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A. BUNKOVÁ BIOLÓGIA A MIKROBIOLÓGIA 

1. Máte pripraviť roztok močoviny s rovnakou koncentráciou osmoticky aktívnych častíc ako vo 
fyziologickom roztoku NaCl (cNaCl = 0,154 mol.dm-3). Čo sa bude diať s erytrocytmi v takomto 
roztoku? Membrána erytrocytu je priepustnejšia pre močovinu než pre NaCl.  
 

A. Soli budú difundovať von z buniek a tým sa roztok stane hypertonickým, čo spôsobí 
scvrknutie buniek  
B. Soli budú difundovať z buniek, ktoré sa mierne zväčšia, ale neprasknú 
C. Močovina bude difundovať do buniek a roztok sa tak pre ne stane hypotonickým, následkom 
čoho prasknú.    
D. Močovina bude difundovať do buniek, čo spôsobí, že sa scvrknú 
E. Nič, pretože je to izotonický roztok  
 

2. Mitochondrie a chloroplasty sú bunkové organely zohrávajúce zásadnú úlohu v energetickom 
metabolizme buniek. Obe využívajú podobný molekulárny mechanizmus uskladnenia získanej 
energie. V elektrón-transportnom reťazci (na vnútornej mitochondriálnej membráne a na 
membráne tylakoidov) je presun elektrónov spúšťačom pumpovania H+ na jednu stranu 
membrány. Tento gradient je úložiskom voľnej energie, ktorá sa ukladá do molekúl ATP pri 
spätnom prúdení H+ cez ATP-syntázu ukotvenej na membráne na jej druhú stranu. 
Rozdiel medzi mitochondriou a chloroplastom spočíva mimo iného v rozličnej lokalizácií H+ 

nadbytku.  
Kde v mitochondrií by ste očakávali nižšie a kde vyššie pH? Je v chloroplaste najnižšie pH v 
medzimembránovom priestore, v stróme chloroplastu alebo vo vnútri tylakoidov? 
 
 
3. V sekretorických bunkách by ste očakávali nasledujúcu hypertrofovanú (zväčšenú) organelu: 
 

A. Mitochondriu 
B. Golgiho aparát 
C. Peroxizóm 
D. Plastid 

 
Napíšte trasu, ktorú musí absolvovať novosyntetizovaný proteín, ak je určený na sekréciu, v 
postupnosti od miesta jeho syntézy až po vylúčenie z bunky. 

 
 
4. V 70-tych rokoch, po zistení, že hlavnými komponentami biomembrán sú proteíny a fosfolipidy, 
boli navrhnuté tri modely ich možného usporiadania -  I, II a III ako ich vidíte na obrázku nižšie 
(cikcakové štruktúry reprezentujú proteíny).  
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Základné charakteristiky modelov, navrhnuté ich autormi sú takéto: 
 

I: Fosfolipidy sú usporiadané v dvojvrstve s proteínmi pripojenými iónovou väzbou na oboch jej 
stranách, ale žiadne proteíny sa nenachádzajú vo vnútri membrány 
II: Fosfolipidy sú zmiešané s globulárnymi proteínmi tak, že hydrofóbne časti proteínov 
interagujú s hydrofóbnymi chvostami fosfolipidov a ich hydrofilné hlavy sú orientované k 
vodnému prostrediu. Fosfolipidy ale netvoria dvojvrstvu.  
III: Lipidy tvoria dvojvrstvu, v ktorej sú vnorené proteíny, pričom niektoré cez ňu aj prechádzajú 
a iné nie. Bielkoviny sú v membráne držané hydrofóbnymi interakciami. 

 
Na otestovanie, ktorý z týchto modelov zodpovedá skutočnosti boli navrhnuté rôzne metódy. Ich 
princíp a výsledok je uvedený v možnostiach A-C. Pre každú z nich označte, ktoré modely 
podporujú výsledok danej metódy. 
 

A. Membrány buniek s využitím kontrastu oxidu osmičelého pozorované v elektrónovom 
mikroskope dávajú obraz "koľajníc" s dvoma tmavými čiarami po okrajoch oddelenými svetlou 
medzerou. 
B. Proteíny a fosfolipidy boli z membrán separátne extrahované a bol zmeraný povrch, ktorý 
zaujmú v roztoku, pri stlačení imitujúcom podmienky v organizme. Výsledkom bolo, že proteíny 
zaujali značne menší povrch než fosfolipidy. 
C. Intaktné membrány boli vystavené účinku trypsínu. Peptidy vzniknuté štiepením boli 
následne vyizolované a odseparované. Ukázalo sa, že produktom štiepenia boli malé peptidy 
dobre rozpustné vo vode a dlhšie hydrofóbne reťazce. 
 

