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BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA, 45. RO ČNÍK 

CELOŠTÁTNE KOLO 

KATEGÓRIA A 

TEORETICKÁ ČASŤ – TEST 

 

 

Milí súťažiaci,  

Nasledujúci test obsahuje 40 otázok (celkový  čas 90 minút). Budete na ne 
odpovedať buď označením  správnych odpovedí (písmenom X) v priloženej tabuľke 
(správnych môže byť aj viac odpovedí), prípadne doplnením stručnej odpovede na 
vyznačené miesto v tabuľke. Nepíšte do testu, hodnotia sa iba odpovede v tabuľke. Ak sa 
pomýlite, jasne označte správnu odpoveď. 

Prajeme Vám veľa šťastia!  

Slovenská komisia Biologickej olympiády 

 

A. BIOLÓGIA BUNKY A MIKROBIOLÓGIA 

 

1. Zásobné polysacharidy, akými sú škrob a glykogén, obsahujú často viac ako milión 
glukózových jednotiek. Pri syntéze polysacharidov sa však spotrebuje energia. 
Predstavte si, že by v rámci šetrenia energiou bolo v pečeňovej bunke namiesto 
glykogénu rovnaké množstvo glukózových zvyškov, ako sa nachádza v glykogéne, ale 
vo voľnej forme. Čo by to pečeňovej bunke spôsobilo? 

2. Aký je funkčný význam zastúpenia dvadsiatich rôznych aminokyselín v proteínoch, kým 
v DNA sú len 4 bázy?  

Ktorým smerom sú orientované bázy v DNA a ktorým smerom aminokyseliny v proteíne 
a prečo? 

 

3. Predpokladajme, že ľudský genóm pozostáva z 20 000 génov a každý jeden gén má 5 
exónov.  

A. Koľko bude v celom genóme intrónov? 

B. Je v genóme viac exónov alebo intrónov? 

 

 

 

 

Číslo súťažiaceho: 
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4.  Štruktúra domény proteínu Z, ktorá sa skladá zo 180 aminokyselín, je na hornej časti 
obrázku. Proteín Z je palmytoilovaný na cysteínovom zvyšku (tretia aminokyselina) 
prostredníctvom dráhy naznačenej v rámčeku. 

 

 

Ktorý z nasledovných diagramov predstavuje správnu typológiu proteínu 
Z v plazmatickej membráne? Extracellular – mimobunkový, domain - doména 
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5. DNA helikáza, kľúčový enzým pre DNA replikáciu, oddelí dvojvláknovú DNA na 2 
jednovláknové vlákna. Nasledovný experiment opisuje ako sa dajú zistiť vlastnosti 
tohto enzýmu.  

 

Ktoré z nasledovných vysvetlení experimentu je správne? 

A. Fragment objavujúci sa na vrchnej časti gélu je iba 6.3 kb ssDNA.  
B. Fragment objavujúci sa na spodnej časti gélu je značená 300 bp DNA.  
C. Ak je anelovaná DNA ovplyvnená iba DNA helikázou a reakcia je úplná, 

profil fragmentov vyzerá ako dráha 3 v b. 
D. Ak je anelovaná DNA ovplyvnená iba prevarením bez DNA helikázy, profil 

fragmentov vyzerá ako dráha 2 v b.  
E. Ak je anelovaná DNA ovplyvnená prevarením s DNA helikázou, profil 

fragmentov vyzerá ako dráha 1 v b.  
 
 
6. V dole opísanom experimente boli bunky (1) vložené do média s koncentráciou solí 

nižšou ako je v cytoplazme, čo spôsobilo nafúknutie a prasknutie bunky na jednom 
mieste (2). Prasknuté bunky boli premyté a vymytý obsah a znovu sa uzavreli (3). Tento 
proces vyprodukoval tiež malé vezikuly, ktorých membrána bola normálnou vnútornou 
stranou obrátená von aj dnu (4) alebo naopak obrátená vonkajšou stranou dnu (5), 
v závislosti od iónových podmienok použitých na prasknutie.  

