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Teoretická část – test 

V otázkách s volbou odpovědi je vždy jen jedna odpověď správná. 

 

1. Která jarní bylina vyrůstá z cibule vzniklé z jednoho zdužnatělého listu? 

a) sasanka 

b) sněženka 

c) ocún 

d) konvalinka 

 

2. Proč se květy knotovky bílé rozvíjejí až za soumraku? 

a) Aby je nespálilo prudké slunce. 

b) Protože lákají jako opylovače noční hmyz. 

c) Nepotřebují opylovače, dochází k samosprášení. 

d) Během dne musejí vytvořit fotosyntézou dostatek cukrů, aby měly energii na to se 

otevřít. 

 

3. Které z uvedených látek dokážou půdní mikroorganismy rozložit:  

    papír a další látky z celulózy (buničiny); dřevo; rohovinu a části těl, které ji 

obsahují (srst, kůži, vlasy); vlnu. 

a) pouze papír a další materiály obsahující celulózu 

c) pouze dřevo 

c) pouze rohovinu a části těla, které ji obsahují (srst, kůži, vlasy) 

d) všechny uvedené látky 

 

4. Jak lze vysvětlit, že uvnitř buněk kořenů orchidejí najdeme pravidelně chitin? 

a) Obsahují parazitické roztoče. 

b) Mají buněčné stěny z chitinu. 

c) Obsahují mykorhizní houby. 

d) Je to jejich zásobní látka. 
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5. Co by se stalo, kdybychom odstranili rajčeti z kořenů mykorhizní houby? 

    a) Rostlina okamžitě zahyne. 

    b) Rostliny poroste rychleji. 

    c) Kořeny postupně obrostou nová vlákna, ale než se vytvoří, bude rostlina růst hůř. 

    d) Kořeny postupně obrostou nová vlákna, ale než se vytvoří, bude rostlina růst lépe. 

 

6. Pozorně si prostuduj graf závislosti teploty půdy a vzduchu na ročním období 

v mírném pásu severní polokoule (na ose x jsou měsíce uvedené počátečními 

písmeny: L leden, Ú únor, atd.). Který z následujících výroků podle údajů v grafu 

není pravdivý?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Spodní vrstvy půdy jsou v létě chladnější než vzduch. 

b) Nejsvrchnější vrstva půdy se v létě prohřeje až na 30 °C, tedy víc než vzduch. 

c) Půda v největších hloubkách v zimě nezamrzá. 

d) Svrchní vrstva půdy je ve srovnání se vzduchem v létě teplejší, v zimě studenější. 

 

7. Vyber a zakroužkuj dvě houby, které získávají organické látky rozkladem rostlinné 

hmoty, a nepotřebují tedy mykorhizu.  

    a) pečárky (žampiony) 

    b) klouzky 

    c) hřiby 

    d) křemenáče 

    e) václavky 

    f) lanýže 
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8. Na obrázku je podzemní zásobní orgán lilie. Popiš znaky označené čísly 1−3. 

Využij názvy z nabídky a zapiš je do tabulky: 

    kořenové špičky, očko, oddenek, podpučí, postranní kořeny, suknice, svazčité 

kořeny, úžlabní pupen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

2  

3  

 

 

9. Jaké typické znaky nenacházíme u organizmů, které žijí celý život v jeskyních 

(troglobiontů)? 

a) zakrnělé až zaniklé oči 

b) redukce zbarvení 

c) u suchozemských troglobiontů dlouhé smyslové chlupy 

d) u vodních troglobiontů zakrnělé ústní ústrojí 

  

10. Který z uvedených typů půd je nejméně propustný pro vodu? 

a) hnědozem 

b) černozem 

c) jíl 

d) rašelina 
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11. Zhroucením klenby velké jeskyně vzniká krasový jev zvaný: 

a) závrt 

b) propadání 

c) propast 

d) kráter 

  

12. Na těle žížaly se nacházejí: 

a) nohy a štětinky 

b) opasek a štětinky 

c) oči a opasek 

d) ocas a štětinky 

 