5. Históny sú malé bázické proteíny, ktoré sa viažu na DNA molekuly a pomáhajú formovat 
chromozómy. V eukaryotických bunkách existuje päť histónov H1, H2A, H2B, H3 and H4 
v eukaryotických bunkách. Ktorá z nasledovných štrukturálnych vlastností chromozómov je 
riadená histónom H1? 
  

A. Teloméra 
B. Nukleozómové vlákno  (10-nm vlákno) 
C. 30-nm vlákno 
D. Sľučková doména 
E. Centroméra 

 
6. DNA je dvojvláknová molekula obsahujúca 4 rôzne typy dusíkatých báz. Ktoré z nasledovných 
tvrdení týkajúcich sa replikácie aj chemického zloženia DNA je správne?  
 

A. Sekvencia báz v oboch reťazcoch je rovnaká.      
B. Množstvo purínov zodpovedá množstvu pyrimidínov v dvojvláknovej DNA. 
C. Obidva reťazce sú syntetizované kontinuálne v smere in 5’→3’. 
D. Prvá báza novosyntetizovaného reťazca nukleovej kyseliny je katalyzovaná  DNA 
polymerázou. 
E. Proof-reading aktivita DNA polymerázy pracuje v smere 5’→3’.  

 
7.  Nobelova cena za fyziológiu a medicínu bola v roku 2009 udelená Blackburnovej, Greiderovej a 
Szostakovi za objav, že chromozómy sú chránené telomérami a enzým telomeráza má spojitosť so 
starnutím a rakovinou. Ktoré z nasledujúcich tvrdení, týkajúcich sa telomér a telomerázy je 
správne? 
 

A. Telomeráza je DNA exonukleáza. 
B. Telomeráza je RNA polymeráza. 
C. Embryonálne bunky majú dlhé teloméry a vysokú telomerázovú aktivitu. 
D. Teloméry sú dlhé a telomeráza je inaktívna v rakovinových bunkách. 
E. Teloméry sú dlhé a telomeráza je vysoko aktívna v somatických bunkách. 

 



8. Ktoré z nasledovných experimentov môžu dokázať, že signálna transdukčná dráha je B→C, ale 
nie C→B?  

 
A. Pridaním A antagonistu sa aktivuje B. 
B. Pridaním A antagonistu sa aktivuje C. 
C. Pridaním B antagonistu sa aktivuje C. 
D. Pridaním B antagonistu sa aktivuje A. 
E. Zvýšením expresie B vznikne viac aktívnych C molekúl.  

 
 
B. ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA RASTLÍN A HÚB 
 
 
9. Stavba listu rastliny je prispôsobená prostrediu, v ktorom žije. Na obrázkoch I – VI máte obrázky 
priečnych rezov listami xerofytov, mezofytov a hydrofytov. 

 
Z nasledujúcich možností vyberte pravdivé tvrdenia: 
 

A. rastliny IV a II sú xerofyty 
B. rastliny IV a VI sú xerofyty 
C. rastliny II a III sú mezofyty  
D. rastliny III, II a IV sú hydrofyty 
E. rastliny I a V sú hydofyty 

 
10. Hypersenzitívna odpoveď je jednou z obranných odpovedí rastliny na patogény. Každý zo 
štyroch patogénnych kmeňov a až d vytvára odlišný rozsah efektorov. Jeden z týchto efektorov Avr, 
rozpoznateľný špecifickým receptorovým proteínom, kódovaným  génom rezistencie (R) v 
hostiteľskej rastline, je prítomný v kmeňoch b a c. Hostiteľské rastliny B a D tvoria R-proteín. Ktoré 
rastliny majú najväčšiu pravdepodobnosť, aby vyvinuli hypersenzitívnu odpoveď po tom, čo 
hostiteľské rastliny A až D sú napadnuté patogénmi a až d (a�A, b�B, c�C, d�D)?  
 

