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Biologická olympiáda    Ročník: 48  Školský rok: 2013/2014 
Kolo: Celoštátne 
Kategória : A 
Teoreticko-praktická časť: Test 
 
 

A. BUNKOVÁ BIOLÓGIA A MIKROBIOLÓGIA 

 
1. Ribozómy sú nukleoproteínové častice, ktorých primárnou úlohou je preklad sekvencie 

ribonukleotidov RNA do poradia aminokyselín v proteíne (translácia). Označte správnu kombináciu 

tvrdení o ribozómoch. 

1. prokaryotické ribozómy sa môžu nachádzať voľne v cytosole alebo naviazané na povrchu 

endoplazmatického retikula 

2. počas translácie dochádza na ribozóme ku kooperácií ribozomálnej (rRNA), mediátorovej 

(mRNA) a transférovej (tRNA) RNA 

3. translácia začína na tzv. štartovacom kodóne AUG na tRNA, ktorá nesie aminokyselinu 

metionín 

4. translácia končí tzv. stop kodónmi UGA, UAG alebo UAA na mRNA  

5. biosyntéza eukaryotických ribozómov prebieha v jadre a je ukončená v cytosole bunky 

  

A. 1, 2 a 4 sú správne 

B. 3 a 4 sú správne 

C. 2. 3, 4 a 5 sú správne 

D. 2, 4 a 5 sú správne         

E. všetky možnosti sú správne  

 

2. Bunkové jadro je organela eukaryotickej bunky, ktorá sa štandardne vyskytuje v bunke v jednej 

kópií. Zabezpečuje úlohy súvisiace s metabolizmom nukleových kyselín a uchováva genetickú 

informáciu bunky. Označte eukaryotické bunky, ktoré majú iný ako štandardný počet jadier. 

A. bunky floému          

B. vyzreté erytrocyty          

C. sekundárne mycélium u bazídiových húb (Basidiomycetes)    

D. myocyty (bunky kostrového svalstva)        

 

3. Cytoplazma je gélovitá substancia ohraničená fosfolipidovou membránou, ktorá zabezpečuje jej 

homeostázu. V cytoplazme prebieha množstvo procesov spojených s metabolizmom bunky. 

Označte metabolické pochody, ktoré prebiehajú v cytoplazme eukaryotickej bunky. 

A. transkripcia mRNA 

B. počiatočná fáza syntézy proteínov       

C. glykolytické štiepenie glukózy na pyruvát      

D. Calvinov cyklus 

 

4. Na určenie prítomnosti istého nebezpečeného vírusu v človeku použijeme PCR. Na 

amplifikovanie nasledujúcej sekvencie DNA použijeme primery k vyznačeným sekvenciám.  

 

5’-TTGACTAACGTTACGTAGGCAAGCTAGGCTAGTCCATGCTAGTGTTACGTACGTTAGC 

ACCATCGTATCGAAGTACGTTAGCTGCGATATCATTCAATCGAAT-3’ 

 
Tm pre primery je definovaná nasledovne: 

Tm  = 4(G+C) + 2(A+T)    °C 
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http://www.cvphysiology.com/Arrhythmias/A007b.htm 

 Výsledná Tm bude: 
A. 54°C pre priamy a 58  °C pre reverzný primer 

B. 58 °C pre priamy a 54 °C  pre reverzný primer  

C. 58 °C pre oba primery 

D. 54 °C pre oba primery 

E. Žiadna z možností nie je správna 

 
5. Predstavte si, že vedci objavili nový gén zodpovedný za vznik rakoviny. Za predpokladu, že tento 

gén chceme ďalej študovať, využijeme klonovanie do DNA vektora v E. coli. Vektor obsahuje 

klonovacie restrikčné miesto v lac Z géne. Lac Z 

proteín, ak sa správne translatuje, mení chemickú 

látku Xgal  a kolónie sa farbia na modro.  Ak sa látka 

nezmení, kolónie ostávajú biele. DNA so 

sledovaným génom budeme štiepiť restrikčnou 

endonukleázou a tou istou endonukleázou štiepime 

aj plazmid. Fragmenty DNA zmiešame s plazmidom. 

Fragmenty zligujeme  s vektorom. Ak sa fragment správne zliguje, nachádza sa v lacZ géne. Po 

ligácii plazmid transformujeme do lacZ- baktérií.  

