
12. Aký organizmus sa skrýva pod latinským názvom Hirun-
do rustica? (2 body)

Odpoveď:	 Latinský názov Hirundo rustica má lastovička 
domová.

13. Ktorý druh medveďa sa vyskytuje v Yosemitskom národ-
nom parku? (2 body)

Odpoveď:	 V Yosemitskom národnom parku sa vyskytuje 
medveď baribal (Ursus americanus).

14. Čo sa nachádza na prvej farebnej fotografii na svete? 
(2 body)

Odpoveď:	Na prvej farebnej fotografii na svete J. C. Max-
wella z roku 1861 sa nachádza károvaná stužka.

15. Prečo majú listy stromov zelenú farbu? (2 body)

Odpoveď:	Listy stromov majú zelenú farbu, pretože chloro-
fyl je dominantné farbivo a jeho farba prekrýva ostatné pig-
menty, ktoré sú v bunkách prítomné v oveľa menšom množ-
stve.

16. Ako sa nazývajú najvyššie vodopády v Spojených štá-
toch amerických a aká je ich výška? (3 body)

Odpoveď:	Najvyššie vodopády v Severnej Amerike sú Yose-
mitské vodopády a ich celková výška je 739 m.

17. Kde sú na území Yosemitského národného parku sústre-
dené sekvojovce? (3 body)

Odpoveď:	Sekvojovce sú na území Yosemitského národné-
ho parku sústredené najmä v troch hájoch: Tuolumnskom, 
Mercedskom a Mariposskom.

18. Aké podujatie, ktoré sa uskutočnilo v tomto roku na Slo-
vensku, sa skrýva pod skratkou ESE 2014? (3 body)

Odpoveď:	Skratka ESE 2014 patrí podujatiu Expo Sciences 
Europe 2014.

19. Uveďte aspoň štyroch predstaviteľov čeľade Ornithomi-
midae. (4 body)

Odpoveď:	Do čeľade Ornithomimidae patria napríklad tieto 
dinosaury: dromiceiomimus, galimimus, ornitomimus, struti-
omimus.

20. Opíšte kvet margaréty bielej. (4 body)

Odpoveď:	Kvet margaréty bielej je v skutočnosti súkvetie 
úbor. Jeho priemer je tri až šesť centimetrov. Obsahuje v stre-
de žlté rúrkovité kvety a po obvode biele jazykovité kvety. 
Rúrkovité kvety v strede sú usporiadané na špirálovitých seg-

Riešenia	1.	série	súťažných	úloh

1. Aká je rozloha Yosemitského národného parku? (1 bod)

Odpoveď:	 Rozloha Yosemitského národného parku je 
3 026 km2.

2. Akého veku sa dožil James Clerk Maxwell? (1 bod)

Odpoveď:	James Clerk Maxwell sa dožil 48 rokov.

3. Kde sa uskutoční Festival vedeckých filmov 2014? (1 bod)

Odpoveď:	 Festival vedeckých filmov 2014 sa uskutoční 
v priestoroch Divadla Malá scéna STU v Bratislave.

4. V ktorej krajine sa nachádza Falkirkské koleso? (1 bod)

Odpoveď:	Falkirkské koleso sa nachádza v Škótsku.

5. Názov ktorého dinosaura môžeme preložiť ako „imitátor 
kuraťa“? (1 bod)

Odpoveď:	Galimimus znamená vo voľnom preklade „imitá-
tor kuraťa“, a teda ide o galimima.

6. Aká je výška vrchu Mount Lyell? (1 bod)

Odpoveď:	Mount Lyell má nadmorskú výšku 3997 m. n. m.

7. Akú rýchlosť dosahoval ornitomimus pri behu? (1 bod)

Odpoveď:	Ornitomimus dosahoval pri behu rýchlosť 50 až 
70 km/h.

8. Ktoré farbivo spôsobuje červené až fialové sfarbenie listov 
stromov? (1 bod)

Odpoveď:	Červené až fialové sfarbenie listov stromov spô-
sobuje antocyanín.

9. Aký je latinský názov páperníka pošvatého? (2 body)

Odpoveď:	Latinský názov páperníka pošvatého je Eriopho-
rum vaginatum.

