
Kategória E – január 2019 

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

 

Odpovede 

úloha Správne riešenie úlohy Počet bodov 

1. 

1. bublinatka obyčajná - e), f)  
2. čistec močiarny - d), ch)  
3. leknovec štítnatý - b), h)  
4. nezábudka močiarna - a), i)  
5. tučnica obyčajná - c), g)  

Za každé správne priradenie 0,5 

bodu, spolu max. 5 bodov 

2. 

1. nie trojzub, ale dvojzub 
2. nie mrkvovité, ale astrovité 
3. nie palustre, ale sibirica 

4. nie bielymi, ale červenofialovými  
5. nie steblo, ale stvol 

Za každú správne opravenú 
chybu 1 bod, spolu max. 5 

bodov 

3. 

1. Naša jediná korytnačka, korytnačka močiarna, 
je: b) mäsožravec 
2. Našou najčastejšie sa vyskytujúcou užovkou 
je: a) Natrix natrix   
3. Užovka fŕkaná je silne viazaná na: c) vodné 
toky 
4. Kormorán veľký vyhľadáva na hniezdenie na 
brehoch veľkých tokov: c) veľké stromy 
5. Hvizdák veľký je charakteristický: c) dlhým 
zobákom 

Za každú správnu odpoveď 1 

bod, spolu max. 5 bodov 

4. 
1. kačica lyžičiarka (lyžičiarka pestrá) 
2. chochlačka vrkočatá 
3. lyska čierna 

Za každý správny názov 1 bod, 
spolu max. 3 body 

5. 
1. Ardea, 2. nížinách, 3. rybami, 4. vzácna Za každé správne doplnené slovo 

0,5 bodu, spolu max. 2 body 

6. 

1. Bielovodská dolina: D. Vysoké Tatry, I. vznikla 
činnosťou ľadovca 
2. Boky: A. Kremnické vrchy, IV. dominujú tu 
andezity 
3. Ohnište: B. Nízke Tatry, V. súčasťou je 
najväčšia skalná brána na Slovensku 
4. Roháčské plesá: E. Západné Tatry, II. sústava 6 
plies 
5. Súľovské skaly: C. Strážovské vrchy - III. 
tvorená vápencami a dolomitmi 

Za každé správne priradenie 0,5 

bodu, spolu max. 5 bodov 

7. 

1. halit - e) Solivar, Zbudza 
2. tetraedrit - f) Rudňany, Rožňava, Nižná Slaná 
3. pyrit  - g) Smolník, Pezinok, Hnúšťa, Zlatá Baňa 
4. kalcit - c) Levice, Tuhár, Dreveník 
5. fylit - a) Spišsko-gemerské rudohorie, Malé 
Karpaty 
6. travertín - h) Gánovce, Lúčky, Vyšné Ružbachy 
7. andezit - b) Kremnické a Štiavnické vrchy, 
Poľana, Vihorlat, Slánske vrchy 
8. magnezit - d) Jelšava, Bankov, Dúbrava 

Za každé správne priradenie 0,5 

bodu, spolu max. 4 body 

Maximálny počet bodov: 29 
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