K lineárnej 6 kb ssDNA bol anelovaný (komplementárne pripojený) krátky (300 bp) 
úsek ssDNA (jednovláknová DNA) rádioaktívne označený  (a). Anelovaná DNA bola 
ovplyvnená tromi spôsobmi: 1. DNA helikázou, 2. prevarením bez helikázy, alebo 3. 
prevarenou helikázou. Ovplyvnené DNA vzorky boli pustené na elektroforézu. Gél b 
ukazuje DNA fragmenty, ktoré môžu byť detekované autorádiografiou. 
(Predpokladáme, že ATP energia potrebná pre túto enzýmovú reakciu bola poskytnutá 
počas ovplyvnenia DNA helikázou).  
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Pripravené vezikuly potom boli zmiešané s rádioaktívnym reagentom, ktorý je rozpustný 
vo vode a môže sa kovalentne viazať na proteíny (3~5). Proteíny ponorené v membráne 
boli potom vysolené detergentom a analyzované SDS polyakrylamidovou  gélovou 
elektroforézou. Rozdelené proteíny boli vizualizované Coomassie Blue farbením (I) a 
autorádiografiou (II).  

 

 

Ktorý proteín (a~e) je transmembránový proteín? 

A. Proteín b 
B. Proteín c 
C. Proteín d 
D. Proteíny a~e 
E. Proteín a a proteín e 

 

7. Zriedkavá genetická choroba je charakterizovaná imunodeficienciou, vývojovou 
a rastovou retardáciou a mikrocefáliou. Ak izolujete DNA z pacientov s týmto 
syndrómom, nájdete takmer rovnaké množstvá dlhých a veľmi krátkych DNA reťazcov. 
Ktorý enzým je najpravdepodobnejšie defektný u pacientov? 

A. DNA ligáza 
B. topoizomeráza 
C. DNA polymeráza 
D. helikáza 
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B. 

ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA RASTLÍN A HÚB 
 
8. U modelového  organizmu Arabidopsis thaliana určujú počet a typ kvetných častí, ktoré 

sa na kvetnom lôžku vyvinú, tri triedy génov – A, B, C.  Za normálnych okolností sú 
exprimované na kvetnom lôžku tak, ako to znázorňuje nasledujúci obrázok (pohľad 
zvrchu na kvetné lôžko). Okrem toho platí, že ak aktivita A alebo C-génov chýba, druhý z 
nich sa rozptýli po všetkých štyroch praslenoch (teda ak trieda A chýba, trieda C sa 
exprimuje v praslene pre sepaly (kališné lístky), petaly (okvetné lístky), tyčinky aj piestik 
a naopak).  

Určite, ktorá z uvedených troch tried génov chýba u mutantov, ktorí majú nasledujúce 
fenotypy (poradie orgánov je uvedené zvonka do stredu kvetného lôžka):  
 

A. sepaly, sepaly, piestik, piestik 
B. piestik, tyčinky, tyčinky, piestik 
C. sepaly, petaly, petaly, sepaly  
 
 

9. Ktoré z uvedených procesov sa vyskytujú v procese fotosyntézy a nevyskytujú v 
procese bunkového dýchania? 

1.  tvorba ATP poháňaná gradientom H+  

2. rozklad vody (Hillova reakcia) 
3.  transport elektrónov systémom prenášačov zabudovaných v membráne 
4.  fixácia CO2  na ribulózo-1,5-bisfosfát 
5.  fosforylácia na substrátovej úrovni 
 
A. 1, 3, 5 
B. 2, 4 
C. 1, 2, 4 
D. 4 
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10. Obrázok dole predstavuje proces vytvorenia transgénnej rastliny, ktorá nesie gén X 
pomocou Ti-plasmidu Agrobacteria.  

 

A. Ktoré vysvetlenia tohto procesu sú správne?  

Vysvetlenie  
I. Na vytvorenie rekombinantnej DNA boli použité restrikčné enzýmy 

a ligáza.  
II.  Na diferenciáciu listových diskov rastliny boli použité rastlinné pletivové 

techniky. 
III. Celý rekombinantný Ti-plasmid nesúci gén X sa integruje do rastlinného 

genómu. 
IV. Vloženie génu X do genómu transgénnej rastliny môže byť potvrdené 

použitím genómovej PCR alebo genómovou Southern blot analýzou. 
V. Expresia vloženého génu X v rastlinných bunkách môže byť 

skontrolovaná v rastlinných bunkách použitím reverznej PCR, Northern 
blotom alebo Western blotom.  