A.  iba A   
B.  iba B  
C.  iba C  
D.  iba D  
E. B a C 

 
 



11. Etylén je hormón, ktorý ovplyvňuje rast a vývin rastliny. Je známe, že ošetrenie s 10 ppm 1-
metylcyklopropénom (MCP) môže blokovať prenos signálu etylénu. Ak určité rastlinné pletivá boli 
ošetrené 10 ppm MCP, ktoré z nasledujúcich fenotypov by mohli byť pozorované v pletivách 
ošetrených MCP ? 
 

A. Kratší hypokotyl v etiolizovanom semenáčiku “zlatej” fazule . 
B. Zvýšená degradácia chlorofylu v odtrhnutých listoch.  
C. Zvýšená syntéza etylénu v banánovych plodoch. 
D. Inhibícia dozrievania plodov paradajok.  
E. Indukcia starnutia rezaných klinčekov. 

 
12. Gén AGAMOUS (AG) sa zúčastňuje vývinu kvetov.  Rastlinné mutanty bez funkčného AG by 
tvorili kvety iba s kvetným lôžkom, kalíšnymi lístkami a korunnými lupienkami. Vedec vytvoril 
transgénnu rastlinu nesúcu gén zeleného fluorescenčného proteínu (GFP) riadeného AG 
promótorom na základe divorastúceho typu, ktorý tvorí normálne kvety. V ktorej z nasledujúcich 
kvetných častí budete pravdepodobne pozorovať silné GFP fluorescenčné signály? 
 

A. Kvetné lôžko  
B. Kalíšny lístok 
C. Korunný lupienok  
D. Tyčinka 
E. Piestik 

 
13. Ako je znázornené na nasledujúcom obrázku, klíčne rastliny ovsa vyklíčili v tme. Modré svetlo 

bolo aplikované jednostranne na pravú stranu koleoptyly a agarový blok obsahujúci Ca2+ bol 
pripojený na pravú stranu koreňovej špičky/čiapočky pod zónou predlžovania. 

 

 

Aké očakávate ohýbacie odpovede/reakcie klíčnych rastlín ovsa o niekoľko dní?  

 Koleoptila Koreň 

A Ohýbanie smerom k svetlu  Ohýbanie smerom k Ca2+ bloku.  

B Rastúci smerom doprava. Ohýbanie smerom k Ca2+ bloku. 

C Ohýbanie smerom k svetlu. Ohýbanie smerom k Ca2+ bloku. 

D Ohýbanie smerom k svetlu. Rastúci smerom dole. 

E Rastúci smerom doprava Ohýbanie smerom k Ca2+ bloku. 

Modré svetlo 
koleoptyla 

koreň 

Zóna predlžovania 

agarový blok s Ca2+ 

4 dňová 
sadenica 



14. Predpokladá sa, že rastlinné chloroplasty sa museli vyvinúť z predkov podobným 
cyanobaktériám prostrednictvom endosymbiózy. Ktoré z nasledujúcich tvrdení podporujú túto 
hypotézu? 
 

I. Chloroplasty a cyanobaktérie majú podobné fotosyntetické pigmenty a thylakoidné 
membrány. 

II. Cyanobaktérie majú oxygénnu fotosyntézu. 
III. Chloroplasty su maternálne dedené.  
IV. Chloroplasty majú svoju vlastnú DNA a ribozómy. 
V. Životaschopné chloroplasty môžu byť izolované z buniek, ale nemôžu byť kultivované in 

vitro. 
VI. V chloroplastoch sú dobre transkribované prokaryotické gény. 

 
Vyberte správnu možnosť. 

A. I, III, IV aV 
B. I, II, IV a VI 
C. I, II, III a V 
D. II, IV, V a VI 

 
 
C. ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA ŽIVO ČÍCHOV A ČLOVEKA, ETOLÓGIA 
 
15. Urobili sme pokus: máme pripravenú nezrážavú hovädziu krv, ktorú sme pripravili tak, že krv 
sme odobrali do kadičky, do ktorej bol predtým pridaný šťavelan sodný.  Potom sme pridali CaCl2, 
čím sme krv rekalcifikovali. Do skúmavky sme vhodili 3 sklenené guličky a pretrepávali. Po čase 
nám vznikla zrazenina, ktorú sme spolu s guličkami vybrali a premyli pod tečúcou vodou. Získali 
sme tak biele vlákna. Tieto vlákna sú tvorené:  
 

A. Krvným sérom 
B. Zmesou iónov vápnika a šťavelanu sodného  
C. Fibrínom 
D. Fibrinogénom 
E. Bielymi krvinkami 

16. Ktoré z nasledujúcich príznakov možno pripísať hypoxii? 
  

A. Zvýšenie minútového objemu a frekvencie srdca. 
B. Zvýšený počet bielych krviniek. 
C. Zvýšenú tvorbu erytropoetínu v kostnej dreni. 
D. Zvýšenú tvorbu erytropoetínu v obličkách. 
E. Zvýšené koncentrácie 2,3 disfosfoglycerátu v červených krvinkách, čo má za následok 
ľahšie uvoľňovanie kyslíka v krvných kapilárach. 

