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Biologická olympiáda    Ročník: 48  Školský rok: 2013/2014 
Kolo: Celoštátne 
Kategória : B 
Teoreticko praktická časť  

Autorské riešenia 

Test aj obidve praktické úlohy sú pripravené na 90 minút. Max. počet bodov za test je 

80 a za 1. praktickú úlohu je max. počet 40 bodov, za 2. praktickú úlohu je max. počet 

45  bodov. Úspešný riešiteľ musí mať nad 50 % bodov. 

 
Praktická úloha č. 1 
Autor: Silvia Hnátová 
Recenzia:  Andrea Ševčovičová 
 

Téma : Fyziológia rastlín 

Prieduchy sú kľúčovou štruktúrou pre udržanie vodného statusu rastliny. Ich zatváranie 

a otváranie má priamy dosah na mieru transpirácie v rastline. Regulácia otvárania 

prieduchov teda patrí k hlavným stratégiám rastliny pre udržanie vodného statusu. 

Kyselina abscisová (ďalej ABA) je súčasťou signalizačnej kaskády zodpovednej za reguláciu 

otvoru prieduchov. V tejto laboratórnej úlohe budete mať za úlohu skúmať vplyv ABA spolu 

s ďalšími katiónmi – K+ a Ca2+ na otváranie prieduchov. Na účely laboratórnej úlohy budete 

používať epidermu druhu Commelina communis. 

Kyselina abscisová patrí k rastlinným hormónom a má efekt na prieduchy prostredníctvom 

schémy na obrázku.  
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 Vysvetlivky: 

ABA – kyselina abscisová (receptory sú znázornené červenou farbou) 

ROS – reaktívne kyslíkové radikály 

PLC – fosfolipáza C 

ATP pumpa je znázornená fialovou farbou 

Rôzne kanály v membráne a v endoplazmovou retikule sú znazornené rôznymi 

farbami 

               Stimulácia 

               Inhibícia 

POSTUP 

K dispozícii máte časti spodnej epidermyCommelina v nasledujúcich roztokoch: 

A B C D 

10 mM K+ 250 mM K+ 5 mM Ca2+ 5 mM Ca2+ spolu s 
EDTA 

 

Pokožka bola inkubovaná v každom z roztokov A, B, C, D spolu s rôznymi koncentráciami 

ABA: 0, 10-10, 10-9, 10-8, 10-7, 10-6, 10-5, 10-4 M. 

Vašou úlohou je premiestniť kúsky epidermy na podložné sklíčko spolu s malým množstvom 

roztoku. Prikryte krycím sklíčkom a použite mikroskop na spočítanie 20 individuálnych 

prieduchov. Pre každú koncentráciu ABA a roztoku A, B, C, D zaznamenajte do nasledujúcej 

tabuľky percento zavretých prieduchov. UPOZORNENIE: Kľúčovým je rýchle meranie 

a ponechanie prieduchov vždy na svetle. Snažte sa počet zavretých a otvorených 

prieduchov spočítať čo najrýchlejšie! 

 VÝSLEDKY 

V tabuľke uveďte percento zavretých prieduchov pre každú použitú koncentráciu roztoku. 

 

Koncentrácia 
ABA (M) 

0  10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 

A  
10 mM K+ 

        

B  
250 mM K+ 

        

C  
5 mM Ca2+ 

        

D  
5 mM Ca2+ 
spolu s 
EDTA 
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 ÚLOHY 

1. Na základe vašich výsledkov, načrtnite 2 grafy na priloženom milimetrovom papieri: 

na jednom zahrňte výsledky inkubácie epidermy s roztokmi A a B, na druhom C a D. 

Grafy načrtnite ako závislosť percenta uzavretia prieduchov od koncentrácie ABA.  

