
Kategória E – december 2018 

5. – 9. ročník základnej školy a 1. – 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom 

 

Odpovede 

úloha Správne riešenie úlohy Počet bodov 

1. 

1. Acipenser ruthenus  - a) živí sa drobnými 

živočíchmi z dna riek, h) papuľa má tvar 

špicatého rypáka 

2. Esox lucius  - c) žije v jazerách a pri 

zarastených brehoch riek, g) neresí sa hneď po 

topení ľadu  

3. Hucho hucho - d) môže mať až 180 cm a 60 

kg, f) čeľaď lososovité  

4. Pelecus cultratus - b) kriticky ohrozený druh, 

e) kľukatá bočná čiara 

Za každé správne priradenie 0,5 

bodu, spolu max. 4 body 

2. 

1. miesto rozmnožovania; Sargasové more 

2. zmiešaná slaná morská a sladká riečna voda 

3. voda: v čase rozmnožovania, žijú tu larvy;  

súš: mimo obdobia rozmnožovania, na 

zimovanie 

Za každú správnu odpoveď 1 

bod, spolu max. 3 body 

3. 

1. rosnička zelená 

2. hrabavka škvrnitá 

3. skokan zelený 

Za každý správny názov 1 bod, 

spolu max. 3 body 

4. 

1. čeľaď mrkvovité: c) haluchovka vodná 

2. latinský názov na G: f) lipkavec močiarny 

3. jednoročná a zákonom chránená: b) kotvica 

plávajúca 

4. červenofialové kvety rastúce v okolíku: e) 

prvosienka pomúčená 

5. plazivý podzemok a okrúhlasté listy 

v prízemnej ružici: d) fialka močiarna 

6. rodový aj druhový latinský názov začínajúci na 

P: a) kalužník portulakový 

Za každý správny názov 1 bod, 

spolu max. 6 bodov 

5. 

1. veronika močiarna 

2. vachta trojlistá 

3. valeriána celistvolistá 

Za každý správny názov 1 bod, 

spolu max. 3 body 

6. 
1. prielom Dunajca 

2. prielom Hornádu 

Za každý správny názov 1 bod, 

spolu max. 2 body 

7. 

1. Herliansky gejzír 

2. Markušovské steny (skalný hríb) 

3. Hričovská skalná ihla 

Za každú správnu odpoveď 1 

bod, spolu max. 3 body 

8. 

vyvreté horniny: pegmatit, ryolit 

usadené horniny: spraš 

premenené horniny: rula, svor 

Za každé správne priradenie 1 

bod, spolu max. 5 bodov 

Maximálny počet bodov: 29 

 


