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

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

 
Riešenia 

prakticko–teoretická časť 
 
Pokyny pre okresnú komisiu BiO   
 Na praktickú aktivitu je potrebné zabezpečiť pre každého súťažiaceho nožnice a lepidlo.  Odporúčame schému jazera – 

Príloha 2 zväčšiť a vytlačiť vo veľkosti A 3.  
 Na riešenie praktickej časti odporúčame vyčleniť čas 30 min, na riešenie teoretickej časti  max. 60 min. V prípade 

prestávky medzi praktickou a teoretickou časťou je potrebné zabezpečiť korektný dohľad, aby sa predišlo odpisovaniu 
riešení úloh súťažiacimi.  

Úloha Správne riešenia úloh Počet bodov 

1. 

Zistenia a výsledky 
 
                           

  

Rodový názov 

RASTLINY 
ŽIVOČÍCHY 

Bezstavovce Stavovce 

sinice  škľabka  šťuka  

záružlie  rak  volavka  

lekno  dafnia  bocian  

váľač  črievička  skokan  

červenoočko  pijavica    

  vodniak    

  vážka    
 
Poznámky:  

 V schéme nesmú byť nalepené obrázky: križiak, sova, mravce, dub 

 Za každý nesprávne nalepený obrázok v schéme sa odčíta 1b z celkového hodnotenia 
praktickej časti. Ak by boli body za praktickú časť po odčítaní bodov za nesprávne 
umiestnené organizmy v schéme v záporných číslach, komisia udelí za praktickú 
aktivitu 0 bodov. 

 
 
 
RASTLINY: 
0,5+0,5+0,5+0,5+0,5 
=2,5b 
trojuholník:   1+1=2b 
 
ŽIVOČÍCHY: 
 
Bezstavovce: 
0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+ 
0,5+0,5=3,5b 
štvorec: 1+1=2b 
kruh: 1b 
 
Stavovce: 
0,5+0,5+0,5+0,5=2b 
 
 

Záver 
Správne doplnené slová: živočíchov, mikroorganizmy, planktón, riasy, fotosyntéza, sinice, 
záružlie, brehových rastlín, úkryt, pijavica, krvou, skokan, plávacou blanou, brodivce   
 

0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+ 
0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+ 
0,5+0,5+0,5+0,5=7b 

Spolu za praktickú časť 20 bodov 

2. Podčiarknuté tvrdenia:  
ich larvy sa vyvíjajú vo vode, udržujú biologickú rovnováhu v prírode, sú potravou iných 
živočíchov 

 
1+1+1=3 body 

3. Ryby: sumec západný, lipeň tympánový 
Obojživelníky: mlok bodkovaný, kunka žltobruchá 
Plazy: korytnačka močiarna, užovka obojková 

0,5+0,5=1b 
0,5+0,5=1b 
0,5+0,5=1b 
Spolu 3 body 
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Úloha Správne riešenia úloh Počet bodov 

4. A. a)  V 0,5b  

 b)  E 0,5b 

 c)  S 0,5b 

 d)  L 0,5b 

 e)  O 0,5b 

 f)  N 0,5b 

 g)  O 0,5b 

 h)  Ž 0,5b 

 i)  C 0,5b 

 j)  E 0,5b 

B.  Tajnička: VESLONOŹCE 1b 
Spolu 6 bodov 

5. vodniak vysoký - mäkkýš žijúci v blízkosti vodnej hladiny, s končisto zakončenou ulitou 1b 

vodnár striebristý - vodný pavúkovec ktorý má v zvone utkanom z pavučiny zásobáreň 
vzduchu 

1b 

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

1b 

škľabka veľká - mäkkýš žijúci na dne stojatých alebo tečúcich vôd, telo má ukryté v lastúre 1b 

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

1b 
Spolu 5 bodov 

6. a) váľač gúľavý  
b) B 

1+1=2b 

a) leknica žltá  
b) C 

1+1=2b 

a) bobor riečny  
b) A 

1+1=2b 
Spolu 6 bodov 

7. baktérie            črievička              nezmar             potápnik              pstruh 
Poznámka:  body  sa pridelia len za úplný reťazec. 

2 body 
 

8. Lesné rastliny: fialka, blyskáč, hrachor, kyslička  0,5+0,5+0,5+0,5=2b 

Vodné rastliny: leknica, žaburinka, lekno, žabí vlas 0,5+0,5+0,5+0,5=2b 

Brehové rastliny: jelša, vŕba, kosatec, pálka  0,5+0,5+0,5+0,5=2b 
Spolu 6 bodov 

9. Obdĺžnik: prvosienka holá, horcokvet Clusiov 0,5+0,5=1 b 

 vo vysokohorskom spoločenstve 1 b 
Spolu 2 body 

10. TAJNIČKA: Vrbické  4 body 

11. a, c, e 1+1+1= 3 body 

 Spolu za teoretické úlohy 40 bodov 

 Spolu za prakticko-teoretickú časť 60 bodov 

 