V úlohe sa boduje: 

 Kreslenie ceruzkou – 0.25 boda 

 Správne použitie osí – závisiaca veličina (veľkosť fragmentov) na logaritmickej y-osi 

a vzdialenosť na x-osi0.5 boda 

 Označenie osí – vzdialenosť a veľkosť fragmentov – každé 0.5 boda – celkovo 1 

bod 

 Uvedenie jednotiek – mm a bp – každá os 0.5 boda – celkovo 1 bod 

 Správne použitie mierky a využitie priestoru – nie príliš malá mierka – každá os 0.5 

boda – celkovo 1 bod 

 Uvedenie mierky – každá os 0.25 boda – celkovo 0.5 boda 

 Správne načrtnutie hodnôt – 0.75 boda 

 Načrtnutie grafu perom – mínus 1 bod 

 Vpisovanie hodnôt do grafu– mínus 0.5 boda – spôsobuje to neprehľadnosť grafu 

Celkovo za úlohu:  10 bodov (5 bodov za každý graf) 

 

 

2. Aká je optimálna koncentrácia ABA, ktorá spôsobuje uzavretie prieduch pri inkubácii 

s roztokom: 

a) A– cca 10-7 alebo 10-8    

b) B– cca 10-5 alebo 10-4  

c) C -cca 10-6   

d) D– cca 10-6    

Za každú odpoveď 0.5 boda, celkovo 2 body. 

 

3. Závisí uzatváranie prieduchov od vonkajšej koncentrácie K+? Ak áno, navrhnite 

prečo (ako pomôcku použite obrázok na prvej strane). 

ABA spôsobuje eflux iónov, najmä K+. To spôsobuje výdaj vody bunkou a tým stratu 

turgoru a zatvorenie prieduch. Pre uzavretie prieduch, je potrebný rozdiel K+ 

koncentrácie aspoň 350 mM medzi otvorenými a zatvorenými zatváravými bunkami 

prieduch (tento údaj nie je potrebný v odpovedi). Preto pri nižšej vonkajšej 

koncentrácii K+, zatváravé bunky prieduch sú citlivejšie voči účinku ABA ako pri 

vyššej vonkajšej koncentrácii K+. Eflux K+ totiž spôsobuje koncentračný rozdiel vo 

vnútri bunky a okolo bunky.  

Za odpoveď: 5 bodov.         

 

4. Závisí uzatváranie prieduchov od vonkajšej koncentrácie Ca2+? Aké by bolo možné 

vysvetlenie? 

Zatvorenie prieduch závisí čiastočne aj od vonkajšej koncentrácie Ca2+, keďže 

prispieva k Ca2+ indukovanému efluxu Ca2+ z endoplazmického retikula. Avšak, 

vonkajší zdroj Ca2+ nie je nevyhnutný, keďže bunke stačia zdroje Ca2+ 

z endoplazmického retikula.    

Za odpoveď: 4 body.          
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5. Prečo je inkubácia epidermy s roztokom C odlišná od roztoku D? Aká by bola možná 

funkcia EDTA? 

EDTA funguje ako chelátor Ca2+. Roztok D je prakticky roztok s nulovou 

koncentráciou Ca2+.  

Za odpoveď: 4 body.         

 

6. Tzv. koncept „aniónovej pasce“ pomáha špecifikovať signalizáciu pomocou ABA. Za 

normálnych podmienok je, ABA pochádzajúca z xylému prijatá mezofylovými 

bunkami v liste. Počas vodného stresu, nemá ABA možnosť dostať sa 

k mezofylovým bunkám, ale môže signalizovať zatváravým bunkám prieduch ich 

zavretie. Aký je možný mechanizmus tohto princípu? Pomôcka: počas vodného 

stresu, pH mezofylu dosiahne cca 7,2 oproti normálnym 6,3. Uvažujte o charaktere 

ABA. 

Zmena pH spôsobuje zmenu miery disociácie ABA. Za normálneho stavu bunky, 

ABA sa v mezofyle vyskytuje v nedosociovanej forme teda ABAH. V tomto stave 

môže ľahko prejsť membránou mezofylových buniek a tak nemá efekt na bunky 

prieduch. Pri zmene pH na 7.3 dochádza k zmene disociácie ABA na polárnu formu 

ABA-, ktorá nemôže prejsť cez membránu mezofylových buniek. Tým pádom môže 

mať efekt na bunky prieduch a signalizovať ich uzavretie. 

Za odpoveď: 4 body.         