 
Ako budú vyzerať transformované kolónie s plazmidom, v ktorom je správne naklonovaný fragment 
na médiu s Xgal? 

A. Biele  

B. Modré 

C. Ružové 

 
6. Teloméry u eukaryotov slúžia na prevenciu skracovania chromozómov počas replikácie DNA. 

Prokaryoty tento problém vyriešili pomocou: 

A. Odlišnej štruktúry DNA polymerázy 

B. Netvorením Okazakiho fragmentov počas DNA replikácie 

C. DNA organizovanou vo forme kruhového chromozómu  

D. Žiadnou zo spomenutých možností 

 
7.  Ouabain je silný jed používaný v hrotoch šípov. Je známe, že ouabain je inhibítor Na/K pumpy. 

V malých koncentráciách sa používa k stimulácii srdcovej činnosti v dôsledku stimulácie Na/Ca 

pumpy. Aký efekt by ste očakávali po aplikácii smrteľnej dávky tohto jedu? 

A. Konštantnú hyperpolarizáciu vedúcu k zlyhaniu srdca 

B. Pomalú depolarizáciu bunky vedúcu k strate elektrického potenciálu bunky a smrti  

 
        

 

 

 

 

 
 
 
 
 

8. Pri príprave omáčky sauce béarnaise sa vo francúzskej kuchyni používa olej, ocot a vaječný 
žĺtok, ktorý umožní spojenie týchto prísad. Je známe, že dôležitou zložkou žĺtku, ktorá je 
zodpovedná za spojenie prísad je určitá skupina lipidov. Na základe vašich vedomostí o 
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vlastnostiach lipidov rozhodnite, ktoré z nasledujúcich látok môžu slúžiť ako emulgátory v 
béarnaiskej omáčke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Nasledujúci obrázok z elektrónového mikroskopu ukazuje transkripciu spojenú s transláciou v 

prokaryotickej bunke. DNA (horizontálna čiara) je transkribovaná, pričom na vznikajúce molekuly 
RNA nasadajú ribozómy a zároveň ich translatujú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Ktorým smerom (označenie hviezdičkou a mriežkou je iba pre účely tejto úlohy) prebieha                 
transkripcia na tejto molekule DNA? 
A. V smere # → * 
B. V smere * → #  
C.  Oboma smermi 
D. Nie je možné určiť 
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II.  Prečo nemôže u eukaryotov fungovať  transkripcia spojená s transláciou tak, ako                             
u prokaryotov? 
A. Pretože transkripčnými jednotkami prokaryotov sú operóny. 
B. Pretože u eukaryotov je jadro oddelené od cytoplazmy membránou. 
C. Pretože u eukaryotov je mRNA rýchlejšie degradovaná. 
D. Pretože miestom translácie je u eukaryotov Golgiho aparát. 
 

10. Študujete membránový proteín, ktorého štruktúra je na obrázku vľavo. Podarilo sa vám pripraviť 
membránu, ktorá obsahuje výhradne tento proteín. Takto pripravenú membránu ste vystavili 
pôsobeniu proteázy trypsínu. Peptidy vzniknuté štiepením ste následne vyextrahovali a separovali 
v polyakrylamidovom géli (SDS PAGE). Výsledok elektroforézy vidíte na obrázku vpravo – v 1. 
dráhe sa nachádza ako kontrola nepoštiepený proteín, v 2. dráhe peptidy vzniknuté pôsobením 
trypsínu, šedá šípka znamená smer migrácie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.  Na géli v dráhe 2 vidíme dve skupiny peptidov značne sa líšiace svojou veľkosťou. Čo by ste 
na základe štruktúry študovaného proteínu predpokladali o ich vlastnostiach? 
 
A. Väčšie fragmenty sú hydrofilné a predstavujú domény proteínu, ktoré vytŕčajú z membrány 
B. Menšie fragmenty sú hydrofilné a predstavujú domény proteínu, ktoré vytŕčajú z membrány 
C.  Väčšie fragmenty sú hydrofóbne a predstavujú transmembránové domény 
D.  Menšie fragmenty sú hydrofóbne a predstavujú transmembránové domény 
E. Menšie fragmenty sú hydrofóbne a predstavujú domény proteínu, ktoré vytŕčajú z membrány 
 
