Kategória E – január 2018
5. – 9. ročník základnej školy a 1. – 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

úloha
1.

2.

3.

4.

5.

Odpovede
Správne riešenie úlohy
1. - B., 2. - A.

Počet bodov
Za každú správnu dvojicu 0,5
bodu, spolu max. 1 bod
A. východné Slovensko: 3. Morské oko, 6. Za každé správne priradenie
Veľký Milič,
0,5 bodu, spolu max. 3 body
B. stredné Slovensko: 2. Javorie, 4. Pútnikov
vŕšok
C. južné Slovensko: 1. Hajnačka, 5. Šomoška
A-7, B-5, C-1, D-4, E-3, F-2, G-6
Za každú správnu dvojicu 1
bod, spolu max. 7 bodov
1. Garrulus glandarius: g) krkavcovité
Za každé správne priradenie
2. Nucifraga caryocatactes: r) krkavcovité
0,5 bodu, za iný názov horniny
3. Oriolus oriolus: a) vlhovité
1 bod, spolu max. 4 body
4. Parus cristatus: n) sýkorkovité
5. Sitta europaea: i) brhlíkovité
6. Troglodytes troglodytes: t) orieškovité
Slovo je granit, iný názov žula.
1. sojka škriekavá (syn. obyčajná)
2. sýkorka chochlatá
3. vlha hájová (syn. obyčajná)
1. orešnica, 2. oriešok, 3. brhlík

6.
Odpoveď na otázku: všetky tri druhy
A. Fagus sylvatica: 2, d, e
7.
B. Populus tremula: 3, c, f
C. Salix caprea: 1, a, b
1. kyseline oxalovej (kyslička=Oxalis)
2. Listy sa stiahnu, sklopia, aby sa chráni pred
stratou vody.
3. vlhké a tienisté miesta v lesoch
8.
4. Semená sú z tobolky vystreľované až do
vzdialenosti 2m. Sú lepkavé, preto sa môžu
nalepiť na zvieratá, ktoré ich odnesú ešte
ďalej.
1. bršlencovité
2. rezbárske
3. štyroch
9.
4. lužných
5. Euonymus
6. nízky
Maximálny počet bodov:

Za každý správny rodový aj
druhový názov 0,5 bodu, spolu
max. 3 body
Za každé správne priradenie aj
za správnu odpoveď na otázku
1 bod, spolu max. 4 body
Za každé správne priradenie
0,5 bodu, spolu max. 4,5 bodu
Za správnu odpoveď 1 bod,
spolu max. 4 body

Za každé správne slovo 1 bod,
spolu max. 6 bodov

36,5