13. Některé rostliny jsou významným zdrojem potravy pro miliony lidí v Africe.  

Z které z uvedených rostlin se využívá především její podzemní část? 

 a) maniok 

 b) kukuřice 

 c) rýže 

 d) banánovník 

 

14. Která z následujících kombinací znaků nejlépe charakterizuje larvu kovaříka? 

a) dva páry křídel, kousací ústní ústrojí, čtyři páry končetin 

b) žádná křídla, kousací ústní ústrojí, tři páry končetin 

c) žádná křídla, sací ústní ústrojí, tři páry končetin 

d) dva páry křídel, sací ústní ústrojí, žádné končetiny 

 

15. V uvedeném potravním řetězci podtrhni konzumenta 2. řádu. 

 

       pšenice – hraboš polní – hranostaj − hrobařík 
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16. Před sebou máš mapu světa.  

a) Zakresli do ní co nejpřesněji jednu velkou poušť. 

b) Které z následujících zvířat nežije v poušti (obecně, kdekoliv na světě)? Podtrhni. 

    gekon, fenek, potkan, ježek 

 

 

17. Co mají společného krtek a krtonožka? 

    a) Mají tělo pokryté hustými jemnými chloupky. 

    b) Označují si území hlasitými zvuky. 

    c) Mají hrabavé nohy. 

    d) Živí se podzemním hmyzem a jeho larvami. 

 

18. V seznamu savců podtrhni tři, kteří upadají do pravého zimního spánku. 

     sysel obecný − hraboš polní – ježek východní − rejsek obecný – netopýr ušatý – tchoř 

tmavý – medvěd hnědý – veverka obecná 
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19. Obrázek znázorňuje způsob, jakým se netopýr orientuje i ve tmě. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

     a) Jak tento způsob orientace nazýváme? ………………………………….. 

     b) Napiš, co označují písmena v obrázku: 

          A ……………………………………………………………………………… 

          B ……………………………………………………………………………… 

 

20. Kterého z uvedených živočichů bys při troše štěstí mohl(a) pozorovat, jak si 

shání potravu, kdyby ses vydal(a) na půlnoční procházku lesem? 

     a) brhlíka lesního 

     b) lelka lesního 

     c) jestřába lesního 

     d) sluku lesní 

 

21. Napiš rodový název organismu, ke kterému se vztahuje příslušný popis. 

a) Tento členovec se obvykle vyznačuje protáhlým, štíhlým tělem. Na každém článku těla 

se nacházejí dva páry nohou. V případě ohrožení se dovede bránit vypuštěním 

jedovatého kyanovodíku, jinak je to ale býložravec nebo saprofág, který se živí 

rozkládajícím se rostlinným materiálem.  

    …………………………………………. 
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b) Je jedním z mála druhů brouků, u kterých o potomstvo pečují oba rodiče. Před tím, než 

se vylíhnou larvy, obstarají pro ně potravu a zároveň úkryt ve formě mrtvolky drobného 

živočicha, kterou dovedou částečně zahrabat pod povrch půdy.  

    …..……………………………………. 

 

c) Larvy tohoto brouka bývají světlé a podlouhlé – říká se jim také drátovci. Žijí v tmavém 

prostředí (v půdě nebo ve dřevě). Dospělci dovedou obvykle dobře létat a vyznačují se 

schopností převrátit se z krovek na nohy tak, že „lupnou“ štítem o krovky.  

    …………………………………………. 

 

22. K názvu organismu napiš číslici jevu, který ho nejlépe vystihuje. 

a) zemivka − ……………… 

b) štírek − ………… 

c) vruboun posvátný – …………. 

d) sklípkánek pontický – …………. 

e) závornatka – …………… 

f) chvostoskok – ………… 

g) žížala obecná – …………. 