II. Máte k dispozícii protilátku, ktorá sa špecificky viaže na miesto proteínu označené 
hviezdičkou na obrázku vľavo. Ak by ste sa prostredníctvom tejto protilátky pokúsili detegovať 
túto doménu proteínu na géli vpravo (Western blot), aký výsledok by ste očakávali?   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. Nasledujúci obrázok ukazuje tzv. replikovací test, ktorý použili Joshua a Ester Lederbergovci 

na overenie hypotézy, že mutácie vznikajú náhodne. 
Na Petriho misku so stuženým živným médiom sa vyseje kultúra baktérií. Keď vzniknú kolónie 
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(jedna kolónia vzniká delením jednej bunky, obsahuje teda jej klony), „prepečiatkujú“                             
sa prostredníctvom dreveného bloku pokrytého zamatom na misku s prídavkom antibiotika               
a na misku bez antibiotika. Na miske bez antibiotika rastú všetky kolónie z pôvodnej misky,                 
na miske s antibiotikom však len tie, ktoré sú voči nemu rezistentné. Vďaka pečiatkovaniu                     
sú polohy kolónií na miskách totožné (totožná poloha je znázornená bodkovanými čiarami), preto 
môžeme na miske bez antibiotika identifikovať kolónie vzniknuté z klonov buniek, ktoré boli 
schopné rásť na antibiotiku (č. 1 – 4). Tieto sa potom preočkujú na misku s antibiotikom. Ako 
kontrola sa použije kolónia, ktorá rástla len na miske bez antibiotika (č. 5). Výsledok: napriek 
tomu, že bunky v žiadnej z kolónií 1 – 4 sa nikdy nestretli s antibiotikom, sú voči nemu 
rezistentné a rastú na miske s antibiotikom. Naopak, kontrolná kolónia 5 nerastie na miske s 
antibiotikom. 

 
Čo môžeme usudzovať z výsledkov tohto pokusu? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Mutácie, ktoré spôsobili vznik rezistencie na antibiotikum vznikli v bunkách z kolónií 1 – 4 až 
pôsobením antibiotika 
B.  Keďže kontrolná kolónia nebola schopná rásť na antibiotiku, mutácie nevznikajú náhodne 
C. Mutácie, ktoré spôsobili vznik rezistencie na antibiotikum boli v bunkách z kolónií 1 -4 
prítomné skôr než s ním prišli do styku, je teda pravdepodobné, že vznikli náhodne 
D.  Mutácie, ktoré spôsobili vznik rezistencie boli v kolóniách 1, 3 a 5 indukované pôsobením 
antibiotika silnejšie než v kolóniách 2 a 4 
E. Mutácie, ktoré spôsobili vznik rezistencie na antibiotikum vznikajú náhodne, čo potvrdzuje aj 
fakt, že kolónie 1 – 4 boli schopné rásť na miske bez antibiotika  

 

B. ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA RASTLÍN A HÚB 
 
12. Počas období sucha a vysokej koncentrácie solí v prostredí, rastliny sa bránia akumulovaním 

osmolytov ako napr. prolín. Tieto sú väčšinou neutrálne nabité a neinterferujú s bunkovým 

mechanizmom. Touto cestou sa rastliny chránia proti osmotickému stresu a stratou vody. 

Prečo  rastliny akumulujú osmolity a nie obyčajné ióny, napr. Cl- alebo Na+ vo vnútri bunky aby 

vyrovnali osmotický gradient? 

A. Akumulácia iónov v cytoplazme je nežiaduca, pretože by  narušila elektrický potenciál bunky  

B. Akumulácia iónov v cytoplazme je nebezpečná, pretože Na+ a Cl- narušujú hydratačný obal 

bielkovín  

C. Akumulácia iónov v cytoplazme by viedla k narušeniu funkcie dôležitých enzýmov  

D. Akumulácia osmolytov ako napr. prolínu chráni hydratačný obal bielkovín a zabraňuje 

poškodeniu počas stresových podmienok  

 

13. Evolučne staršie rastliny ako napr. borovicorasty nie sú schopné regulovať uzatváranie 

prieduchov. Preto používajú cievy s malým priemerom a ich schopnosť transportovať vodu 
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v xyléme je limitovaná. Oproti tomu evolučne mladšie a vyvinutejšie rastliny ako napr. trávy sú 

schopné regulovať zatváranie prieduchov a preto môže byť priemer ciev a cievic väčší. 

Prečo si myslíte, že borovicorasty nemôžu mať cievy s veľkým priemerom?  