10. Ako vzniklo pomenovanie vodopádu Nevada v Yosemit-
skom národnom parku? (2 body)

Odpoveď:	Pomenovanie vodopádu Nevada v Yosemitskom 
národnom parku pochádza zo starého španielskeho slova ne-
vada, ktoré znamená „snežný“.

11. Ako sa nazývajú nižšie uvedené rovnice? (2 body)

div rot rot divD H J D E B B= = + ∂
∂

= − ∂
∂

=ρ, , ,
t t

0

Odpoveď:	Tieto rovnice sa nazývajú Maxwellove rovnice.

8. ročník korešponDenčnej súťaže

Súťaže Súťaže
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nedokáže efektívne absorbovať chlorofyl, a potom túto ener-
giu odovzdať susediacej molekule chlorofylu. Karotenoidy 
najlepšie absorbujú modrozelené a zelené svetlo so stredne 
veľkou vlnovou dĺžkou (500 – 550 nm). Vďaka karotenoi-
dom sa preto zvyšuje efektivita fotosyntézy – listy dokážu 
zužitkovať viac svetla. 

Pokiaľ však na list dopadá až priveľa svetla, dokážu odobe-
rať nadbytočnú energiu z chlorofylu, aby nenarúšala stabilitu 
jeho molekuly. Takýto chlorofyl by totiž ľahko mohol reago-
vať s kyslíkom za vzniku spomínaných kyslíkových radiká-
lov poškodzujúcich rastlinné bunky. Karotenoidy túto ener-
giu svetla zmenia na tepelnú energiu a vyžiaria ju von z listu. 
Keď na list začne dopadať viac svetla ako obvykle, zrazu sa 
prijíma oveľa viac svetelnej energie, ako sa využíva vo foto-
syntéze na výrobu cukru. To spôsobí hromadenie protónov 
a s tým je spojené znižovanie pH v chloroplastoch. To vyvo-
lá produkciu špecifických enzýmov, ktoré menia žltý xantofyl 
(zeaxantín) na oranžový violaxantín. Violaxantín dokáže vy-
žarovať energiu vo forme tepla. Keď sa dodávka svetla zníži 
naspäť na normálnu hladinu, zníži sa množstvo protónov, 
zvýši sa pH a violaxantín sa zmení naspäť na zeaxantín. Ten 
funguje ako klasický pigment absorbujúci slnečnú energiu.

25. V minulosti sa na našom území používali rôzne platidlá, 
ktorých používanie bolo náročnejšie ako v súčasnosti. 
Mohli ste sa stretnúť so zlatými, zlatkami, toliarmi, du-
kátmi, grošmi, denármi, grajciarmi a inými menami. Ako 
už názov hovorí, boli to zlaté, ale aj strieborné či medené 
mince. Obsah drahých kovov sa postupne v týchto min-
ciach zmenšoval, čo znižovalo aj ich hodnotu. Aj preto sa 
častokrát na trhoch neplatilo len mincami, ale aj v naturá-
liách. Napríklad za osem lyžíc ste mohli vymeniť tri ta-
niere. Ak ste však mali mince, mohli ste si za jeden zlatý 
kúpiť tri krčahy a desať lyžíc. Pri platbe za päť krčahov, 
päť tanierov a desať lyžíc ste z platby dvoma zlatými do-
stali výdavok desať grajciarov.
a)  Určte, koľko grajciarov stojí jedna lyžica, jeden tanier 

a jeden krčah, ak viete, že päť tanierov stojí o jedenásť 
grajciarov viac ako šesť lyžíc.

b) Určte, koľko grajciarov dostanete za jeden zlatý. 
(9 bodov)

Odpoveď:	Na základe zadania sformulujeme sústavu šty-
roch rovníc s piatimi neznámymi l (cena lyžice v grajcia-
roch), t (cena taniera v grajciaroch), k (cena krčaha v grajcia-
roch), z (hodnota zlatého v grajciaroch) a g (hodnota jedného 
grajciara):

8 3 1
3 10 2

5 6 11 3
5 5 10 2 10 4

l t
k l z

t l g
k t l z g

=
+ =

= +
+ + = −

, ( )
, ( )

, ( )
. ( )

Dosadením vyjadrenia z z rovnice (2) do rovnice (4) dostane-
me, že platí

5 5 10 2 3 10 10k t l k l g+ + = +( ) − ,
čo upravíme na tvar

5 10 10 5t k l g= + − . ( )
Z rovnice (1) dostávame po prenásobení 5, že platí

40 15 6l t= . ( )

mentoch, sú obojpohlavné a tvoria dobrú pristávaciu plochu 
pre hmyz.