17. Známy indiánsky jed kurare: 
  

A. Pôsobí ako antagonista acetylcholínových receptorov na nervosvalovej platničke. 
B. Pôsobí ako agonista serotonínových receptorov v mieche.  
C. Spôsobuje zlyhanie srdca.  
D. Spôsobuje svalové tetanické kŕče, neschopnosť pohybu a následnú smrť. 
E. Smrť nastáva ochrnutím dýchacích svalov.  

18. O žltom teliesku (corpus luteum) neplatí:  
 
A. Produkuje progesterón a estrogén, pripravuje tak maternicu na prijatie oplodneného 
vajíčka. 
B. Vzniká po oplodnení vajíčka, napomáha jeho usadeniu v maternici. 
C. V prípade, že oplodnenie vajíčka nenastane, jeho životnosť sa predĺži do ďalšieho cyklu. 



D. V prípade, že oplodnenie vajíčka nenastane mení sa na tzv. corpus albicans (biele 
teliesko). 
E. Produkuje predovšetkým estrogény, preto je jeho vplyv na sliznicu maternice zanedbateľný. 

 
19.  Srdce cicavcov sa vyznačuje automatizovaným spôsobom vzniku srdcového rytmu. Vzruchy 
vznikajú v špeciálnych bunkách predsiene (sinoatriálny uzol) ktoré vysielajú elektrické impulzy do 
srdcového tkaniva predsiení schopného na tento stimul reagovať sťahom (A). Vzruch následne 
dorazí na hranicu medzi predsieňami a komorami, kde je prenesený na atrioventrikulárny uzol 
(AVU), ktorý elektrický impulz zadrží na 0,1 s (B). Až potom je vzruch vedený z AVU pozdĺž 
špeciálnych svalových buniek do srdcového hrotu (C). Odtiaľ sa pomocou Purkyněho vlákien veľmi 
rýchlo dostáva do celých komôr a dochádza k ich kontrakcii (D). 
Uvedené impulzy vytvárajú elektrický prúd, ktorý je vedený telesnými tekutinami až na povrch tela, 
kde sa vhodne umiestnenými elektródami nameria ako EKG. 
 
1. Uveďte dôvod, prečo je tento kontinuálny prenos vzruchu srdcom zadržaný práve na mieste 
atrioventrikulárneho uzla. V čom spočíva výhoda tohto systému? 
2. Na obrázku máte schému EKG. 4 jeho časti zodpovedajú vyššie spomínaným procesom. Ktoré 
sú to?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

20. Na neuróne v neaktívnom stave je vytvorený pokojový potenciál. Akonáhle je neurón 
stimulovaný, dochádza k otvoreniu Na+ kanálov, ktoré prinášajú kladný náboj do vnútra bunky. 
Dochádza tak postupne k depolarizácii. Keď dosiahne hraničnú hodnotu vzniká akčný potenciál, 
ktorý sa postupne šíri po axóne. Po celej jeho dĺžke sú rozmiestnené sodíkové kanály, ktoré 
lokálne v susedných oblastiach vytvárajú akčný potenciál. Mnohonásobne rýchlejšie šírenie 
vzruchu je však pozorované v neurónoch, ktorých axóny sú pokryté myelínovou pošvou 
prerušovanou Ranvierovými zárezmi. Vysvetlite, ako je možné, že takto obalené axóny vedú 
vzruch rýchlejšie 
 
 
21.  Čo je komfortné správanie? 
  

A. Je to správanie pomocou ktorého si zviera vytvára istý „vyšší komfort“ napr. ukrytie sa pred 
dažďom, vetrom. 
B. Zvieratá ho prejavujú hlavne vtedy keď majú splnené základné životné potreby. 
C. Napríklad čistenie srsti patrí ku komfortnému správaniu, ale za istých okolností toto 
správanie radíme medzi tzv. preskokové aktivity. 
D. U sociálne žijúcich druhov môže prispieť k udržiavaniu súdržnosti skupiny. 

