Korešpondenčná súťaž Mladý vedec I. kolo šk. roka 2012/2013
Správne odpovede
Vyber, či celé tvrdenie o čajke bielohlavej platí alebo neplatí (2b / 0,5b za každý správny výber)
1. a) Môže piť aj slanú vodu.
áno – nie
b) Živí sa len rybami.
áno – nie
c) Na vajciach sedí len samička.
áno – nie
d) Hniezdi raz ročne.
áno – nie
Vyber 1 správnu odpoveď (2b / 1b za každú otázku)
2. Na „vypínanie“ génov má zásadný vplyv napríklad DNA metylácia. Medzi látky, ktoré podporujú
metyláciu nepatrí :
a) vitamín B12
b) bisfenol A
c) genisteín
d) kyselina listová
3.Konopáč obyčajný má s konopou siatou podobné:
a) listy
b) príbuzenské vzťahy
c) plody

d) kvety

Doplň (5b / po 1b za doplnenie)
4. Pomenovanie jurský lev dostal vyhynutý predátor alosaurus
5. V skamenelinách sauropodov sa našli drobné kamene – gastrolity, ktoré im pomáhali
Rozomieľať rastlinnú potravu.
6. U maratóncov sa ich zásoba glykogénu vyčerpá približne na 32. km.
7. Za najrýchlejšie sa šíriace hmyzom prenášané ochorenie sa v súčasnosti považuje dirofilarióza,
ktorú spôsobuje napríklad vlasovec psí.
Uveď (4b / po 1b za otázku)
8. Čo je partenogenéza? vývin z neoplodnených vyjíčok (napr. konopáč obyčajný, trúdi...)
9. Čo sú históny ? bielkoviny, okolo ktorých je obmotaná DNA
10. Čo je digitoxín či digitalín ? glykozidové jedy náprstníka
11. Ako vyzerá hniezdo chráneného cibíka chochlatého? drobná jamka v zemi
Vysvetli (4b / po 2b za otázku )
12. Čo a ako zisťuje preimplantačná diagnostika pri umelom oplodnení.
Všetky bunky samotného embrya sú rovnaké a každá z nich má potenciál vytvoriť akúkoľvek
špecializovanú bunku. To sa využíva napr. v preimplantačnej diagnostike pri umelom oplodnení.
Predtým, ako je deliace sa oplodnené vajíčko vrátené do tela matky, niekoľko buniek môže byť
odobraných bez akejkoľvek ujmy na budúcom dieťati (robí sa na nich genetická analýza, či dieťa
nebude trpieť nejakou závažnou genetickou poruchou).
13. Prečo sa až 99% šteniat rodí nakazených škrkavkou.
U starších zvierat larvy ostávajú v orgánoch a svaloch ako tzv. spiace (dormantné) larvy a do čreva
sa vracajú len zriedka. Spiace larvy škrkavky psej sú neskôr u súk počas gravidity vplyvom
hormonálnych zmien aktivované a cez placentu predchádzajú do tiel ešte nenarodených plodov.
Informácia z časopisu a doplnenie na základe skúseností, či vyhľadania z iného zdroja (1b)
14. Ak ide o niečo, čo je nad, sa používa predpona epi- . Uveď ľubovoľný odborný biologický
pojem s danou predponou a vysvetli jeho označenie – pomenovanie v slovenčine.
Epitéka – vrchná časť schránky rozsievky, epikard – vrchná vrstva srdca človeka, ....