21. Opíšte spôsob fungovania Falkirkského kolesa. (5 bo-
dov)

Odpoveď:	K Falkirkskému kolesu sa zhora privádza voda 
akvaduktom, v dolnej časti potom plavebný kanál vedie kra-
jinou. Na každom ramene je umiestená nádrž, do ktorej sa 
zmestí 300 ton vody. Ak sú nádrže v dolnej a hornej polohe, 
môžu do nich vplávať lode. Potom sa vráta nádrží uzavrú, ra-
mená otočia o 180°, vráta nádrží otvoria a lode vyplávajú ďa-
lej v príslušnej časti prieplavu.

22. Porovnajte výhody a nevýhody použitia liateho akrylu 
a polykarbonátu pri výrobe priehľadného obalu ponorky. 
(6 bodov)

Odpoveď:	
•  Polykarbonát je odolnejší ako akryl, preto sa používa na 

výrobu nepriestrelného skla a obalov pre potápačské fotoa-
paráty.

•  Akryl je niekoľkonásobne lacnejší a má priehľadnosť do-
konca lepšiu ako sklo, preto sa z neho vyrábajú akváriá. 
Špeciálne upravený polykarbonát s prijateľnou priehľad-
nosťou je drahý.

•  Oba materiály sa ľahko poškriabu, ale existujú prípravky 
na ich opätovné vyleštenie.

•  Na akryle sa časom vytvárajú mikroskopické praskliny, 
v dôsledku čoho pomaly stráca svoju pôvodnú pevnosť.

•  Polykarbonát na slnku žltne a tým stráca priehľadnosť.
•  Akryl možno jednoducho lepiť špeciálnym lepidlom, kto-

ré „zleje“ styčné plochy dohromady a vytvorí tak nerozde-
liteľný, dokonca neviditeľný spoj. Táto vlastnosť sa využí-
va pri lepení akvárií.

23. Uveďte základné charakteristické znaky lastovičky do-
movej. (7 bodov)

Odpoveď:	Dĺžka tela lastovičky domovej dosahuje 17 až 
19 cm, rozpätie krídel 32 až 34 cm. K typickým znakom jej 
vzhľadu patria dlhé špicaté krídla, hlboko vykrojený vidlico-
vitý chvost s tenkými a predĺženými chvostovými perami. 
Vrchná časť tela je čiernej farby s modro trblietavým leskom, 
spodná je krémovobiela až ružovohnedastá. Dobrým odlišo-
vacím znakom od príbuznej belorítky domovej je modročier-
ny pruh tiahnuci sa naprieč hruďou, hrdzavočervené hrdlo 
a čelo. Červené sfarbenie je však veľmi ťažko postrehnuteľné 
u letiaceho vtáka, pozorovateľovi sa môže zdať, že hruď 
i hlava je celá tmavá. Samce a samice sa vonkajším vzhľa-
dom výrazne neodlišujú.

24. Podrobne opíšte úlohu karotenoidov v listoch stromov. 
(8 bodov)

Odpoveď:	V chloroplastoch listov sú okrem chlorofylu aj 
farbivá zo skupiny karotenoidov a xantofylov – medzi naj-
častejšie patria oranžový β-karotén a žltý luteín. Jednou z ich 
hlavných úloh je absorbovať svetlo s vlnovou dĺžkou, ktorú 

Súťaže Súťaže

19



Dosadením (8) a (9) do (5) dostávame, že platí
5 4 10 1 5 10⋅ = + ⋅ −g k g g, ,

odkiaľ po úprave dostaneme, že platí
15 10g k= . ( )

Dosadením (8) a (10) do (2) dostávame, že platí
3 15 10 1 5⋅ + ⋅ =g g z, ,

odkiaľ po úprave dostaneme, že platí 60g z= .
Celkovo dostávame, že jedna lyžica stojí jeden a pol graj-

ciara, jeden tanier stojí štyri grajciare, jeden krčah stojí 
15 grajciarov a jeden zlatý má hodnotu 60 grajciarov.

