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Praktická úloha č.1.   
 
Fyziológia rastlín – pozorovanie prieduchov 
 
Nákres preparátu má vyzerať približne podľa tejto fotografie 

 

 

Za prípravu a nákres preparátu spolu 20 bodov. 

2 body – ak je uvedené zväčšenie 

1 bod – ak je preparát zakreslený ceruzkou 

16 bodov – za nákres preparátu a popis 

 

Doplňujúce otázky: 

Po skončení mikroskopovania odpovedzte na nasledujúce otázky. 

1. Ovplyvňuje intenzita slnečného svetla otváranie a zatváranie prieduchov? 

Vysvetlite. 

Áno, pri intenzívnom slnečnom svetle sú prieduchy zatvorené (Ochrana rastlín pred 

stratou vody).         2 body 

 



2. Majú všetky vyššie rastliny listy? Vysvetlite. 

Majú, ale listy mnohých rastlín sú metamorfované.    2 body  

 

3. Vymenujte tri hlavné funkcie listu. 

1. fotosyntetická asimilácia 

2. transpirácia  

3. dýchanie          3 body 

 

4. Pletivo, ktoré rozvádza v rastline vodu s rozpustenými organickými látkami,              

      sa nazýva: 

      a) vodné  

      b) lyková časť cievnych zväzkov 

      c) rozvodné  

      d) drevná časť cievnych zväzkov      1 bod 

 

5. Doplňte! 

 Transpiračný prúd prechádza ....... drevnou. .........časťou cievnych zväzkov, 

asimilačný prúd prechádza .......... lykovou. ........... časťou cievnych zväzkov. 

           2 body 

 

6. Uveďte aspoň tri adaptačné mechanizmy, pomocou ktorých došlo u xerofytov 

k zníženiu vyparovania vody: 

• Modifikácia listov – malé a tenké listy, t.j. zmenšením povrchu sa zabraňuje 

stratám vody. 

• Hrubá kutikula na povrchu listov – t.j. kožovitá konzistencia listov bráni stratám 

vody. 

• Uloženie prieduchov – na spodnej strane v priehlbinách, chránené pred 

suchým vetrom. 

• Strata listov v najsuchších mesiacoch. 

• Stáčanie listov hranou k slnku. 

• Malé a tenké listy majú na konštantný objem väčší povrch než veľké a hrubé. 

• U kaktusov slúži stonka ako zásobáreň vody.  

Za každú z uvedených odpovedí 1 bod – maximálne 3 b ody 



7. Ak poľnohospodárska plodina uvädne, jej výnos sa zníži, pretože: 

a) dochádza k rozkladu chlorofylu uvädnutých listov 

b) v ochabnutých bunkách mezofylu nemôže prebiehať fotosyntéza 

c) dochádza k zatvoreniu prieduchov a zastaveniu príjmu CO2 

d) v dôsledku akumulácie CO2 v listoch dochádza k inhibícii enzýmov potrebných 

na fotosyntézu        1 bod 

 

8. Niektoré huby rodu Cladosporinum, parazitujúce na rastlinách, uvoľňujú látku, 

ktorá pôsobí tak, že dochádza k akumulácii iónov K+ v zatváravých bunkách 

prieduchov. Pomohlo by rastline, ak na obranu proti tejto hube zvýši koncentráciu 

kyseliny abscisovej (ABA) v listoch? Vysvetlite. 

 

Áno, pretože ABA uzatvára prieduchy, prostredníctvom signálu na odčerpanie K+ z 

buniek;          2 body 

 

9. Napíšte, ako sa volá chemický proces, ktorým rastliny využívajú (uvoľňujú) energiu 

chemických väzieb vytvorenú pri fotosyntéze. 

Dýchanie          1 bod 

 

10. Napíšte, ako nazývame výdaj vody rastlinou 

a) v plynnom stave ..............transpirácia ................ 

b) v kvapalnom stave ..........gutácia ........................   2 body 

 

11. Dýchanie rastlín sa uskutočňuje: 

a) len v bunkách koreňov rastlín 

b) vo všetkých rastlinných bunkách 

c) len v bunkách zelených rastlín 

            1 bod 
12. Na podložnom sklíčku sú dve kvapky vody. Napíšte, ako zistíte, ktorá z nich je 

tvorená  

a) gutačnou vodou: po odparení sa objaví biely povlak, lebo gutačná voda obsahuje 

aj minerálne látky         2 body 

b) transpiračnou vodou: transpiračná voda je čistá, teda nasklíčku po odparení 

nevidieť nič          2 body  



 

13. S prieduchmi sa prvý raz stretávame u pečeňoviek (Marchantiopsida), u ktorých 

sú mnohobunkové a bez možnosti regulácie otvorenia/zatvorenia prieduchovej 

štrbiny. Aký je limitujúci faktor prostredia pre tieto rastliny?  

(Dostato čná) vlhkos ť        1 bod 

 

 

14. Rýniorasty (Rhyniophyta) – najstaršie známe cievnaté rastliny nemali listy a bol u 

nich vytvorený len jeden pravý orgán. Ktorý?  

