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

úloha

Odpovede
Správne riešenie úlohy
1. c, 2. f, 3. a, 4. e, 5. h, 6. ch, 7. g, 8. d, 9. b

Počet bodov
Za každú správnu dvojicu 1
1.
bod, spolu max. 9 bodov
Usadené horniny: 5
Za správny počet v každej
2.
Premenené horniny: 4
skupine 1 bod, spolu max. 2
body
1. Felis silvestris je živočích aktívny najmä: c) Za každú správnu odpoveď 0,5
bodu, spolu max. 4 body
v noci
2. Sciurus vulgaris počas zimy: a) je aktívna
3. Glis glis je z čeľade: b) plchovité
4. Muscardinus avellanarius u nás: b) je veľmi
3.
zriedkavý
5. Sus scrofa žije: a) v čriede
6. Cervus elaphus svoje parohy: b) zhadzuje
začiatkom jar
7. Capreolus capreolus má ruju: b) v lete
8. Ixodes ricinus patrí medzi: b) pavúkovce
1. veverica stromová (syn. v. obyčajná)
Za každý správny názov 1 bod,
4.
2. pĺšik lieskový (syn plch l.)
spolu max. 3 body
3. plch sivý (syn. p. obyčajný, p. veľký)
Za každú správnu odpoveď 1
1. Snažia sa zaliať chrobáky živicou.
2. Zvlieka sa po častiach, tak ako u jašteríc.
bod, spolu max. 3 body
5.
3. Daná kukučka je zvyčajne špecializovaná na
daný vtáčí druh a jej vajíčko sa podobá na
vajíčko tohto druhu.
1. nie kvetov, ale plodov
Za každú správne opravenú
2. nie v prízemnej ružici, ale v praslenoch na chybu 1 bod, spolu max. 6
stonke
bodov
6.
3. nie čiernymi, ale červenými
4. nie z cibuľky, má plazivý podzemok
5. nie trojlistej, ale dvojlistej
6. nie najmenšej, ale najväčšej
1. Carpinus betulus - h) čeľaď lieskovité
Za každú správnu dvojicu 0,5
2. Equisetum sylvaticum – c) jarná a letná byľ bodu, spolu max. 4 body
3. Humulus lupulus - f) dôležitá technická
plodina
4. Lathyrus vernus - g) kvety menia farbu
5. Lycopodium clavatum - b) indikátor kyslých
7.
pôd
6. Polytrichum commune - a) najväčší mach
7. Pteridium aquilinum - d) papraď s hrubým
podzemkom
8. Taxus baccata - e) nejedovatý červený
miešok
Maximálny počet bodov:
31

