
Kategória C – november 2017 

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

 

Odpovede 

úloha Správne riešenie úlohy Počet bodov 

1. 
1. vtáky a cicavce, 2. ryby, 3. obojživelníky Za každé správne označenie 1 

bod, spolu max. 3 body 

2. 

1. Žaby pomocou lepkavého jazyka lovia korisť. 
Jazyk hadov je orgánom hmatu, čuchu a chuti – 
prenáša častice pachu k Jakobsonovmu orgánu. 
2. Plazy majú komoru čiastočne predelenú 
priehradkou (obojživelníky vôbec) a okysličená 
a odkysličená krv sa tak miešajú menej. 
3. Koža hadov je suchá a šupinatá, koža žiab je 
hladká a vlhká. 

Za každú správnu odpoveď 1 

bod, spolu max. 3 body 

3. 
1. najrozšírenejšia, 2. obojková, 3. žlté, 4. 
kruhovitého, 5. 150, 6. dňa, 7. hmyzom 

Za každú správnu odpoveď 0,5 

bodu, spolu max. 3,5 bodu 

4. 
1. užovka fŕkaná, 2. užovka hladká, 3. slepúch 
lámavý 

Za každú správnu odpoveď 1 

bod, spolu max. 3 body 

5. 

1. Žaby prehĺtajú korisť v celku a zaťahovanie 
očných buliev im pomáha posúvať si potravu do 
žalúdka. 
2. Pretože pokožka žaby je priepustná pre vodu 
aj plyny, takže cez kožu nielen dýcha, ale prijíma 
aj látky zo svojho okolia. 
3. Samček sa zachytí na samičku, lebo chce mať 
istotu, že keď začne vypúšťať do vody vajíčka, 
bude mať ako prvý možnosť ich oplodniť. 

Za každú správnu odpoveď 1 

bod, spolu max. 3 body 

6. 

Vodné skokany: 2. skokan krátkonohý, 4. skokan 
rapotavý, 6. skokan zelený 
Suchozemské skokany: 1. skokan hnedý, 3. 
skokan ostropyský, 5. skokan štíhly 

Za každé správne zaradenie 0,5 

bodu, spolu max. 3 body 

7. 
1. žubrienky, 2. zvukové mechúriky, 3. 
plávajúcimi blanami, 4. zadné, 5. predné, 6. 
chvost 

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

8. 

Napr.: Prirodzené príčiny: 1. poveternostné 
podmienky (mrazy v čase migrácie), 2. 
prirodzené zarastanie alebo zazemňovanie 
vodných plôch, 3. predátori 
Ovplyvnené človekom: 1. úhyn pod kolesami áut 
v čase migrácie, 2. likvidácia vhodných biotopov, 
3. úmyselné usmrcovanie či už žubrienok alebo 
dospelých žiab, 4. znečistenie vodného 
prostredia  

Za každý správny príklad 0,5 

bodu, spolu max. 3 body  

Maximálny počet bodov: 27,5 

 

 

 

 