 

7. Pomocou obrázku na prvej strane, uvažujte o mechanizme účinku ABA. Ako rôzne 

zmeny koncentrácie iónov signalizujú uzavretie prieduchov, resp. zmenu turgoru 

zatváravých buniek prieduchov? 

ABA sa viaže na ABA receptory. Spôsobuje signalizáciu pomocou ROS, ktoré 

aktivujú membránové Ca2+ kanály. Ca2+ influx stimuluje eflux Cl- a tiež eflux Ca2+ 

z endoplazmického retikula. Zvýšenie vnútrobunkovej koncentrácie Ca2+ vedie 

k zablokovaniu K+ influxu a k stimulácii K+ efluxu a Cl- efluxu z endoplazmického 

retikula. To všetko vedie k depolarizácii bunky pomocou Cl- efluxu. Protónová pumpa 

je inhibovaná a prispieva k spoločnej depolarizácii bunky. Eflux K+ a Cl- prispieva 

k strate turgoru buniek a tým zatvoreniu prieduch. (celkový mechanizmus nie je 

potrebný, stačí všeobecný prehľad). Celkovo je potrebná zmena koncentrácie: K+, 

Cl-, Ca2+. 

Za obidve časti odpovede: 4 body (2 body za každú).    

  

8. Aký je efekt sucha na mieru otvorenia prieduchov a aký je mechanizmus tejto 

signalizácie? 

V období sucha dochádza k tvorbe ABA v koreňoch rastlín. ABA signalizuje 

zatvorenie prieduchov v listoch pomocou transportu xylémom. 

Za odpoveď: 2 body.         

 

9. Aké sú rastlinné adaptácie na sucho a vysoké teploty? Vymenujte aspoň 5 odlišných 

adaptácií rastlín. 

Zhrubnutá kutikula listov, menšie listy, prieduchy pod úrovňou kutikuly, menšie 

množstvo prieduchov, odlišná morfológia chloroplastov a ich organizácia, zmena 

v obsahu chlorofylu a a b, hrúbka listov, tylakoidné usporiadanie, ..... 

Za každú odpoveď: 0.5 boda, celkovo: 2.5 boda.      
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10. Uvažujte o mutantoch nedostatočných v produkcii ABA. Aký by bol efekt v prípade 

sucha? 

Mutantné rastliny v produkcii ABA sa volajú „wilty“ a nie sú schopné uzavrieť svoje 

prieduchy. Tým pádom sú náchylnejšie na sucho a teplo, keďže dochádza 

k neustálej strate vody transpiráciou. 

Za odpoveď: 2.5 boda         

 

Celkovo za úlohu: 40 bodov. 

 

Praktická úloha č.2  Fyziológia živočíchov – Dýchanie,  

Autor: Jaroslav Ferenc 

Recenzia: Mgr. Katarína Juríková 

 

 Hodnoty použité v autorskom riešení skúžia iba na demonštráciu – každý študent 

použije hodnoty, ktoré reálne nameria. V prípade, že sa študentovi nepodarí namerať 

príslušné hodnoty z objektívnej príčiny (napr. nefunkčná aparatúra), dostane od 

vedúceho úlohy modelové dáta z autorského riešenia, aby mohol úlohu dokončiť.  

 

 Ak sa študent pomýli v niektorom výpočte, nedostane zaň body. Ak však túto chybne 

vypočítanú hodnotu použije v ďalšom výpočte a ten bude správny, za tento výpočet 

mu budú udelené body. 

 

1) Do nasledujúcej tabuľky vpíšte vami namerané hodnoty experimentálneho a kontrolného 

mikrorespirometra a určte vzdialenosť od polohy v čase 0. 

 

 čas (min) 0  2 4 6 

Kontrolná  
aparatúra 

Poloha manometrickej tekutiny na stupnici 
(mm) 

43 45 45 42 

 Vzdialenosť od polohy v čase 0 (mm) 0 2 2 -1 

Experimentálna 
aparatúra 

Poloha manometrickej tekutiny na stupnici 
(mm) 

15 51 97 140 

 Vzdialenosť od polohy v čase 0 (mm) 0 36 82 125 

 

Za každú správne vypočítanú hodnotu v šedom políčku 0,5 b   spolu 3 b 
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2) Aby ste mohli s dátami ďalej pracovať, je potrebné upraviť hodnoty namerané 

experimentálnou aparatúrou tak, že odpočítate odchýlky spôsobené vonkajšími vplyvmi. 