 

B. Ktoré popisy sú pravdivé pre rastlinné expresné vektory všeobecne?  

Popis 
I. Mali by zahŕňať selekčný markerový gén, ktorý je potrebný pre selekciu 

transformovaných buniek. 
II. Mali by zahŕňať promótor, ktorý môže exprimovať vložený gén 

v rastlinných bunkách.  
III. Obyčajne obsahujú mnohonásobné klonovacie miesta pre inzerciu 

cudzieho génu. 
IV. Mali by mať rovnakú nukleotidovú sekvenciu  s určitou časťou rastlinného 

genómu, pretože cudzí gén je inzertovaný homologickou rekombináciou. 
V. Mali by mať replikačný počiatok potrebný pre klonovanie v procese 

vytvárania rekombinantého vektora. 

Vloženie génu do rastliny 

pomocou Agrobacterium 

Vytvorenie kalusu 

Diferenciácia na celú rastlinu 

Transformant s génom X 

Vloženie rekombinantného 

vektora do Agrobacterium 

Rozoznávacie  miesto pre 

restrikčný enzým 

Rekombinantný  

Ti plazmid 
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11. Obrázok a znázorňuje organogenézu rastlinných  kalusov  inkubovaných na médiách  
obsahujúcich rozdielne  koncentrácie  IAA (auxínu) a kinetínu (cytokinín). V prírode 
Agrobacterium, pôdna baktéria, vyvoláva hálkové nádory (hľúzky) na koreňoch 
strukovín (bôbovitých rastlín). Táto baktéria vyvoláva tieto hľúzky integráciou jej T-DNA 
do rastlinného genómu a expresiou skupiny génov nevyhnutných pre tvorbu hľúzok 
(Obrázok b). 

 

 

Ak infikujúce Agrobacterium  nemá alebo nadexprimuje  gény pre biosyntézu auxínu 
alebo cytokinínu, priraďte najočakávanejší fenotyp kalusu (A~D) pre mutácie (I, II, a III) 
opísané v dole uvedenej tabuľke.  

 

 Očakávané fenotypy kalusov  

A. Výhonkový kalus                  B. Koreňový kalus  

C. Nediferencovaný kalus         D. Kalus neschopný ďalšej propagácie 

 

Génová mutácia 

I.  Delécia iaaH, nadexpresia ipt. 

II. nadexpresia iaaH, delécia ipt. 

III. Delécia iaaH a ipt. 
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12. Nasledujúca mikrofotografia znázorňuje priečny rez stonkou dvojklíčnolistovej rastliny. 
Ktorá šípka označuje smer do stredu stonky ? 

 

13. Rastlinné pletivo znázornené dole je pravdepodobne zo 
 

 
 

A. xerofyta 
B. mezofyta 
C. halofyta 
D. hydrofyta 
E. epifyta   
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C. ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA ŽIVO ČÍCHOV A ČLOVEKA, ETOLÓGIA 
 

14. Erytrocyty obsahujú látku 2,3-difosfoglycerát (2,3-DPG). Táto látka je produkovaná 
počas glykolýzy a reverzibilne sa viaže s hemoglobínom. Podľa nasledujúceho obrázku 
nájdite pravdivé tvrdenie (SO2-saturácia hemoglobínu kyslíkom, PO2-parciálny tlak 
kyslíka):  

 

A. zvýšené množstvo 2,3-DPG spôsobuje vyššiu afinitu hemoglobínu ku kyslíku 
B. zvýšené množstvo  2,3-DPG spôsobuje nižšiu afinitu hemoglobínu ku kyslíku 
C. znížené množstvo  2,3-DPG spôsobuje vyššiu afinitu hemoglobínu ku kyslíku 
D. znížené množstvo  2,3-DPG spôsobuje nižšiu afinitu hemoglobínu ku kyslíku 
 

15. Počas menštruačného cyklu sa vo vaječníkoch (ováriách) vyvíjajú folikuly. Ku 
písmenám v tabuľke priraďte správne číslo. Na osi X sú vyznačené dni menštruačného 
cyklu. 
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16. Bol skúmaný efekt látky X na produkciu látky Y v sietnici potkanov. Látka X pôsobí 
cez 3 druhy receptorov – R1, R2, R3 preto bol skúmaný aj vplyv antagonistov týchto 
receptorov na jej produkciu. Pozrite si nasledujúci graf a určite, ktoré z nasledujúcich 
tvrdení sú pravdivé. (K je kontrolná skupina, bol jej aplikovaný fyziologický roztok.)   

