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48. ročník Biologickej olympiády - školský rok 2013/2014 - Krajské kolo - Kategória C 

Autorské riešenie a hodnotenie úloh 

 
POKYNY PRE KRAJSKÚ KOMISIU:  
 Na riešenie praktickej časti je potrebné pre každého súťažiaceho zabezpečiť pomôcky – surové vajce, vápenec, ocot (zriedená 

kyselina chlorovodíková),  lieh, rastlinný olej.  V prípade použitia kyseliny treba pre súťažiacich zabezpečiť ochranné prostriedky 
(rukavice, okuliare) a prostriedky na poskytnutie 1. pomoci. 

 Na vytvorenie rovnakých podmienok, je nutné zabezpečiť pre súťažiacich vajcia z obchodnej siete. V prípade vajec zo 
súkromného chovu by mohli byť oplodnené s výskytom zárodku, čo by spôsobilo rozdiely v výsledkoch. 

 Odporúčame upozorniť žiakov pri praktickej časti, aby nakreslili prierez  vajcom. 
 Na riešenie prakticko-teoretickej časti je optimálny čas 90 min. Na praktickú časť odporúčame vyčleniť 40 min., na teoretickú 

časť 50 min.   
 Odporúčame zabezpečiť riešenie praktickej aj teoretickej časti hneď po sebe bez prestávky, aby nedošlo k vzájomnému 

ovplyvňovaniu alebo odpisovaniu riešení. V prípade zaradenia prestávky treba zabezpečiť korektný dozor. 

 
Úloha Správne riešenia úloh Počet bodov 

1. 

Zistenia a výsledky:  
Úloha č. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka:   V nákrese sa hodnotí 0,5 bodom každá správne nakreslená časť vajca a 0,5 
bodom každá správne pomenovaná časť  (t.j. 4 + 4 b= 8b)  
Za každú nenakreslenú časť sa strhne 0,5 boda, za každú nepomenovanú nakreslenú časť 
sa strhne 0,5 boda. 
 
Úloha č. 2 
a) pórovitý 
b) olej – prenikol 
Úloha č. 3 
zo škrupiny a vápenca sa uvoľňovali bublinky oxidu uhličitého; šumenie 

 
Nákres 8 častí vajca (2x pútko) 

0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+

0,5=4 b 

Pomenovanie 8 častí vajca 

0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+

0,5=4 b 

Spolu za nákres a 
pomenovanie všetkých časti 
vajca = 8b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1b 
1b 
 
1+1=2b 

Záver:  
1) dýchanie 
2) uhličitan vápenatý  
3) škrupina a papierové blany 
4) olej (ropa) upchá póry, zárodok sa udusí 

 
2b  
2b  
2b  
1+1=2b 

Spolu za praktickú časť 20 bodov 

2. 

A) 
a) belorítka: hniezdi v skupinách, hniezdo  má malý otvor 
b) lastovička: hniezdo stavia vo vnútri budov alebo v maštaliach, hniezdo je zlepené 
                        z hrudiek  hliny a zo stebiel tráv 
B)  
a) etológia 
b) skúmanie prostredia,  napodobňovanie zvukov 

 
1+ 0,5+0,5=2b 
1+ 0,5+0,5=2b 
 
 
1b 
1+1=2b 

3. 

a) rumoviská 
b) rýchlo rastú;  dobre sa prispôsobujú rôznym podmienkam (stačí uviesť jednu 

charakteristiku) 
c)  plochy okolo smetísk; plochy okolo stavenísk, odpadových jám;  okraje ciest 

a železničných tratí; rozostavané, opustené budovy (stačí uviesť dve možnosti)  
d) Jedovaté: vlčí mak, ľuľok, lastovičník 

Liečivé: pŕhľava, hluchavka, lastovičník, čakanka, palina 
e) 1. mrlík, 2. čakanka, 3. rezeda, 4. palina  

1b 
1b 
 
1+1 =2b 
 
0,5+0,5+0,5=1,5b 
0,5+0,5+0,5+0,5+0,5=2,5b 
1+1+1+1=4b 
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4. 

Koreňová: mrkva, zeler; B)voňavá vňať využívaná na dochucovanie jedál   
Hlúbová: kaleráb;            D)konzumuje sa stonková hľuza, zhrubnutá skupina kvetov, listy  
Plodová: paprika  
Cibuľová: cesnak, pažítka; C)obsahujú vitamín C a draslík 
Strukovinová: sója, fazuľa; A)obsahujú veľa bielkovín  

0,5+0,5+0,5=1,5b 
0,5+0,5=1b 
0,5b 
0,5+0,5+0,5=1,5b 
0,5+0,5+0,5=1,5b 

5. 
 

 Svetadiel Samica 
 

Samec  (plodný)  
 

Mláďa 
 

tur domáci Ázia, Afrika, Európa krava býk teľa 

morka domáca Amerika  morka moriak morča 

kôň domáci Európa, Ázia kobyla žrebec žriebä 

kura domáca Ázia sliepka kohút kurča 

 

 

 

 

Poznámka: v prípade koňa domáceho stačí uviesť jeden svetadiel 

 

 

 

0,5+0,5=1b 
0,5+0,5=1b 
0,5+0,5=1b 
0,5+0,5=1b 

6. 

a) chrúst  larva: pandrava  
                 vývin: úplná premena nepriamy vývin   
b) koník  larva: nymfa 
                 vývin: neúplná premena nepriamy vývin   
c) motýľ  larva: húsenica 
                 vývin: úplná premena nepriamy vývin   

0,5+0,5=1b 
 
0,5+0,5=1b 
 
0,5+0,5=1b 

7. 
A.  a) pásomnica, b) ploštica, c) hlísta   
B.  a) parazitický 

b) imelo 
c) parazit 

0,5+0,5+0,5=1,5b 
0,5b 
0,5b 
0,5b 

8. a) svorka - vlk, kolónia – králik, stádo – jeleň, roj – mucha, húf – tuniak 
b) P, N, N, N,P   

0,5+0,5+0,5+0,5+0,5=2,5b 
0,5+0,5+0,5+0,5+0,5=2,5b 

Spolu za teoretické úlohy 40 bodov 

Spolu za prakticko-teoretickú časť 60 bodov 