 
22. Sýkorky veľké (Parus major) obývajúce lesné ekosystémy majú značne rozdielne hlasové 
prejavy. Je známe, že vysokofrekvenčné zvuky sú menej zoslabené v otvorených stanovištiach. 

1 2 3 4 5 
 



Prezrite si nasledujúci graf frekvencie hlasových prejavov v 6 lokalitách. Ktorý z následujúcich 
výrokov je správny? (forest – les, woodland – zalesnená krajina) 
 

 
 
A. Nižšia variabilia zvukovej frekvencie sa objavuje v južnejších regiónoch.  
B. Lesné jedince disponujú väčšou variabilitou frekvencie hlasových prejavov.  
C. Hlas lesných jedincov má viac stôp na jeden prejav ako hlas jedincov z otvorenej krajiny. 
D. Variabilita hlasových prejavov nesúvisí s typom stanovištia. 
E. Ak jedinec preletí z lesa do otvorenej krajiny, priemerná frekvencia prejavu u jeho 

potomkov rastie. 
 
D. GENETIKA  
 
23. Proti ochoreniu AIDS, ktoré vyvoláva vírus HIV bola vyvinutá liečba založená na podávaní 
zlúčeniny 3TC. Vírus HIV patrí medzi tzv. retrovírusy, čiže jeho RNA genóm je po infikovaní 
hostiteľa prepísaný reverznou transkriptázou do DNA, ktorá je schopná sa včleniť do genómu 
hostiteľa. Ide o štandardnú súčasť jeho reprodukčného cyklu. 3TC je homológom CTP, ktorý nie je 
reverznou transkriptázou rozoznávaný a preto sa pri podávaní tejto zlúčeniny pacientom do novo 
vznikajúceho reťazca zaraďuje náhodne buď CMP alebo 3TC. Keďže sa ale po pridaní 3TC 
polymerizácia končí, predstavuje 3TC veľmi vhodný terapeutický prostriedok.  
Po niekoľkých týždňoch je však, bohužiaľ, u pacientov prítomná populácia vírusov HIV, ktoré sú 
100% rezistentné voči tejo liečbe.  
Na základe vyššie uvedeného sa pokúste vytvoriť hypotézu, ako k tejto rezistencii mohlo dôjsť.  
V čom boli vyselektované rezistentné vírusy mutantné? 
 
 
24. Pri porovnávaní proteín kódujúcich génov z rôznych organizmov sa dospelo k záveru, že 
homológie medzi nimi sú výrazné hlavne v oblastiach exónov. Podobné výsledky sa dosiahnu aj 
vtedy, ak sa zameriame na kodóny v exónoch. Ich tretia pozícia nie je tak konzervovaná medzi 
organizmami ako je to u prvých dvoch pozícií. Ktorý výrok o vyššie uvedených skutočnostiach 
podľa vás neplatí ? 
 

A. Selekcia voči mutantným proteínom vyradí gény s mutantnými exónmi. 
B. Mutovaný exón nevytvára funkčný (alebo len málo funkčný) proteínový produkt. 
C. tRNA nie je schopná rozoznať tretiu pozíciu v mRNA. 
D. Prvé a druhé miesto antikodónu má dôležitejšiu úlohu pri rozoznávaní kodónu v mRNA ako 
miesto tretie. 



25. Pri proteínoch je možné určiť tzv. rýchlosť evolúcie, ktorá je definovaná ako počet substitúcií 
na počet aminokyselinových miest za roka odráža mieru konzervovanosti daného proteínu v rámci 
evolúcie. Pre každú bielkovinu je toto číslo relatívne konštantné. Medzi rozličnými typmi je však 
možný obrovský rozdiel. U ktorej bielkoviny by ste očakávali túto rýchlosť najmenšiu? 
 