  
14. Genetickou manipuláciou sa dá docieliť znížený obsah enzýmu Rubisco v rastline. (táto 

manipulácia sa realizuje pomocou tzv. microRNA a vedie k 80 % zníženiu obsahu Rubisca 

v rastline). Rubisco má dôležitú úlohu v Calvinovom cycle vo fotosyntéze a vedie k asimilácii 

CO2. Aký efekt by ste očakávali na výsledné mutatné rastliny oproti kontrole (s normálnym 

obsahom Rubisco)?Napíšte správnu možnosť do odpoveďovej tabuľky a zdôvodnite svoje 

tvrdenie 

 

A. Mutantné rastliny budú rásť rýchlejšie ako kontrola, budú väčšie 

B. Mutantné rastliny budú rásť pomalšie ako kontrola, budú menšie  

C. Mutantné rastliny budú nezmenené oproti kontrole 

 

15. Rastliny sa bránia voči infekcii patogénmi rozličnými 

spôsobmi. Jedným z nich je produkcia tzv. PR proteínov 

u rastlín tabaku s genotypom N/N, ktoré sú imúnne voči 

infekcii tabakovej mozaiky. Avšak aj u týchto rastlín 

môžme nájsť na listoch po infekcii vírusom tabakovej 

mozaiky žlté škvrny alebo lézie. Tieto reprezentujú mŕtve 

bunky. 

Čím sú tieto lézie spôsobené? Uvažujte o obrannej 

reakcii rastliny na infekciu patogénom. 

 

 

 
16. Ak pôsobíme na klíčiace rastliny Arabidopsis eténom, môžeme pozorovať, že stonka zhrubne, 

spomalí sa jej rast a vodorovne sa ohne (obrázok vpravo). Táto reakcia je pre klíčiacu rastlinu 
dôležitá, pretože umožňuje obchádzať prekážky v pôde. Ak rastový vrchol mladej rastlinky narazí 
na prekážku, vplyvom mechanického stresu sa produkuje etén, ktorý zmení smer rastu a tým 
umožní vyhnúť sa prekážke. 
Ak by ste experimentálne pripravovali mutantné rastliny s poruchami v syntéze/odpovedi na etén, 
môžete získať rôzne fenotypy – rastliny necitlivé na etén, rastliny s nadprodukciou eténu a 
rastliny, ktoré majú spustenú odpoveď na etén aj bez jeho prítomnosti. Aby ste tieto mutanty od 
seba odlíšili, vystavili ste klíčiace rastlinky buď pôsobeniu eténu, inhibítoru syntézy eténu, alebo 
ste ich pestovali v štandardných podmienkach ako kontrolu. Tabuľka na obrázku vľavo 
sumarizuje výsledky vašich pokusov. 

 
Na základe výsledkov experimentu priraďte fenotypy 1 – 4 k možnostiam A – D (čísla vpíšte do 
odpoveďovej tabuľky k príslušným písmenám) 

 
A. štandardný fenotyp (rastlina nemá zmenenú odpoveď na etén) 
B. mutant necitlivý na pôsobenie eténu 
C. mutant, ktorý má spustenú odpoveď na etén aj bez jeho prítomnosti 
D. mutant, ktorý produkuje nadmerné množstvá eténu 

 

 

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470015902.a0001322.pub2/full 
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17. Na reze nižšie vidíte, ako parazitická rastlina zasahuje svojím haustóriom do cievneho zväzku 

hostiteľa. Dobre si prezrite obrázok a vyberte z možností pod ním správne tvrdenia. Pri riešení 
vám pomôže porovnať anatómiu napadnutého cievneho zväzku s intaktným (nenapadnutým – 
čierny rámik vľavo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A. Parazitická rastlina pravdepodobne fotosyntetizuje, keďže svojím haustóriom zasahuje do 
florému cievnych zväzkov hostiteľa 
B. Parazitická rastlina pravdepodobne fotosyntetizuje, keďže svojím haustóriom zasahuje len do 
xylému cievnych zväzkov hostiteľa 
C. Haustórium parazita je metamorfózou stonky 
D. Parazitická rastlina je pravdepodobne nezelená, keďže svojím haustóriom zasahuje do 
floému aj xylému cievnych zväzkov hostiteľa 
E. Hostiteľská rastlina na obrázku je dvojklíčnolistová 
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 C. ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA ŽIVOČÍCHOV A ČLOVEKA, ETOLÓGIA 
 