 

1. Loví z nor vyhrabaných v zemi. 

2. Má z uvedených živočichů nejvíc nohou. 

3. Drobný predátor s jedovými žlázami v klíšťkovitých makadlech. 

4. V nebezpečí uniká pomocí skákací vidlice pod zadečkem. 

5. Je z uvedených živočichů nejvíce náchylný k poškození vlivem UV záření. 

6. Válí kuličky z trusu býložravců.  

7. Má podlouhlou, zašpičatělou ulitu.  

 

23. Co platí pro život rostlin v jeskyních? 

a) V jeskyních mohou žít běžně jen parazitické nezelené druhy rostlin. 

b) V místech, kam proniká světlo, se uchytí hlavně vlhkomilné rostliny. 

c) V krasových jeskyních najdeme málo druhů, zejména ty, které se vyhýbají vápnitým 

půdám. 

d) Fotosyntetizující organizmy nikdy v jeskyních nenajdeme, nepomůže ani umělé 

osvětlení. 
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24. K uvedeným druhům zeleniny vyber jeden typ orgánu, který se u této zeleniny 

konzumuje, a jeho číslo napiš za název zeleniny. 

a) brambory ……. 

b) mrkev ……… 

c) česnek ………. 

 

1 – Kořenové hlízy, z nichž vyrůstají drobné postranní kořeny.  

2 – Oddenkové hlízy, na kterých jsou patrné pupeny.  

3 – Cibule s dužnatými listovými suknicemi  

4 – Zdužnatělé pupeny, základy nových stonků  

5 – Válcovitý ztlustlý kořen s drobnými postranními kořeny  

6 – Dužnatý stonek, po celé délce z něj mohou vyrůstat listy. 

 

25. V následujících trojicích jsou uvedeni obratlovci, které spojuje podobný způsob 

života. Z nabídky vyber jeden správný společný znak a jeho písmeno dopiš 

k příslušné trojici. 

a) ropucha obecná, slepýš křehký, ledňáček říční  …… 

b) puštík obecný, lelek lesní, netopýr ušatý   …… 

c) králík divoký, krtek obecný, křeček polní   …… 

d) rys ostrovid, vlk obecný, jezevec lesní   …… 

 

A – Tráví většinu života v norách. 

B – Jsou aktivní za svítání. 

C − Žijí v norách jen dočasně. 

D – Za šera jim světélkují oči. 

E – Orientují se pomocí ultrazvuku. 

F – Jsou aktivní pouze v noci. 
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PRAKTICKÁ ČÁST − poznávání rostlin a živočichů 

Poznej 15 předložených rostlin a hub. 

1  ............................................................................................................... 

2  ............................................................................................................... 

3  ............................................................................................................... 

4  ............................................................................................................... 

5  ............................................................................................................... 

6  ............................................................................................................... 

7  ............................................................................................................... 

8  ............................................................................................................... 

9  ............................................................................................................... 

10 ............................................................................................................... 

11 ............................................................................................................... 

12 ............................................................................................................... 

13 ............................................................................................................... 

14 ............................................................................................................... 

15 ............................................................................................................... 
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PRAKTICKÁ ČÁST − poznávání rostlin a živočichů 

Poznej 15 předložených živočichů. 

1  ............................................................................................................... 

2  ............................................................................................................... 

3  ............................................................................................................... 

4  ............................................................................................................... 

5  ............................................................................................................... 

6  ............................................................................................................... 

7  ............................................................................................................... 

8  ............................................................................................................... 

9  ............................................................................................................... 

10 ............................................................................................................... 

11 ............................................................................................................... 

12 ............................................................................................................... 

13 ............................................................................................................... 

14 ............................................................................................................... 

15 .............................................................................................................. 
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PRAKTICKÁ ČÁST – laboratorní úkol  

Jedna z rostlin, s jejímiž podzemními orgány se setkáme i během zimy, je zázvor. 

V chřipkových obdobích možná pijete zázvorový čaj, jíte kandovaný zázvor nebo si 

kdykoliv rádi dáte hovězí na zázvoru. Pojďme se podívat na to, jaký typ orgánu v kuchyni 

využíváme a co je příčinou jeho štiplavé chuti. 

 

Úkol: Pozoruj podzemní orgán zázvoru, zhotov příčný řez pro mikroskopický 

preparát a pozoruj vnitřní stavbu. 