A. Fibrinopeptid 
B. Inzulín 
C. Histón 
D. Ribonukleáza 

 
 

26. Niekedy sa stane, že v organizme vznikne špeciálny typ chromozómovej mutácie, tzv. 
Robertsonova translokácia. Táto mutácia je špecifická v tom, že z dvoch akrocentrických 
chromozómov vzniká jeden metacentrický (pozri obrázok) stratou značnej časti krátkych ramienok. 
Metacentrický chromozóm je zvyčajne uprednostňovaný v meióze (tzv. meiotický drive). Označte 
tvrdenia, ktoré správne popisujú dôsledky Robertsonovej translokácie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. Robertsonova translokácia je mechanizmom sympatrickej špeciácie, pretože jedince s touto 
mutáciou nebudú mať plodné potomstvo ak sa krížia s normálnymi jedincami.  
B. Robertsonova translokácia je mechanizmom alopatrickej špeciácie, pretože jedince s 
mutáciou nie sú geograficky izolované od zvyšku populácie. 
C. Ak by sme chceli nájsť druh, ktorý vznikol Robertsonovou translokáciou, jeden z jeho 
chromozómov bude pravdepodobne obsahovať dve centromérové oblasti. 
D. Žiadne z predchádzajúcich tvrdení nie je správne. 

27. V priebehu prvých štádií vývinu embrya sa zárodok priebežne delí. V tomto štádiu sa objem 
zárodku podstatne nezväčšuje, ale mení sa pomer medzi celkovou hmotnosťou jadier a celkovou 
hmotnosťou cytoplazmy vo vyvíjajúcom sa zárodku. Ktorá z nasledujúcich kriviek najlepšie 
vystihuje zmenu uvedeného pomeru? 

 
 

28. Štyri mutantné bakteriálne kmene (1~4) vyžadujú pre svoj rast látku S (každý kmeň má blok v 
jednom kroku dráhy pre biosyntézu látky S). Boli pripravené štyri Petriho misky (platne) s 
minimálnym médiom a stopovým množstvom látly S, ktoré umožní rast malého množstva 
mutantných buniek. Na miske a boli bunky mutantného kmeňa 1 naočkované po celom povrchu 
agaru tak, aby vytvorili tenkú vrstvu baktérií. Na miske b tenkú vrstvu tvorili mutantné bunky kmeňa 
2 a tak ďalej. Na každú misku boli naočkované bunky každého zo 4 typov mutantov tak, ako je to 
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zobrazené v kruhoch na obrázku. Tmavé kruhy znamenajú výborný rast. Kmeň, ktorý má poruchu 
v neskoršom kroku syntézy látky A, akumuluje medziprodukty, ktorými môžu “zásobovať” kmeň, 
ktorý má blok v skoršom kroku. 

 

Aké je poradie génov (1~4) v metabolickej dráhe pre syntézu látky S? 

A. 2 → 4 → 3 → 1 
B. 2 → 1 → 3 → 4 
C. 1 → 3 → 4 → 2 
D. 1 → 2 → 4 → 3 
E. 3 → 4 → 2 → 1 

 
  
E. EKOLÓGIA 
 
29. Na obrázku je graf vývoja obsahu dusíka v pôde pri sukcesii spoločenstva po narušení 
klimaxu. Graf znázorňuje tri etapy vývoja  - jelšové štádium, prechodné obdobie a smrekové 
štádium. Ako by sa dal vysvetliť vývoj obsahu dusíka v pôde počas sukcesie? 
 

 
 
A. Jelšový opad (odumreté listy) má vyšší obsah dusíka, než smrekový, čo zvýšilo obsah 
dusíka v pôde. 
B. Smrekový opad má vyšší obsah dusíka, ako jelšový, čo zvýšilo obsah dusíka v pôde. 
C. Jelša má na koreňoch symbiotické baktérie, ktoré fixujú vzdušný dusík a tak obohacujú 
pôdu o dusík v prístupnej forme.  
D. Smrek má na koreňoch symbiotické baktérie fixujúce dusík. 

 
30. Veľkosť populácie vážky v rybníku bola počas odchytu stanovená na 50,000 jedincov. Jej 
pomer pohlaví je 1:1. Každá samica kladie približne 400 vajíčok. Druhý odchyt odhalil, že veľkosť 
populácie je stále 50,000 a pomer pohlaví je stále 1:1. Aký je pomer prežívania jedincov (pomer 



prežitých dospelých jedincov k počtu vajíčok)? 
A. 0,2% 
B. 0,25% 
C. 0,5% 
D. 1% 
E. 5% 

  
31. Druh M bol mnohonásobne introdukovaný (málo jedincov alebo malá populácia) do 
ekosystému mimo jeho prirodzeného areálu rozšírenia, ale v systéme sa neuchytil. Hoci sa 
podmienky nezmenili, posledná introdukcia bola úspešná a viedla k rýchlej a rozsiahlej expanzii 
druhu. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je najlepším vysvetlením, prečo druh M nebol prirodzene 
rozšírený v tomto ekosystéme? 
 