Stonka           1 bod 

 

 

Spolu za úlohu          45 bodov  

 
 
 
Praktická úloha č.2. 
 
Evolu čná biológia - Altruizmus a príbuzenská selekcia  
 
1.príklad: 
a) Po matke, podobne ako u diploidných organizmov, zdieľajú súrodenci 1/4 aliel. 
Keďže otec je haploidný, jeho gaméty sú všetky identické a po otcovi teda jeho 
potomkovia zdieľajú všetky jeho alely, to znamená, že po otcovi majú spoločnú 1/2 
svojich aliel.  Ich výsledná miera genetickej príbuznosti je teda r = 1/4 + 1/2 = 3/4.  
 
Vysvetlenie...............................4b 
Správny výsledok ...................4b 
 
b) partenogenéza 
 
Odpove ď...................................2b 
 
c) Z predchádzajúcej úlohy vieme, že r = 3/4. B = 4000, pretože kráľovná s pomocou 
robotníc vychová namiesto 1000 až 5000 potomkov, jej benefit je teda 4000 
potomkov navyše. C = 1000, pretože robotnica tým, že pomáha kráľovnej, príde o 
možnosť mať 1000 vlastných potomkov. Výsledný výpočet teda bude vyzerať:  
 
r . B = 3/4 . 4000 = 3000.  
C = 1000 , takže platí rB>C. To znamená, že robotnici sa viac oplatí pomáhať 
kráľovnej, než mať vlastné potomstvo.  
 



Poznámka : Možno uznať aj výpočet, pri ktorom sa uvažuje B = 5000. Za správny 
výpočet, ale nesprávne dosadenú hodnotu r z predchádzajúcej  úlohy udeliť 2b za 
výpočet a za úvahu podľa toho, k akému výsledku študent príde.  
 
Výpočet............................................3b 
Správny výsledok úvahy.................3b 
 
2. príklad  
Tieto netopiere majú vynikajúcu pamäť a presne si pamätajú, ktorý jedinec im kedy 
poskytol potravu alebo komu poskytli potravu oni. Tak je zabezpečené fungovanie 
tzv. reciprokého altruizmu, ktorý funguje na princípe pôžičky za oplátku - zisk altruistu 
je teda v tom, mu pomoc bude v budúcnosti vrátená.  
 
Vysvetlenie...............................4b 
 
3.príklad 
a) 
 
 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 

A-A 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

A-B 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 

A-C 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

B-B 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

B-C 5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 

C-C 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 
  
Správne doplnenie tabu ľky............................... 5b 
 
b)  

         A            B          C  

        30            39          34 
 
Správne doplnenie tabu ľky............................... 5b 
 
 
c)  
 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 

B-B 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

B-C 5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 

C-C 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 
 
Správne doplnenie tabu ľky............................... 3b 
    
 
 



d)  
 

           B          C  

          14         19   
 
 
Správne doplnenie tabu ľky............................... 4b 
 
e) stratégia C   
 
Odpove ď.............................................3b 
 
f) stratégia zradcu nie je evolučne úspešná, pretože z dlhodobého hľadiska je 
výhodnejšia stratégia založená na „opatrnom altruizme“ (stratégia C), evolučná 
stabilita takejto stratégie umožnila evolúciu reciprokého altruizmu  
 
Vysvetlenie........................................ .....5b 
 
SPOLU.........................................................................................45 bodov   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Správne odpovede test 
Číslo otázky A B C D E Body 
1.  x     1 
2.    x  1 
3.   x   1 
4.    x  1 
5.  difúzia difúzia osmóza Aktívne 

pomocou 
proteínových 
prenášačov 

Aktívne 
pomocou 
proteínových 
prenášačov 

5 

6.   x   1 
7. x     1 
8.   x  x x 3 
9.  3 5 1 2 6 5 
10.     x  1 
11.  x   x x 3 
12. x     1 
13. x     1 
14.   x  x x 3 
15.  x  x  2 
16. x     1 
17.   x x  2 
18.  x x x  3 
19. x x    2 
20.   x   1 
21.   x   1 
22. x    x 1 
23.  x    1 
24.     1. 
          2. 
           
          3. 

   x  1 
Genotyp matky (jedinec III/10): XXa -prenášačka 

Genotyp otca (jedinec III/11):  XY – zdravý 
 

4 

 x    1 
25.  x    1 
26.     1. 
          2. 

 x    1 
 x    1 

27.     x 1 
28.  1. 
       2.  

Jar Jeseň Zima  leto  2 
 x    1 

29. 1 4 6 3 2 5 
30.   1.  
        2.  

  x   1 
x     1 

31.   x x  2 
32. x  x x x 2 
33.  x x   2 
34.  x  x  2 
35. A2, B3, C8, D1, E7, F6, G4, H5 

 
8 

36.  x    1 
37.    x  1 
38. Analógia A Analógia A Analógia A Homológia H Analógia A 5 
Spolu 85 b 
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