 
 

  
 
A. za účinok látky zodpovedajú R2 receptory 
B. R1 receptory sa nezapájajú do účinkov látky X 
C. za účinok látky X zodpovedajú R1 a R3 receptory  
D. látka X nepôsobí cez R2 receptory 
E. R2 receptory sa nemusia vyskytovať v retine 

 
17. C-reaktívny proteín je v poslednej dobe často diskutovanou látkou. Vyznačte správne 

tvrdenia: 
  
A. slúži ako hlavný marker poukazujúci na prítomnosť zápalu v organizme  
B. patrí medzi neurotransmitery 
C. ide o nedávno objavený koagulačný faktor 
D. niektoré štúdie naznačujú jeho spojitosť s kardiovaskulárnymi chorobami 
E. jeho zvýšené hladiny sú spojené so schizofréniou 

 
18. Tyflosolis: 

 
A. je to obdoba peritonea u obrúčkavcov 
B. slúži na zvýšenie absorpčnej plochy živín, vyskytuje sa u obrúčkavcov 
C. je to červovitý prívesok slepého čreva 
D. je to orgán produkujúci imunitné bunky u nižších stavovcov 
E. slúži ako oporný systém, nájdeme ho u hubiek 
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19. Graf nižšie znázorňuje zmeny tlaku v aorte, ľavej komore a v ľavej predsieni počas 
srdcového cyklu. Pod grafom sú nákresy srdca ilustrujúce smer prúdenia krvi a stav 
chlopne (otvorená/zatvorená). 

 

 

 

Priraďte ku každému číslu v grafe srdcového cyklu správnu značku písmena 
znázorňujúcu určitý moment srdca so šípkami vyjadrujúcimi smer prúdenia krvi.  

 

20. Súčasťou potravy čajky striebristej (Larus argentatus) sú vajcia. Ako sa čajka správa 
k vajíčkam počas hniezdneho obdobia?  

 

A. vajcia prestávajú byť súčasťou jej jedálnička 
B. rozoznáva cudzie vajcia od svojich – preto si každý pár musí svoje vajcia strážiť 
C. vajcia vo vzdialenosti viac ako 30 cm od jej vlastného hniezda sa stávajú jej 

korisťou bez ohľadu na to, či sú vlastné alebo cudzie 
D. vajcia v okruhu 10 cm od hniezda považuje za vlastné, vzdialenejšie vajcia sa 

stávajú jej korisťou 
E. vlastné vajcia má pachovo označené, preto ich rozpoznáva bez ohľadu na 

vzdialenosť od hniezda (až kým pach nevyprchá) 
 

 

 

Ľavá komora 

Ľavá predstieň 
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21. Včelie robotnice vykonávajú tanec na prenos informácie o vzdialenosti a smeru letu za 
zdrojom potravy. Obrázok znázorňuje umiestnenie 8 zdrojov potravy (1 až 8) vzhľadom 
k úľu. Obrázok pod ním ukazuje na modely vrtivého tanca pre zdroj potravy 1.   
Prerušová čiara znázorňuje smer pôsobenia gravitácie. 

 

 
Priraďte pre každý zdroj potravy zodpovedajúci model vrtivého tanca z nasledujúcich 
obrázkov 
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D. GENETIKA  

22. Po skončení anafázy má bunka: 

A. polovičný počet chromozómov ako mala pred anafázou 
B. polovičný obsah DNA ako mala pred anafázou 
C. dvakrát viac chromozómov ako mala pred anafázou 
D. dvakrát viac DNA ako mala pred anafázou 

23. Pri nepohlavnom rozmnožovaní sa novovzniknutá rastlina: 
 

A. vyvíja z materských buniek meiotickým delením 
B. vyvíja z materských buniek mitotickým delením 
C. môže rozmnožovať už len partenogeneticky 
D. má odlišnú genetickú informáciu ako materská rastlina 