A. V ekosystéme je príliš veľa konkurentov druhu M.  
B. V ekosystéme je príliš veľa predátorov M.  
C. Druh M sa nebol schopný sám rozšíriť do ekosystému (napr. geografická bariéra).   
D. Abiotické prostredie v ekosystéme nie je vhodné pre rast druhu M.  
E. Ekosystém je často narušovaný, čím sa vytvarajú nevhodné podmienky pre udržanie druhu 
M.  

 
 
32. Veľká časť kvitnúcich rastlín je opeľovaná živočíchmi. Posúďte nasledujúce opisy kvetov (I až 

V) z hľadiska najpravdepodobnejšieho opeľovača (a až e).  
 

I. Kvety biele, otvárajú sa počas noci, majú intenzívnu vôňu, nektár je držaný v dlhých, 
tenkých trubičkách. 

II. Kvety so vzorom viditeľným v ultrafialovom svetle, otvárajú sa počas dňa, príjemnej vône. 
III. Kvety veľké a masívne, svetločervené, otvárajú sa počas dňa, nevoňavé ale s veľkým 

množstvom nektáru. 
IV. Kvety veľké a masívne, široko otvorené, otvárajú sa počas noci, intenzívne voňajúce s 

veľkým množstvom nektáru. 
V. Kvety červeno hnedé, bez nektáru, zapáchajúce ako zhnité mäso.  
 
a. netopiere 
b. vtáky 
c. včely 
d. muchy 
e. motýle 
 

Vyberte správnu možnosť. 
 
A. Ia, IIb, IIIc, IVe, Vd  
B. Ib, IIc, IIId, IVa, Ve  
C. Id, IIe, IIIa, IVb, Vc  
D. Ie, IIc, IIIb, IVa, Vd  
E. Ie, IId, IIIc, IVb, Va  

 
33. Predpokladajme, že človek, typický vták a typická ryba majú krivky prežívania typu I, II a III (v 
uvedenom poradí), pričom os y predstavuje prežívanie a os x predstavuje čas). Ktorý z 
nasledujúcich obrázkov najpresnejšie opisuje krivky úmrtnosti (na osi y je zobrazená mortalita, na 
osi x čas) pre tieto tri skupiny organizmov (typ I’, II’ and III’)? 



 
 

 
F. EVOLÚCIA A SYSTEMATIKA 

34. U pacienta so stafylokokovým zápalom mandlí, ktorý bol liečený penicilínom, je po čase jeho 
populácia baktérií voči tomuto lieku rezistentná. Vyberte správne vysvetlenie tohto javu.  
 

A. Stafylokoky sú schopné meniť povrchové proteíny a tak odolávať penicilínu. 
B. Pacient sa znovu infikoval iným, rezistentným kmeňom stafylokokov. 
C. Vplyvom penicilínu sa u baktérií vyvinula rezistencia. 
D. V populácii už predtým existovali rezistentné baktérie, ktoré prevládli pôsobením selekčného 
tlaku antibiotika. 
E. Žiadna z predchádzajúcich odpovedí nie je správna. 

 
35.  Na obrázku je prierez tela dážďovky. K možnostiam A - L priraďte správne pomenovanie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vyberajte z termínov uvedených nižšie.   
metanefrídie, nefrostóm, nervový pás, schizocél, kutikula, brušná cieva, nervová rúra, zamša, 
protonefrídie, bičíky, pobrušnica, črevo, okružná svalovina, pozdĺžna svalovina, lymfatická cieva, 
chrbtová cieva, štetinky, epidermis, célom, pseudocél, septum 
 
 
36. Peter študoval druhy A – E a urobil túto tabuľku, ktorá poukazuje na prítomnosť znakov 1 – 6 u  
organizmov A-E. 
 

 1 2 3 4 5 6 

A - - - - - - 

B + + - - + - 

C + + - - + + 

D + - + - - - 

E + - + + - - 
 
 
Máte na výber z nasledujúcich piatich stromov týchto organizmov (šedý krúžok znamená stratu 
znaku). Ktorý z nich najlepšie zodpovedá princípu maximálnej parsimónie (úspornosti)?  
 