Ak prenásobíme rovnicu (3) troma, dostávame, že platí
15 18 33 7t l g= + . ( )

Porovnaním rovníc (6) a (7) dostávame, že platí
40 18 33l l g= + ,

odkiaľ dostaneme, že 22 33l g= , čo znamená, že 
l g= 1 5 8, . ( )

Dosadením (8) do (3) dostávame, že platí
5 6 1 5 11t g g= ⋅ +, ,

teda 5 20t g= , odkiaľ dostávame, že platí
t g= 4 9. ( )

Súťaže Súťaže

2. séria korešponDenčnej súťaže

výsleDková listina 1. série 
8. ročníka korešponDenčnej súťaže

Por. Priezvisko a meno Škola Ročník 1	–	20 21 22 23 24 25 26 Spolu
1 Gloríková Nela Gymnázium Kukučínova, Poprad 1 38 5 6 7 8 9 73
2 Špaček Oliver ZŠ s MŠ Liptovský Ján 7 37 5 6 7 8 9 72
2 Mereššová Judita ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 9 37 5 6 7 8 9 72
2 Dlugošová Michaela Gymnázium Kukučínova, Poprad 1 39 5 6 7 6 9 72
5 Volková Lenka ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 9 36 5 6 7 8 9 0 71
6 Dúbravcová Lucia ZŠ s MŠ Liptovský Ján 5 38 5 5 7 5 9 69
7 Baranová Jana ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 7 38 5 6 7 8 64
8 Pavol Marek ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 7 37 5 6 7 8 63
8 Bangó Róbert ZŠ Mierová, Svit 8 34 5 6 7 6 5 63
10 Pojedincová Gabriela SOŠ Svit 1 38 5 6 7 6 0 62
11 Motyková Veronika ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 7 35 5 6 7 8 61
12 Helebrandtová Veronika SOŠ Svit 2 37 5 6 7 4 0 59
13 Kováč Daniel ZŠ Mierová, Svit 4 39 5 3 7 4 58
13 Hvizdošová Andrea SOŠ Svit 2 34 5 6 7 6 58
15 Straková Jana Oľga ZŠ s MŠ Liptovský Ján 5 35 3 3 7 6 0 54
16 Kollárik Štefan ZŠ Komenského, Svit 4 37 7 44
17 Réti Michal ZŠ s MŠ Liptovský Ján 6 31 1 3 2 1 0 38

Zadania	2.	série	súťažných	úloh

1. V blízkosti ktorej obce sa nachádza jaskyňa Mažarná? 
(1 bod)

2. Aká je spoločenská hodnota sokola myšiara? (1 bod)

3. Koľko bodov získala najúspešnejšia riešiteľka prvej série 
tohto ročníka korešpondenčnej súťaže? (1 bod)

4. Aké je odporúčané minimálne napätie LiPo batérie? 
(1 bod)

5. V ktorej fáze bridžovej zohrávky sa uplatňuje nútený vý-
nos? (1 bod)

6. Aké sú typické znaky ihlice jedle bielej? (1 bod)

7. Aká je nadmorská výška vrchu Tlstá? (1 bod)

8. Ako sa pripravuje smrekové pivo? (2 body)

9. Kto získal cenu za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a tech-
niky v oblasti prírodných vied a za čo presne? (2 body)

10. Na čo sa štandardne používa servotester? (2 body)

11. Ktorá rastlina má latinský názov Taxus baccata? (2 body)

12. Kedy sa uskutočnili Feriancove dni v roku 2014? (2 body)

13. Aké substráty uprednostňuje jedľa biela? (2 body)

14. Ktorí traja vedci získali Nobelovu cenu za fyziku v roku 
2014? (3 body) 

15. Prečo sa v poklope vodotesného obalu ponorky urobili 
dve diery – zvlášť pre internetový kábel a zvlášť pre vo-
diče vedúce do motorov? (3 body)
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16. Ktoré dva prvky objavila Mária Curie-Sklodowská so 
svojím manželom a aké bolo jeho meno? (3 body)

