovedá realite body neudeliť. Ak nákres nespĺňa 
uvedené podmienky  treba odpočítať 2b za každú. Ak je zlý popis niektorej štruktúry, 
odpočítať 1b, ak nákres obsahuje štruktúru, ktorú nie je možné pozorovať,  odpočítať 2b.  
 
Vzor nákresu:  

 
 



 

Vzhľad preparátu v mikroskope: 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Táto mikrofotografia je len orientačná. 
 Ilustruje, že staršie bunky (niektoré vyznačené v červenom obdĺžniku) sa farbia 
intenzívnejšie, ako mladé (modré obdĺžniky) Tiež ilustruje, že v preparáte bývajú viditeľné 
jadrá – zelené šípky 
 
 
3. Aké je sfarbenie pri pozitívnom dôkaze škrobu Lugolom? 
    Modrofialové až čierne (podľa množstva škrobu) 1 bod 
 
4.  Sliznica krčka maternice zvyčajne obsahuje množstvo glykogénu, čo sa po potretí 
Lugolovým roztokom prejaví tmavohnedým sfarbením. Potenciálne nádorové tkanivo sa však 
bude farebne odlišovať. Napíšte ako sa bude tkanivo odlišovať a pokúste sa vysvetliť 
prečo.Tkanivo sa nesfarbí, pretože neobsahuje glykogén. (2b) Hypoxické rakovinové 
bunky žijú väčšinou z anaeróbnej glykolýzy a preto neukladajú glykogén. (3b) spolu 5 
bodov 
 
5. Glykogénu ako zásobnej látky je relatívne málo (bazálny metabolizmus človeka by ho celý 
minul za pár hodín). Prečo je pre živočíchov výhodnejšie skladovať energiu vo forme tukov 
v porovnaní so sacharidmi? Aké ďalšie výhody poskytuje skladovanie tukov živočíchom? 
Tuky neviažu vodu (1b) a na hmotnostne rovnaké množstvo poskytnú tuky viac energie 
než polysacharidy. (1b) Ďalšou výhodou je, že tuky pôsobia aj ako mechanické a tepelné 
izolátory mnohých orgánov. (1b) spolu 3 body 
 
6. Biele lietacie svaly sa takmer výlučne spoliehajú na ATP, ktoré získajú glykolýzou glukóza-
1-fosfátu. Glukóza-1-fosfát zase vzniká pri enzymatickej hydrolýze glykogénu 
glykogénfosforylázou. Pri panickom úniku vzniká až 120 umol glukóza-1-fosfátu na gram 
čerstvej svalovej hmoty za minútu. Vypočítajte, koľko sekúnd (zaokrúhlite na celé sekundy) 
je vták schopný rýchlo unikať. Glykogén tvorí asi 0,35% hmotnosti svalu. Počítajte, že 
molová hmotnosť jedného glukózového zvyšku v glykogéne je 162 g/mol. 
 

 120umol Glc-1-P vznikne za minútu na gram svalu. To predstavuje 1,2x10-4 



 

molu. (1b) 

 Platí, že n=m/M, teda hmotnosť Glc-1-P vzniknutého za minútu m = nM =  
1,2x10-4 . 162 = 0,01944 gramov (2b) 

 Glykogénu je v 1 grame svalu 0,35%, čo predstavuje 1.0,0035 = 0,0035gramu 
(1b) 

 Spotrebovať toto množstvo bude teda trvať 0,0035:0,01944 = 0,18 minút. (2b) 

 To predstavuje 0,18 . 60 =10,8 sekundy (2b) 
 

 Jarabica môže unikať 11 sekúnd (2b)  spolu 10 bodov 
 
(Poznámka: celková hmotnosť svalov nezohráva v tomto príklade žiadnu úlohu. Ak si študent 
zvolí akúkoľvek hmotnosť svalu a zadané hodnoty správne prepočíta, vyjde rovnaký 
výsledok. Preto takéto výpočty treba tieý uznať) 
 
7. Prečo je pre bunku energeticky výhodnejšie, že rozkladom glykogénu vzniká Glc1P a nie 
iba voľná glukóza? 
 
Glykogénfosforyláza využíva na fosforylovanie glukózového zvyšku anorganický fosfát, (2b) 
ale v glykolýze sa na to spotrebuje ATP (2b), preto je pre bunku energeticky výhodnejšie, 
aby Glc1P vznikal takýmto spôsobom (2b). spolu 6 bodov 
 
Spolu za úlohu 40 bodov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Odpoveďová tabuľka  
Číslo 

otázky 
A B C D E Body 

1.   x   1 

2. x  x  x 3 

3.  x    1 

4.  x    2 

5.  x    2 

6.    x  1 

   7.   I. 
II. 
III. 

  x   1 

x x x x  1 

x     1 

8.  x x   2 

9.   x   2 

   10. I. 
II. 

  x   1 

  x   1 

11.  x x   2 

12.  x    2 

13.    x  2 

14.     x 2 

15.  x    2 

16. x     2 

17.     x 2 

18. Napísať: A-1, B-3, C-5, D-9, E-7, F-2, G-6, H-4, I-8, J-10 2,5 

19. x   x  2 

20. a-1, b-3, c-6, d-4, e-5, f-2, g-7,  

 

3,5 

21.    x x 2 

22.   x  x 2 

23.  x  x  2 

24.      
2. 
3. 

x  x x  1,5 

25. x x   x 1,5 

26. 
2. 

   x  2 

27. 4 2 5 3 1 2,5 

28.  5 1 4 2 3 2,5 

29.   
2. 

  x x x 1,5 

30.   x  x 2 

31.    
2. 

III, VI I, IV II, V   3 

32.    x  1 

33.    x  1 

34.  x x   2 

35.  x  x  2 

36.    x  1 

37.  x    2 

38.  x    2 

39.  
A. -  6. - III.B.  - 4. - VIII.C. - 5. - XII.D. - 7. - XVI.E.  - 2. - XI., F.  - 1. - IV.,G. - 3. - IX. 

 

3,5 

40.  x x x Iba ak budú mať všetky 
3, sú rovnaké 

 2 

Spolu 80 
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