
Kategória C – október 2017 

8. – 9. ročník základnej školy a 3. – 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom 

 

Odpovede 

úloha Správne riešenie úlohy Počet bodov 

1. 
1. mnohobunkový, 2. mm, 3. celým povrchom 
tela, 4. najjednoduchší, 5. rozptýlená, 6. vajíčka, 
7. spermie, 8. letnom, 9. jesennom, 10. jarnom 

Za každé správne doplnené slovo 
0,5 bodu, spolu max. 5 bodov 

2. 

1. zelenými riasami, s ktorými nezmar 
spolunažíva 
2. Každá poškodená časť tela nezmara sa obnoví 
a z každej odtrhnutej časti tela nezmara sa 
vyvinie nový jedinec. 
3. ústny (vyvrhovací) otvor, tráviaca dutina 

Za každú správnu odpoveď 1 

bod, spolu max. 3 body 

3. 

napr: 
1. pásová NS (ploskuľa) 
2. uzlinová NS (slimák) 
3. rebríčková NS (dážďovka) 
4. kruhová NS (medúza) 

Za každú správnu odpoveď 1 

bod, spolu max. 3 body 

4. 
1. mozog a miecha 
2. mozog v lebke, miecha v chrbtici 
3. obvodové nervy 

Za každú správnu odpoveď 1 

bod, spolu max. 3 body 

5. 
A-2 obrúčkavce, B-článkonožce, C-3 mäkkýše, D-
4 stavovce 

Za každé správne priradenie 0,5 

bodu, spolu max. 2 body 

6. 

Užitočné bezstavovce, napr.: 
1. včela – opeľovač, tvorba medu 
2. dážďovka – kyprí pôdu, tvorba humusu 
3. pijavica lekárska – využitie v medicíne 
4. kosec – chytá škodlivý hmyz 
Škodlivé bezstavovce, napr.: 
1. pásovnica – vnútorný parazit, zdravotné 
problémy 
2. voš – vonkajší parazit, prenáša choroby 
3. hlísta detská - zdravotné problémy 
4. kliešť – môže prenášať nebezpečné choroby 

Za každý správny príklad 0,5 

bodu, spolu max. 4 body 

7. 

1. nie článkonožce, ale mäkkýše, resp. 
článkonožce sú prvý najpočetnejší kmeň 
2. nie, je to obojpohlavný živočích 
3. nie, niektoré druhy majú vonkajšiu kostru 
(napr. hmyz, rak) 
4. nie krv ale hemolymfa (tekutina podobná 
krvi) 
5. nie pľúcami, ale pľúcnymi vakmi 

Za každú správnu odpoveď 1 

bod, spolu max. 5 bodov 

Maximálny počet bodov: 25 

 

 

 

 


