
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – 48. ročník – školský rok 2013/2014 
 

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

 
Prakticko–teoretická časť  

Úlohy 
 

1. Vyrieš praktickú úlohu. 
      
Cieľ:  Zatriediť a zaradiť predložené druhy organizmov do vodného ekosystému 
Pomôcky:             Obrázky organizmov  - Príloha 1, obrázok  schémy jazera - Príloha 2, nožnice, lepidlo  
        

 
Postup a úlohy: 
a) Pozorne si prezri organizmy zobrazené v Prílohe 1. 

b) Vyber a vystrihni z Prílohy 1 organizmy, ktoré rastú a žijú vo vodnom ekosystéme alebo jeho blízkosti.  

c) Vystrihnuté organizmy nalep do schémy vodného ekosystému - jazera (Príloha 2) podľa toho kde žijú. 

d) Správne zaraď a napíš do tabuľky rodové názvy rastlín a živočíchov nalepených do schémy jazera v Prílohe 2. 

 

Zistenia a výsledky: 

 

Rodový názov 

RASTLINY 
ŽIVOČÍCHY 

Bezstavovce Stavovce 

      

      

      

      

      

      

      

 

e) Označ v tabuľke trojuholníkom         riasy,  

                           obdĺžnikom             živočíchy tvoriace planktón  

                            krúžkom                    ulitníky. 
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Záver 
Zhodnoť svoje poznatky na základe praktickej aktivity a svojich doterajších vedomostí. 
Doplň do textu správne slová. Vyber ich z uvedeného zoznamu. 

krvou, brodivce, skokan, pijavica, brehových rastlín, úkryt, plávacou blanou, záružlie, ryby, 

dážďovka,  živočíchov,  plutvami, sinice, fotosyntéza, riasy, planktón,  spevavce, mikroorganizmy 

 

Stojatá a tečúca voda je životným prostredím rozličných rastlín a  .......................................... Vo vode sa  voľne 

vznášajú ..............................................., ktorých telo tvorí jedna bunka alebo skupina buniek. Tvoria 

................................. Sú potravou pre vodné a brehové organizmy. ............................. majú jednoduchú stavbu 

tela, obsahujú chlorofyl a prebieha v nich ............................................... Podobné organizmy sú aj ........................ 

Ak sa však premnožia v stojatej vode, vytvárajú na hladine vodný kvet nežiaduci pre človeka. 

 

Medzi brehové rastliny patrí   ......................... a pálka. Korene ................................................... spevňujú brehy 

riek, jazier a potokov. Poskytujú živočíchom zdroj potravy a ..........................  

Mnohé druhy vodných bezstavovcov žijú na dne. ..................................... má článkované telo a svalnaté prísavky 

na oboch koncoch tela. Živí sa ................................... vodných stavovcov.  

 

Na brehoch močiarov a rybníkov žije ................................  Zadnými končatinami pláva a skáče. Pri plávaní použí- 

va prsty spojené ........................................................................ Je potravou pre vodné vtáky - bociana a volavku. 

Majú dlhý krk, nohy a zobák. Patria medzi ................................ 

 

 Po skončení praktickej úlohy pokračuj v riešení teoretických úloh. 
 
 
2. Voda je prostredím, ktoré pre svoj život potrebujú obojživelníky. Podčiarkni pravdivé tvrdenia o ich živote: 
 
 
larvy sa vyvíjajú vo vode                            rozmnožujú sa na súši                      majú suchú kožu pokrytú šupinami 
 
živia sa zvyškami rastlín                                                                                          predpovedajú počasie 
 
udržujú biologickú rovnováhu                                                                               sú potravou iných živočíchov 
 v prírode 
                                                 v zime plávajú v blízkosti dna riek a jazier a hľadajú si potravu 
 

obojživelníky 
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3.  Niektoré stavovce v schéme jazera sa pomiešali. Zatrieď ich do správnych skupín. 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ryby: ........................................................................................................................................................... 
 
Obojživelníky: .............................................................................................................................................. 
 
Plazy: ........................................................................................................................................................... 
 
 
4. Vodné vtáky sú dôležitou súčasťou vodného ekosystému.  
A. Zakrúžkuj pri každej  vete správne písmeno pri možnosti ÁNO  alebo NIE.                                                                         
    Správne zakrúžkované písmená  tvoria tajničku v časti b). 
 
 
                                                                                                        ÁNO                                NIE 

a) Bocian čierny sa živí semenami vodných rastlín.             P   V 

b) Samica labute hrbozobej je menšia ako samec.                E                                N 

c) Lyska čierna má na hlave bielu škvrnu.                               S                                C 

d) Kúdeľníčka lužná si stavia hniezdo v tŕstí.                           L                                A    

e) Mláďatá husi divej sú kŕmivé.                                           R                                O 

f) Volavka popolavá je stály vták.                                             B                                N   

g) Kaňa močiarna má nohy so silnými pazúrmi.                     O                               D 

h) Bocian biely hniezdi v blízkosti ľudských obydlí.                Ž                                A 

i) Kormorán veľký sa neživí rybami.                                         P                                C 

j) Kačica divá má brodivé nohy.                                                S                                E     

 
                                                                                                              
                                                                                                                                      TAJNIČKA 
 
B. Kormorán veľký patrí do skupiny vtákov, ktoré sa nazývajú    
 
 
 
 
 
 
 

užovka obojková 

sumec západný 

kunka žltobruchá 

mlok bodkovaný 
lipeň tymiánový 

korytnačka močiarna 
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5. Vo vode žije množstvo bezstavovcov, ktoré sú potravou pre živočíchy uvedené v predchádzajúcich úlohách. 
Priraď  šípkou ku každému živočíchovi na štítku jeho správnu charakteristiku. 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Rozlúšti a napíš na čiaru názvy vodných organizmov zašifrovaných vo výrazoch: 

a)  GÚĽAVÁČ PREVAĽOVANÝ                          ŽLTAVEC LÁKNICAVÝ                           ČIRBOBOY ZBORENÝ 

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

 

 

 

b) Napíš k rozlúštenému organizmu do kosoštvorca písmeno správnej charakteristiky. 