 

 
 
 
37. Eggleton et al (2007) publikovali fylogenézu Dictyoptera, ako je to znázornené na obrázku 
dole. Ktoré z nasledujúcich výrokov sú na základe tejto schémy pravdivé? 
Mantids – modlivky, cockroaches – šváby, termites - termity 



 
 
 

A. Modlivky sú fylogeneticky odvodené od švábov.  
B. Šváby tvoria parafyletickú skupinu.  
C. Termity možno v istom zmysle chápať ako vysoko modifikované šváby.  
D. Modlivky možno v istom zmysle chápať ako vysoko modifikované šváby. 
E. Termity sa vyvinuli zo švábov.  

 
38. Dva enzýmy X a Y tvoria biochemickú dráhu, ktorá konvertuje látku A na látku C cez 
intermediárnu substanciu B. Za účelom zistenia, na ktorom ľudskom chromozóme sa nachádzajú 
gény Xh a Yh, boli vytvorené hybridné bunkové línie myš/človek, ktoré obsahujú všetky 
chromozómy myši a niekoľko ľudských chromozómov (tabuľka 1). Pred experimentom bola na 
začiatku v myšiom génu Ym indukovaná non-sense mutácia. Vedci použili špecifické protilátky, aby 
testovali, či je v každej línii produkovaný ľudský enzým (tabuľka 2). Okrem toho do bunkových 
kultúr pridali substanciu A a po nejakom čase zisťovali pomocou kolorimetrického testu, ktoré z 
látok A, B a C sú prítomné (tabuľka 2). Na ktorom ľudskom chromozóme sa nachádza gén Yh? 
 
Tabuľka 1 
   Ľudské chromozómy  
Bunková 

línia 
1 2 3 4 5 6 7 8 

a + - + - + + - - 
b + + - - - - - + 
c + + - + + - + + 
d - + + + - + - + 

 
Tabuľka 2 

 

 
 
39. U drozofily možno pozorovať alelu nazvanú autozomálny transformér. Ak je prítomná, objavuje 
sa u samcov, ktoré majú 2 X-chromozómy. Tieto samce sú však sterilné, keďže ich testes nie sú 
vyvinuté. U drozofily sú červené a biele oči determinované génom na X-chromozóme. Kríženie 
urobíme medzi červenookou samičkou, heterozygotnou pre oba lokusy a bielookým samčekom, 

Bunková 
línia 

Produkcia Xh Prítomná látka 

a + C 
b - B 
c - C 
d + B 



heterozygotným pre transformer. Produkujú početné potomstvo. Aký podiel ich potomkov budú 
bielooké samce? 
 
40. Vírus chrípky typu A je zodpovedný za každoročné epidémie chrípky a za príležitostné 
pandémie. Chrípka typu A má genóm zložený z ôsmych RNA reťazcov, ktoré kódujú spolu 11 
proteínov. Kmene chrípky A môžu byť klasifikované na základe kombinácie dvoch obalových 
proteínov, hemaglutinínu (H1~H13) a neuraminidázy (N1~N9). Takto môžu byť rozoznané rôzne 
typy vírusov, ako napr. H1N1, H3N1, H7N2, atď. Vírusové kmene tiež môžu byť klasifikované na 
základe hostiteľského živočícha. Nasledujúci obrázok reprezentuje fylogenézu chrípkových vírusov 
založenú na géne pre nukleoproteín chrípkového vírusového genómu. Pre každý vírusový kmeň je 
naznačený hostiteľský druh, z ktorého bol vírus izolovaný a typ hemaglutinínu a neuraminidázy, 
ktorú vírus obsahuje. Ktoré z nasledovných tvrdení sú pravdivé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Vírus vtáčej chrípky pozostáva z najrôznorodejších typov a niektoré typy vtáčej chrípky tiež 
môžeme nájsť v niektorých cicavčích druhoch akými sú veľryby a delfíny. Preto vírus vtáčej 
chrípky reprezentuje najstarší typ vírusu chrípky. 

B. Fylogenetický strom naznačuje, že došlo k zmene hostiteľa a genetickej rekombinácii vírusu 
chrípky medzi vtákmi a ošípanými.  

C. Toxicita vírusu sa môže rýchlo meniť zmenou hostiteľa alebo mutáciami. Preto je vývin 
vakcíny relatívne zložitý v porovnaní s inými bežnými ochoreniami.  

D. Kmene prasacej chrípky sú fylogeneticky viac príbuzné k ľudským vírusom chrípky ako 
k iným kmeňom.  



Odpoveďová tabuľka  
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