24. Pri nasledujúcom rodokmeni určite najpravdepodobnejší spôsob dedičnosti: 

A. autozomálne dominantná dedičnosť 
B. autozomálne recesívna dedičnosť 
C. recesívna dedičnosť viazaná na chromozóm X 
D. dominantná dedičnosť viazaná na chromozóm X 

 

25. Pri nasledujúcom rodokmeni určite najpravdepodobnejší spôsob dedičnosti: 

A. autozomálne dominantná dedičnosť 
B. autozomálne recesívna dedičnosť 
C. recesívna dedičnosť viazaná na chromozóm X 
D. dominantná dedičnosť viazaná na chromozóm X 
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26.  Heterozygotná žena s krvnou skupinou A sa vydala za heterozygotného muža s 
krvnou skupinou B. Aká je pravdepodobnosť, že sa im narodí dieťa s krvnou skupinou 0 
alebo A? 

A. 0 = 0%, A = 50% 
B. 0 = 50%, A = 50% 
C. 0 = 50%, A = 0% 
D. 0 = 25 %, A = 25%.   

 

27. Predpokladajme, že máte populáciu múčneho červa s 1000 jedincami. Normálne majú 
tieto chrobáky červené sfarbenie, avšak táto populácia je polymorfná pre mutantné 
autozomálne sfarbenie tela – čierne – označené b/b. Červené sfarbenie je dominantné 
voči čiernemu, takže genotypy B/B and B/b podmieňujú červené sfarbenie. 
Predpokladajte, že populácia je v Hardy–Weinbergovej rovnováhe s f(B) = p = 0.5 a f(b) 
= q = 0.5. 

 

I. Aké budú očakávané frekvencie alel B a b, ak 1,000 čiernych jedincov prišlo do 
populácie? (Predpokladajme, že všetky ostatné Hardy–Weinberg podmienky sú 
splnené.)  

II. Aké budú frekvencie alel B a b, ak sa v populácii prejaví efekt hrdla fľaše a prežijú iba 
4 jedinci: jedna červená heterozygotná samička a 3 čierni samci?  
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E. EKOLÓGIA  
 
28. Hustota populácií niektorých živočíchov klesá a stúpa s pravidelnosťou, ktorú nie je 

možné vysvetliť na základe abiotických podmienok a faktorov prostredia. V 
nasledujúcom grafe máte uvedené zmeny vo veľkosti populácie dvoch druhov – druhu A 
a B, veľkosť populácie je vynesená na osi y.  
V tomto prípade sa jedná o zmeny v populačnej hustote zajaca amerického (Lepus 
americanus) a rysa kanadského (Lynx canadensis).  

I. Určite, ktorá krivka patrí ktorému druhu. 

II. Čo viete povedať o vzťahu medzi veľkosťami populácií uvedených druhov? 
 
A. zajac aj rys sú v tomto prípade závislí na jednom abiotickom zdroji – napr. prístupe k 
vodnému zdroju, preto počas suchých rokov početnosť oboch druhov klesá. 

B. náhly vzostup populácie rysa má za následok vzostup populácie zajaca 

C. náhly vzostup populácie zajaca má za následok vzostup populácie rysa 

D. medzi týmito dvoma druhmi je mutualistický vzťah, preto sa zmeny v početnosti 
populácií oboch druhov navzájom ovplyvňujú 

 
29. Obrázok znázorňuje schématickú reprezentáciu produkcie troch veľmi dobre známych 

stromov opadavého listnatého lesa. Produkcia je vyjadrená v kg suchej hmoty na hektár 
za rok. Vypočítajte koľko z celkovej produkcie pochádza z nadzemných častí  drevín.  
Uveďte svoju odpoveď ako  percento (%) zaokrúhlené na celé čísla (bez akýkoľvek 
desatinných čísel).   

Leaves – listy, woody parts – drevnaté časti, trees – stromy, busches – kríky, ground 
vegetation – prízemná vegetácia, roots – korene, subterraneous ground flora – 
podzemná flóra, production above ground – produkcia nad zemou,  subterraneous 
production – podzemná produkcia, total production – celková produkcia 
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30. V pokuse pestujeme dve rastliny sóje v oddelených nádobách. Do nádoby s rastlinou č. 
1 boli pridané fungicídy,  rastlina č. 2 nebola ovplyvnená. Aký bude výsledok nášho 
pokusu a aké je správne vysvetlenie? 