Tieto ste merali kontrolnou aparatúrou. Keďže meranie prebiehalo v troch časových 

intevaloch po 2 min, korekciu musíte urobiť pre každý z nich. Pre každý interval najprv 

vypočítajte vzdialenosť, ktorú počas neho manometrická tekutina prešla (= poloha na konci 

– poloha na začiatku inervalu, použite hodnoty vo zvýraznených riadkoch predchádzajúcej 

tabuľky). Výsledky zaznačte do nasledujúcej tabuľky. Potom odčítajte od hodnôt 

experimentálnej aparatúry hodnoty kontroly (ak sú niektoré hodnoty záporné, pozor na 

znamienka). Výslednú hodnotu zapíšte do zvýrazneného riadku v tabuľke. 

 

Za každú správne vypočítanú hodnotu v tmavo orámovanom políčku 0,5 b. Za každú 

správne vypočítanú hodnotu v šedom políčku 1 b    spolu 6 b 

 

3) Teraz potrebujete previesť hodnoty vzdialenosti na stupnici na objem spotrebovaného 

kyslíka. Počítajte, že vzdialenosť 1 mm na stupnici zodpovedá objemu 0,5 μl. Pre výpočet 

použite korigovanú hodnotu z predchádzajúcej tabuľky. 

Časový interval  0-2 
min 

2-4 
min 

4-6  
min 

Spotreba kyslíka (μl) 17 23 23 

 

Za každú správne vypočítanú hodnotu 0,5 b               spolu 1,5 b 

 

4) Aby sme mohli z výsledkov zostrojiť graf, prepočítajte teraz hodnoty spotreby kyslíka                       

v jednotlivých intervaloch na celkovú spotrebu kysíka v čase 0, 2, 4, a 6min. 

 

čas (min) 0 2 4 6 

Spotreba kyslíka (μl) 0 17 40 63 

 

Za každú správne vypočítanú hodnotu 0,5 b               spolu 1,5 b 

 

5) Na milimetrový papier, ktorý máte k dispozícii, zostojte graf na základe hodnôt, ktoré ste 

získali v tabuľke v úlohe 4. Hodnoty zakreslite iba ako body a nespájajte ich. Nezabudnite 

napísať svoje súťažné číslo aj na tento papier! 

Spolu za graf                      10 b 

 Časový interval  0-2 
min 

2-4 min 4-6 min 

Kontrolná  
aparatúra 

Vzdialenosť, ktorú tekutina prešla za časový interval 
(mm) 

2 0 -3 

Experimentálna 
aparatúra 

Vzdialenosť, ktorú tekutina prešla za časový interval 
(mm) 

36 46 43 

 Korigovaná hodnota (mm) 34 46 46 
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Body budú odpočítané, ak (za graf súťažiaci nedostane menej ako 0 b):  

 graf nezodpovedá nameraným hodnotám – 10 b 

 graf neobsahuje popisy osí – 2 b  

 popis osi neobsahuje jednotky – 2 b 

 os nie je nakalibrovaná – 2 b  

 graf nie je dostatočne veľký, resp. os vhodne nakalibrovaná – 2 b 

 premenné sú vynesené na nesprávnych osiach  – 2 b 

 

6) Množstvo spotrebovaného kyslíka závisí v našom prípade od času lineárne (tj. grafom 

tejto závislosti je priamka). Ideálne by všetky štyri body vo vašom grafe mali ležať na jednej 

priamke, ktorú môžeme v tomto prípade vyjadriť rovnicou y = ax, kde y je spotreba kyslíka, 

x je čas a a vyjadruje sklon priamky, čiže rýchlosť, s akou sa kyslík spotrebováva. Určiť 

hodnotu a je vašou úlohou pre tri merania (2, 4, a 6 m). Túto hodnotu získate pre každé z 

meraní jednoducho – vydelením množstva spotrebovaného kyslíka časom. Najbližšie ku 

skutočnej rýchlosti dýchania však pravdepodobne bude priemerná rýchlosť určená z týchto 

troch hodnôt – vypočítajte jej hodnotu a výsledok zapíšte do zvýrazneného riadku v 

nasledujúcej tabuľke, Do prvého riadku  tabuľky opíšte hodnoty z tabuľky v úlohe 4. 