17. Odkedy je jaskyňa Mažarná voľne prístupná verejnosti? 
(3 body)

18. Ktorá prírodná rezervácia je najväčšou európskou lokali-
tou tisov a kde sa nachádza? (3 body)

19. Aké Nobelove ceny a v ktorých rokoch získala Mária Cu-
rie-Sklodowská? (4 body)

20. Ktorý živočích je známy pod menom pustovka? Uveďte 
jeho slovenský aj latinský názov. (4 body)

21. Obdĺžniková záhrada má dĺžku 100 m a šírku 20 m. Vy-
počítajte, o koľko metrov štvorcových sa zmenší jej úžit-
ková plocha, ak sa ohradí okrasným plotom, ktorý má šír-
ku 50 cm. (5 bodov)

22. Charakterizujte ihlice tisu obyčajného. (6 bodov)

23. Čo tvorí potravu sokola myšiara a aké je jej zloženie? 
(7 bodov)

24. Miško si pomyslel jedno číslo z nasledujúcej tabuľky. 
Zuzka hádala, potom povedala, že hľadané číslo:
 a) je v prvom riadku, 
 b) nie je v druhom stĺpci, 
 c) je párne,
 d) je väčšie ako 3. 

 Miško jej potom povedal, že iba jedna zo štyroch výpo-
vedí je pravdivá a tri zvyšné sú nepravdivé. Ktoré číslo si 
Miško myslel? (8 bodov)

25. Na dvoch kolesách, ktoré sa zvonka dotýkajú, je natiah-
nutý pás. Určte jeho dĺžku, ak polomery kolies sú 15 cm 
a 45 cm. (9 bodov)

Termín	odoslania	riešení	úloh	2.	série:	do	9.	3.	2015

Súťaže Súťaže

1 2 3
9 5 6
7 4 8

výborný imitátor s krásnym chvostom
Podobá sa na bažanta, je vyobrazený na austrálskej desaťcen-
tovke a vie napodobniť akýkoľvek zvuk, ktorý raz počul. Ly-
rochvost	 nádherný (Menura novaehollandiae) dorastá do 
dĺžky 100 cm a je tak najdlhším spevavcom. Vrch tela má 
sfarbený do hneda, spodok do siva. Telu samca dominuje vý-
razný chvost, ktorý tvorí 16 pier, z ktorých dve sú výrazne 
sfarbené a zahnuté do tvaru lýry (odtiaľ jeho názov). Chvost 
zohráva dôležitú úlohu pri pytačkách. Prirodzene sa vyskytu-
je iba v juhovýchodnej Austrálii a radíme ho preto medzi en-
demické druhy.

Najzaujímavejšie na ňom je to, že dokáže napodobniť aký-
koľvek zvuk. Jeho syrinx – hlasové ústrojenstvo – je veľmi 
komplexný a vie preto dokonale napodobniť všetko, čo poču-
je. Vie spievať ako iné vtáky, vydávať zvuky ako zvieratá, 
ktoré počuje v lese, ale dokonca imitovať aj umelé zvuky rôz-
neho druhu – hudobné nástroje, stroje či ľudský hlas. Samce 
aj samice majú túto schopnosť, no častejšie a hlasnejšie je po-
čuť samcov. Tí sa tak snažia zaujať opačné pohlavie. Je však 
bežné, že na jeho spev sa neraz chytí samička – no nie tá 
správna, ale toho druhu, ktorého prejav predvádzal. Ukážku 
lyrochvosta v akcii napodobňujúceho zvuky fotoaparátu, au-

tomatického fotoaparátu, alarmu na aute a motorovej píly 
nájdete na stránke 

www.youtube.com/watch?v=VjE0Kdfos4Y.
Na ďalšom videu uvidíte lyrochvosta v zajatí v adelaidskej 

zoo. Napodobňuje nielen celú plejádu zvukov, ktoré počul pri 
rekonštrukčných prácach, ale aj ľudské hlasy a pískanie:

www.youtube.com/watch?v=WeQjkQpeJwY&.
Lucia Hrnčiarová
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