 

Pomůcky a materiál: podzemní orgán zázvoru, žiletka, nůž, podložní a krycí sklo, 

kapátko, Lugolův roztok, mikroskop, Petriho miska s vodou 

 

Postup a vypracování: 

1. Prohlédni si podzemní orgán zázvoru. Hledej na něm znaky, podle kterých lze rozlišit, 

jedná-li se o kořen, nebo o oddenek. Do obrázku tyto útvary popiš. 

a) Na následujícím obrázku označ šipkou a popiš očko a listovou jizvu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Na základě těchto znaků urči, zda se jedná o: 

A) kořen 

B) podzemní stonek – oddenek 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.organicfacts.net/health-benefits/ginger-root-oil.html&ei=SANaVbj2OcKnU6bBgfAG&bvm=bv.93564037,d.bGQ&psig=AFQjCNHzBWTM3HjBgJaGrsXhrLKkzQDekA&ust=1432048810411617
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2. Z příčně rozříznutého zázvoru máš k dispozici hranolek vyříznutý z okraje tak, jak je to 

naznačeno v obrázku.  

 

 

 

 

 

a) Pomocí žiletky zhotov několik co nejtenčích příčných řezů. Vkládej je do vody v Petriho 

misce. Nejtenčí řez vyber, vlož do kapky vody na podložním skle a přikryj krycím sklem. 

Pozoruj pomocí mikroskopu. Využij následujícího obrázku, který odpovídá tvému 

preparátu. Označ šipkou a popiš na něm pokožku, primární kůru, střední válec a cévní 

svazky. 

 

 

 

 

 

 

 

b) V pletivech zázvoru najdeš nažloutle zbarvené buňky s olejovitým obsahem, odlišné od 

okolí. Říká se jim idioblasty a jsou vyplněné látkami, které jsou zodpovědné za 

charakteristickou chuť a vůni zázvoru. Jak se nazývá skupina přírodních látek, 

způsobující chuť a vůni nejen zázvoru, ale i rostlin z čeledi hluchavkovitých, miříkovitých 

a dalších? 

......................................................................................................... 

c) V které vrstvě na řezu zázvorem tyto látky jsou? Vyber a podtrhni. 

ve vnější vrstvě – ve vnitřní vrstvě – v obou vrstvách 

d) K čemu tyto látky závoru slouží? 

…………………………………………………………………………………………….. 

 



Biologická olympiáda, 50. ročník, školní rok 2015–2016, školní kolo, kategorie C        číslo soutěžícího: ………….          
 
 

14 
 

3. Pozoruj uspořádání cévních svazků ve vnitřní vrstvě (uvidíš je jako tmavší skupiny 

větších buněk). Urči podle uspořádání cévních svazků, kam zázvor systematicky patří. 

Podle toho, jak jsou cévní svazky na řezu zázvorem uspořádané, zakroužkuj správné 

varianty v následující větě: 

Protože jsou cévní svazky na příčném řezu oddenkem uspořádané do kruhu / 

neuspořádané a rovnoměrně rozptýlené, patří zázvor a celá čeleď zázvorovníkovitých do 

jednoděložných / dvouděložných rostlin. 

 

4. Opatrně nadzdvihni krycí sklo a přikápni na preparát kapku Lugolova roztoku. Zjisti, co 

jód obsažený v Lugolově roztoku obarvil. 

 

a) Zakresli jakoukoliv vybranou buňku a její blízké okolí, v které se barevně změnil obsah, 

a popiš a pojmenuj obarvené organely. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Zvětšení: 

b) Do jaké barvy jód v Lugolově roztoku obarvil struktury v buňkách? 

..................................................................................................... 

c) Jaká látka poskytuje s jódem tuto barevnou reakci? 

..................................................................................................... 

d) Jaká je funkce této látky v rostlinách? 

....................................................................................................... 

 

 



Biologická olympiáda, 50. ročník, školní rok 2015–2016, školní kolo, kategorie C        číslo soutěžícího: ………….          
 
 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA  
50. ročník 
Školní rok 2015–2016 
Zadání školního kola − kategorie C 
 
Autoři: Romana Anděrová  

Albert Damaška 
          Petr Šíma 

 
Vydala Česká zemědělská univerzita v Praze 
© Praha 2015 

 