 

čas (min) 2 4 6 

Spotreba kyslíka (μl) 17 40 63 

Rýchlosť spotreby kyslíka = a (μl/min) 8,5 10 10,5 

Priemerná rýchlosť (μl/min) 9,67 

 

Za každú správne vypočítanú hodnotu v tmavo orámovanom políčku 0,5 b   spolu 2 b 

7) Na základe vypočítanej hodnoty môžete teraz do grafu doplniť priamku, ktorá vyjadruje 

závislosť spotreby kyslíka od času. Zostrojte ju na základe rovnice v úlohe 6. Ako hodnotu 

0 1 2 3 4 5 6 7

0

10

20

30

40

50

60

70

čas (min)

S
p
o
tr

e
b
a
 k

ys
lik

a
 (

u
l)



8 
 

sklonu (a) použijete priemernú rýchlosť z tabuľky v tejto úlohe. Nezabudnite, že vami 

zostrojená priamka musí prechádzať bodom [0,0]. 

 

Správne skonštruovaná priamka        4 b 

Body budú odpočítané, ak (za priamku súťažiaci nedostane menej ako 0 b): 

 body v grafe neležia na jednej priamke a študent ich napriek tomu spojil – 4b 

 priamka neprechádza bodom [0, 0], ale má správny sklon podľa určenej hodnoty – 2 

body 

 priamka nemá správny sklon, ale prechádza bodom [0, 0] – 3 body 

 priamka neprechádza bodom [0, 0] a ani nemá správny sklon – 4 body  

 

 

8) Na vyjadrenie rýchlosti dýchania ešte potrebujete priemernú rýchlosť spotreby kyslíka 

prepočítať na hmotnosť larvy. S použitím priemernej hodnoty z úlohy 6. určte rýchlosť 

dýchania vašej larvy v μl spotrebovaného kyslíka na gram telesnej hmotnosti za minútu. 

Počítajte, že larva má hmotnosť 700 mg.  

Výpočet: 

9,67 (μl O2/min)/0,7 (g) = 13,81 μl O2/g/min 

Zistená rýchlosť dýchania u pokusnej larvy bola 13,81 μl O2/(g.min). 

Akýkoľvek správny výpočet 1b, odpoveď 1 b    spolu 2 b 

Doplňujúce otázky 

1) Keby sme v experimente vynechali použitie vaty napustenej roztokom NaOH, neboli by 

sme na základe pohybu manometrickej tekutiny schopní merať spotrebu kyslíka. Prečo? 
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Pretože NaOH pohlcuje CO2  (reaguje s ním za vzniku pevného uhličitanu), čím 

zabezpečíme, že zmeny objemu plynu v aparatúre zdopovedajú odčerpávaniu kyslíka. 

Ak by sme nepoužili vatu napustenú NaOH, merali by sme celkové zmeny objemu 

plynov a nie spotrebu O2.  

 

Prvá podčiarnutá veta 1 b, ktorékoľvek z dvoch ďalších podčiarknutých vysvetlení  

1 b.  Spolu           2 b 

 

2) Rýchlosť spotreby kyslíka je aj dobrým ukazovateľom celkovej rýchlosti metabolizmu 

(keďže úlohou aeróbnej respirácie je získavanie energie). Predstavte si, že máte odmerať 

rýchlosť dýchania myši vážiacej 15g a rovnako ťažkej jašterice pri 5° C. U ktorého živočícha 

by ste namerali vyššiu rýchlosť dýchania a prečo? 

 

Vyššiu rýchlosť dýchania by sme namerali u myši (1 b). Pretože myš ako endotermný 

živočích udržiava svoju telesnú teplotu stabilnú, na čo potrebuje pri nízkej teplote 

vynaložiť veľa energie – preto bude mať vysokú rýchlosť metabolizmu (2 b). Jašterica 

je ektotermná, čiže jej telesná teplota klesá s teplotou okolia, to spôsobí, že aj 

rýchlosť metabolizmu klesne, keďže chemické procesy prebiehajú pomalšie pri nižšej 

teplote. 