A. rastlina č. 1 bude mať pozastavený rast, pretože fungicídy zničili symbiotické baktérie 
(rod Rhizobium), ktoré sóji pomáhali fixovať vzdušný dusík 
 
B. rastlina č. 1 bude rásť rýchlejšie, pretože fungicídy zničili mikroskopické huby, ktoré sú v 
substráte konkurenciou pre symbiotické baktérie rodu Rhizobium 
 
C. rastlina č. 1 bude mať pozastavený rast, pretože fungicídy zničili huby, ktoré boli v 
symbiotickom vzťahu (mykoríze) s rastlinou a dodávali jej minerálne látky 
 
D. rastlina č. 1 bude rásť rýchlejšie, pretože fungicídy zničili patogény v substráte, zatiaľčo 

Rhizobium je ako gramnegatívna baktéria voči fungicídom rezistentná 
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31.  Živočíšne druhy A a B majú dočasne negatívnu koreláciu veľkostí populácií, 
znázornenú dole šípkami, ktoré označujú smer dráh populačných dynamík proti smeru 
hodinových ručičiek (z prava doľava). 

Vyberte najpravdepodobnejšiu kombináciu vysvetlenia a jeho zdôvodnenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vzťah medzi druhmi X a Y Zdôvodnenie 

A. Medzidruhové súťaženie 
medzi X a Y 

Y sa zmenšuje pri vysokej hustote druhu X  
Y sa zvyšuje pri nízkej hustote X  

B. Medzidruhové súťaženie 
medzi X a Y 

Y sa zvyšuje pri strednej hustote  X 
X sa zmenšuje pri strednej hustote Y  

C. Predátor (X) and korisť (Y) 
Y sa zmenšuje, keď sa  X zvyšuje z nižšej hodnoty 
Y sa zväčšuje, keď sa X znižuje z vyššej hustoty  

D. korisť (X) and predátor (Y) 

 

Počet jedincov druhu X 

Počet jedincov druhu Y 
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32. Obrázok dole znázorňuje výsledky pokusu s popínavou rastlinou Ipomoea tricolor, v 
ktorom súťaženie (konkurencia) koreňov a súťaženie nadzemných výhonkov boli od 
seba oddelené. Priemerná suchá hmotnosť je znázornená prázdnymi stĺpcami a variačný 
koeficient (pomer štandardnej odchýlky/priemeru) hmotnosti medzi rastlinami sú 
znázornené čiarkovanými stĺpcami. Na základe uvedených údajov určite, ktoré 
nasledujúce  tvrdenia  o spôsobe súťaženia tejto rastliny sú správne. 

 

A. Súťaženie o svetlo má väčší vplyv na priemernú hmotnosť než súťaženie o 
pôdne živiny.  

B. Rozdiely v sile súťaženia medzi týmito rastlinami sú väčšie, keď súťažia o pôdne 
živiny ako o svetlo.  

C. Keď rastú jednotlivo, pôdne živiny predstavujú obmedzujúci činiteľ pre rast, ale 
svetlo nie.  

 

33. Vo vodnom ekosystéme je celková suchá biomasa každej z troch skupín organizmov 
nasledovná: 

I. Nálevníky (prvoky): 1,062 g 

II. Larvy pakomárov:  0,9623 g 

III. Máloštetinavce: 1,005 g  

žiadne 
súťaženie 

Súťaženie 
nadzemných 

výhonkov 

Súťaženie 
koreňov 

Súťaženie 
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Najpravdepodobnejší potravový reťazec, ktorý reprezentujú, je: 

A. I � II � III 
B. II � I � III 
C. I � III � II 
D. III � II � I 
E. II � III � I 

 

34. Samička vrtivky Eurosta solidaginis typicky kladie jediné vajíčko do puku niektorých 
rastlín. Potom, čo sa vajíčko vyliahne, larva vyvŕta svoju cestu cez puk a vytvorí nádoru 
podobnú štruktúru označovanú ako hrčka (hálka). Larvy vo vnútri týchto štruktúr 
predstavujú veľmi výživný zdroj potravy pre mnohé vtáky.  