A. Patrí medzi najznámejšie vodné cicavce. Má veľké hlodavé zuby, ktoré mu dorastajú celý život. Žije v ko-
lóniách, živí sa rastlinnou potravou. 

B. Jedince tohto organizmu sú navzájom pospájané slizom. Patrí medzi zelené riasy. 

C. Jej listy plávajú na vodnej hladine,  má kvety žltej farby. Svojimi listami poskytuje rybám tieň. Je záko-
nom chránená. 

 

7. Vodné organizmy vytvárajú vo svojom životnom prostredí potravové vzťahy. Vyber z uvedených organizmov 
tie, ktoré žijú vo vodnom prostredí a utvor z nich potravový reťazec. 

 

lienka sedembodková, vretenica severná, baktérie, sýkorka bielolíca,  veternica lesná, nezmar hnedý,  

črievička veľká, vidlochvost feniklový, koník čiarkovaný, slizniak karpatský, potápnik obrúbený, čmeľ zemný,  

pstruh potočný, kosec rožkatý, havran čierny, drop fúzatý, hraboš poľný, pšenica siata 

  

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

 

 

  vodniak vysoký 

  vodnár striebristý 

  rak riečny 

  škľabka veľká 

  cyklop obyčajný 

kôrovec žijúci v čistých vodách, samička nosí vajíčka pomocou  
krátkych končatín na brušku 

mäkkýš žijúci v blízkosti vodnej hladiny, s končisto zakončenou 
ulitou 

kôrovec s telom zakončeným vidlicovitými výbežkami, ktorými 
vesluje, samička nosí vajíčka vo vačkoch na bokoch tela 

mäkkýš žijúci na dne stojatých alebo tečúcich vôd, telo má 
ukryté v lastúre 

vodný pavúkovec, ktorý má v zvone utkanom z pavučiny záso-
báreň vzduchu, živí sa larvami vodného hmyzu 
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8. Rastliny  rastú v rôznom prostredí. Vyhľadaj v zozname a napíš do bublín lesné, vodné  a  brehové rastliny. 

leknica jelša žaburinka prvosienka holávŕba lekno fialka  žabí vlas kosatec blyskáč 
hrachorkyslička pálka horcokvet Clusiov 

 

 

                                                                                                                

       

 

 

      LESNÉ RASTLINY                                      VODNÉ RASTLINY                                     BREHOVÉ RASTLINY 

 

9.  Ak si správne napísal/a rastliny v predchádzajúcej úlohe, dve rastliny zostali nezaradené. Napíš ich rodové 
mená do obdĺžnika a urči v akom spoločenstve rastú. 

 
 
     
 
 
 
Tieto rastliny rastú vo .........................................................  spoločenstve. 

10. Vo vysokohorskom spoločenstve má voda dôležitú úlohu. Zahradením údolí morénami vznikli plesá. Ak 
správne vylúštiš dvojsmerovku, získaš  v tajničke názov najväčšieho plesa v Nízkych Tatrách s rozlohou 0,73 ha 
a najväčšou hĺbkou 8 m. 

Poznámka: Dvojsmerovka sa lúšti vo vodorovnom a zvislom smere. 

 V dvojsmerovke sa nachádzajú prírodné rezervácie Slovenska: Udrina, Rumbáre, Rožok, Rohy, Poš, Kyseľ, Kút, 
Kamenec, Jeľšovec, Holík, Grapa, Fľak 

 

                               

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAJNIĆKA: .......................................... pleso 

V K A M E N E C 

A R K O Ž O R E 

P B I K A Ľ F V 

A H O L Í K C O 

R O H Y K P O Š 

G A N I R D U Ľ 

É R U M B Á R E 

Ľ E S Y K Ú T J 
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11. Poznáš národné parky na území Slovenska?                                                                                                                               
Graf znázorňuje rozlohu národných parkov v km².   
V tabuľke sú uvedené roky založenia našich národných parkov. 
Pozorne si prezri graf a tabuľku a zakrúžkuj tvrdenia, ktoré z nich vyplývajú. 
 

a) Najstarší národný park s najväčšou rozlohou je Tatranský národný park. 

b) Národný park Muránska planina bol založený v roku 1978. 

c) Najmladšie národné parky sú Slovenský kras a Veľká Fatra. 

d) Najmenšiu rozlohu má národný park Pieniny, ktorý vznikol v roku 1997. 

e) Národný park Malá Fatra má menšiu rozlohu ako národný park Slovenský kras. 

f) Národný park Muránska planina a národný park Slovenský raj nemajú rovnakú rozlohu. 

g) Národný park Poloniny, ktorý vznikol v roku 1997 má menšiu rozlohu ako národný park Muránska planina. 
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Rozloha národných parkov 
Slovenska v km²

 
 

Národný park  
 
Rok založenia 
 

Tatranský národný park 1949 

Národný park Malá Fatra 1988 

Národný park Muránska planina 1997 

Národný park Nízke Tatry 1978 

Národný park Poloniny 1997 

Národný park Slovenský kras 2002 

Národný park Slovenský raj 1988 

Národný park Veľká Fatra 2002 

Pieninský národný park 1967 
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