Spolu             3 b 

 

3) Ak by ste opakovali predchádzajúci experiment pri 20 °C, zistili by ste, že u jedného zo 

živočíchov sa rýchlosť metabolizmu zvýši a u druhého zníži. Napíšte, ktorý jav budeme 

pozorovať u jašterice, a ktorý u myši. Vysvetlite.  

 

Myš – pokles, jašterica – nárast (2 b). Rýchlosť metabolizmu u myši klesne, pretože 

pri zvýšení teploty okolia postačuje na udržanie stálej telesnej teploty menšie 

množstvo energie (2 b). U jašterice sa naopak rýchlosť metabolizmu zvýši, pretože so 

zvýšenou teplotou prebiehajú chemické procesy rýchlejšie (2 b). 

Spolu            6 b 

 

3) Samotná oxidácia organických látok a produkcia ATP je u eukaryotov lokalizovaná                            

v mitochondriách. U ľudí je známa pomerne široká paleta ochorení, ktoré sú spôsobené 

nesprávnym fungovaním týchto procesov v mitochondriách. Typickým príznakom mnohých z 

týchto ochorení bývajú poruchy funkcie svalov. Vysvetlite.  

 

Svalová práca je veľmi energeticky náročný dej (2 b) a nízka produkcia ATP v zle 

fungujúcich mitochondriách nedokáže tento dopyt pokryť (2 b), čo sa prejaví ako 

porucha funkcie svalu.  

Spolu            4 b 

 

Celkom za úlohu 45 b 

 

Použitá literatúra: 

 Campbell, N. A., Reece, J. B. (2006). Biologie. 1. vyd. Brno. Computer press 

 Sadava, D., Hillis, D., Heller, C., Berenbaum, M. (2011). Life – The Science of Biology. 9. vyd. 

Sunderland. Sinauer Associates 

 http://apcentral.collegeboard.com/apc/members/courses/teachers_corner/218954.html (15.3.2014) 

 

http://apcentral.collegeboard.com/apc/members/courses/teachers_corner/218954.html
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 A B C D E Body 

1.  2 3 1   3 

2.   x  x  2 

3.  x  x   2 

4.  2 3 1 4  2 

5.                    x   1 

6.     x  1 

7.  x x    2 

8.     x  2 

9.      x 2 

10.   x    1 

Pohyb chloroplastov k stranám bunky aby sa znížila absorbcia svetla, xantofylový 

cyklus, štrukturálne zmeny vo fotosystémoch (najmä PSII), pohyb listov, viac 

trichómov... (akýkoľvek mechanizmus fotoprotekcie môže byť uznaný) 

2 

11.  Použili by sme kvetináče odlišnej veľkosti, pričom by sme brali do úvahy pomer 

veľkosti povrchu koreňov k objemu substrátu. Dôvodom je tzv. kvetináčový efekt 

(pot size effect), ktorý spôsobuje že ak by boli rastliny umiestnené do kvetináčov 

rovnakej veľkoti, boli by limitované dostupnosťou nutrientov v rôznej miere 

(kvetináčový efekt nemusí byť explicitne uvedený, stačí logické vysvetlenie). 

2 

12.  x     2 

13.  III V VI II  4 

14.    x x  2 

15.  A2, B4 2 

16.  1C, 2 C 2 

17.  x x  x  3 

18.   x  x  2 

19.   x x   2 

20.  x  x   2 

21.  x     1 

22.  x x  x  3 

23.  9:3:4 (čierna:hnedá:biela) 2 

24.    x x  1 

25.  x   x  2 

26.  1/8 bude niesť chromozómy len materského pôvodu, ¾ bude niesť chromozómy 

materského, aj otcovského pôvodu 
2 

27.  x x x   1,5 

28.  x x    2 

29.  x     2 

30.  x x  x  3 

31.  x  x x  3 

32.     x x 2 

33.   x    3 

34.   x    1 

35.  A, B, F, G, H 2,5 

36.  x  x   1 

37.    x x  2 

38.  x x x   3 

 spolu 80 
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