Po pozorovaní niektorých hrčiek, študentka navrhla hypotézu, že vtáky pri vyberaní 
uprednostňujú väčšie hálky pred menšími hálkami. Aby získala údaje na testovanie tejto 
hypotézy, urobila prieskum jedného takéhoto miesta a merala šírku poškodených hrčiek 
(požieraných vtákmi), ako aj nepoškodených hálok.  
Výsledky sú nasledovné: 

Poškodené hrčky        Nepoškodené hrčky 
Počet hálok  Šírka (mm) Počet hálok Šírka (mm) 
1. 12 

 
1. 18 

2. 15 
 

2. 15 

3. 30 
 

3. 22 

4. 20 
 

4. 12 

5. 23 
 

5. 20 

 

Túto hypotézu musíte testovať. (Niektoré z potrebných štatistických vzorcov ako aj 
pravdepodobností Studentovho-t testu a Chi-kvadrát testu sú uvedené v PRÍLOHE na 
konci časti B-Zadania otázok) 

I. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je správne pre nulovú hypotézu? 
 

A. Vtáky nevyberajú hrčky menšej veľkosti. 
B. Vtáky nevyberajú hrčky väčšej veľkosti. 
C. Vtáky nevyberajú hrčky podľa veľkosti. 
D. Vtáky neuprednostňujú hrčky menšej veľkosti pred hrčkami väčšej  veľkosti. 

 

F. EVOLÚCIA A SYSTEMATIKA 
 
35. Skutočnosť, že niektoré z organel eukaryotických buniek majú vlastnú DNA, vysvetľuje 

teória o vývoji eukaryotickej bunky ako výsledku spolužitia prokarytov, ktorej autormi sú 
najmä Konstantin Merežkovskij a Lynn Margulisová. Uveďte názov tejto teórie. 
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36. Označte, ktoré z uvedených štruktúr majú rovnakú ultraštruktúru ( typické usporiadanie 
mikrotubúl) ako bičík červenoočka (Euglena viridis)? 

A. centrioly ľudských pečeňových buniek 
B. brvy črievičky (Paramecium caudatum) 
C. bičík pôvodcu cholery (Vibrio cholerae) 
D. centroméry ľudských pečeňových buniek 
E. riasinky epitelu v priedušnici cicavcov 
 

37. Pomenujte zárodočné obaly 1 až 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Aké sú príčiny výskytu značne podobných (homologických) nukleotidových sekvencií 
u rôznych taxónov? 

A. tieto taxóny mali nedávneho spoločného predka 
B. tieto sekvencie sú podobné, lebo ich daný stav (sekvencia) je funkčne významný 
C. môže ísť o náhodnú zhodu okolností / je to náhoda 
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39. V súčasnosti najviac uznávaný systém všetkých živých organizmov bol utvorený na 
základe porovnávania sekvencií 16S a 18S rRNA veľkej podjednotky ribozómu, pretože: 

A. je veľmi variabilná 
B. je málo variabilná 
C. u všetkých známych organizmov má podobnú funkciu 
D. u rôznych organizmov má odlišnú funkciu 

 

40. Genetické vzdialenosti medzi štyrmi druhmi sú znázornené v matici nižšie. Čísla 
predstavujú percentuálne rozdiely medzi jednotlivými pármi druhov. 

 

 A B C D 

A - - - - 

B 5 - - - 

C 13 14 - - 

D 15 16 6 - 

 

 Ktorá z nasledujúcich troch schém predstavuje vyššie uvedenú maticu dát 
najvhodnejšie? (Štvorce na obrázkoch predstavujú druhy a čiary predstavujú druhy 
medzi nimi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. B. 

C. 
D.
. 



22 

 

 

Číslo otázky A B C D E Body 

1.    

2.   

3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.        

9.        
10.        
11.        
12.       
13.       
14.        
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       
23.       
24.       
25.       
26.       

27. I.  
      II. 

 
  

28 I.  
     II. 

      
      

29.   
30.       
31.       
32.        
33.       
34.       
35.   

36.       
37.   
38.       
39.       
40.       
Spolu   

Číslo súťažiaceho: 


