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

úloha

Odpovede
Správne riešenie úlohy

1. nie žltými, ale červenými
2. nie listy, ale kvety
1.
3. nie ružovité, ale pakostovité
4. nie bielymi, ale červenými
1. Táto rastlina vylučuje tekutinu pripomínajúcu
mlieko – mliečnik - C
2. Táto rastlina je jedovatá a zákonom chránená
2.
– rojovník – A
3. Táto rastlina je z čeľade bôbovité a jej plodom
je struk - hrachor – B
vysychanie (vplyvom ľudí aj klimatických zmien),
3.
odvodňovanie, znečistenie chemickými látkami
1. 1 c, 2 a
2. 1 b, 2 c
4.
3. 1 c, 2 a
4. 1 b, 2 a
1. Gyrinus natator:
b) na hladine sa pohybuje krúživým pohybom
f) oči má rozdelené na hornú a spodnú časť
2. Hydrous piceus:
a) najväčší európsky vodný chrobák
5.
c) larva v nebezpečenstve vypúšťa z úst čiernu
tekutinu
3. Limnephilus rhombicus:
d) imágo sa živí nektárom
e) imágo má v lete znížený metabolizmus
1. krútňavec obyčajný
6.
2. vodomil čierny
3. potočník rombický
1. Ochtinská aragonitová jaskyňa, 2. Dobšinská
7.
ľadová jaskyňa, 3. Demänovské jaskyne
1. Demänovské jaskyne
8.
2. Ochtinská aragonitová jaskyňa
3. Dobšinská ľadová jaskyňa
1. hlavná ruda olova - d) galenit
2. hlavná ruda ortuti - f) rumelka
3. hlavná ruda medi - c) chalkopyrit
9.
4. hlavná ruda zinku - g) sfalerit
5. hlavná ruda antimónu - a) antimonit
6. hlavná ruda bária - b) baryt
7. najdôležitejšia ruda železa - e) magnetit
Maximálny počet bodov:

Počet bodov

Za každú odhalenú a správne
opravenú chybu 1 bod, spolu
max. 4 body
Za každé správne priradenie 0,5
bodu, za každý správny názov 1
bod, spolu max. 4,5 bodu

Za správnu odpoveď max. 1 bod
Za každé správne doplnenie 0,5
bodu, spolu max. 4 body

Za každé správne priradenie 0,5
bodu, spolu max. 3 body

Za každý správny názov 1 bod,
spolu max. 3 body
Za každú správnu odpoveď 1
bod, spolu max. 3 body
Za každé správne priradenie 1
bod, spolu max. 3 body
Za každú správnu dvojicu 0,5
bodu, spolu max. 3,5 bodu
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