18. Nasledujúca schéma ukazuje sekréciu HCl žľazovými bunkami (šedý obdĺžnik) žalúdka. 

Priraďte možnostiam A – D správne ióny (1 – 5), ak viete, že: X je sodno-draselná ATPáza,  
Y vymieňa dva katióny, Z vymieňa dva anióny, W a Q sú iónové kanály  

 
1 Cl- 
2 HCO3

- 
3 H+ 
4 Na+ 
5 K+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
19. Na testovanie hypotézy, že hypotalamus je u cicavcov zodpovedný za termoreguláciu urobili 

vedci nasledujúci pokus. Veveričke do mozgu implantovali sondu, pomocou ktorej mohli priamo 
zvyšovať, alebo znižovať teplotu v hypotalame. Zmeny teploty vidíte na hornom obrázku. 
Následne merali rýchlosť metabolizmu a telesnú teplotu. Ktorý z výsledkov majú očakávať, ak je 
hypotalamus skutočne zodpovedný za termoreguláciu? 
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20. Na obrázku je znázornený priečny rez s postupne sa vyvíjajúcimi bunkami (od bazálnej 
membrány smerom k stredu). Ide o: 

 
 

A. priečny rez semenníkmi so Sertoliho bunkami a postupne sa vyvíjajúcimi spermiami 
B. priečny rez kosťou a jej postupná osifikácia 
C. priečny rez kostnou dreňou a postupne sa vyvíjajúcimi krvnými elementami 
D. priečny rez stredným uchom s postupne sa obnovujúcimi zvukocitlivými bunkami 
E. priečny rez statokinetickým orgánom s postupne sa obnovujúcimi vláskovými bunkami 

 
21. Na obrázku je krvný náter s patologickým počtom jedného druhu krvných buniek.  

Môžete určiť o akú chorobu ide?  

 
 

A. Neutrofilovú leukémiu 
B. Kosáčikovitú anémiu 
C. Lymfocytová leukémia 
D. Nedá sa určiť 
E. Polycytémia-rozmnoženie červených krviniek 

  

22. Na obrázku sú znázornené dychové objemy pľúc. Na osi x je čas, na osi y je objem 
K jednotlivým charakteristikám priraďte správne číslo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A. objem, ktorý môžeme ešte vdýchnuť po obyčajnom nádychu (inspiračný rezervný objem) 
B. po maximálnom výdychu sa maximálne nadýchnete (vitálna kapacita pľúc) 
C. objem, ktorý môžete vydýchnuť po obyčajnom výdychu 
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D. objem, ktorý ani pri najväčšom úsilí nie ste schopní vydýchnuť (nedá sa merať bežnou 
spirometriou)  
E. objem vzduchu v pľúcach pri obyčajnom nádychu 
F. objem vzduch v pľúcach po obyčajnom výdychu (funkčný rezervný objem)  

 
 

23. Nasledujúci obrázok ukazuje výsledky experimentu, ktorý testoval preferencie samičiek 

amadiny ostrochvostej (Poephila acuticauda) na nový ornament u samčekov. Autori štúdie 

prilepili samčekom na hlavu biele, červené, alebo zelené perá a potom sledovali čas, ktorý 

samičky strávili s „ozdobenými“ samčekmi v porovnaní s kontrolnými. Výsledky tohto testu 

ukazuje graf vľavo. Ďalej testovali preferencie  dcér samčekov s červeným pierkom pre výber 

rovnako ozdobeného partnera. Výsledky tohto experimentu ukazuje graf vpravo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ktoré z nasledujúcich záverov vyplývajú zo získaných výsledkov? 

 

A. Keďže nový ornament predstavuje pre samca hendikep, signalizuje zároveň jeho kvalitu. 

B. Výsledky oboch experimentov naznačujú, že u vtákov prebieha evolúcia signálov rýchlejšie 

než u väčšiny živočíchov. 

C. Výsledky prvého pokusu ukazujú, že samičky môžu preferovať nové ornamenty, hoci sa s 

nimi nikdy predtým nestretli. Na druhej strane, nie všetky novinky musia byť rovnako úspešné. 

D. Výsledky druhého pokusu ukazujú, že preferencie nového ornamentu je možné zvýšiť 

prostredníctvom sexuálneho imprintingu. 

E. Z výsledkov pokusov nie je možné vyvodiť žiadne závery, pretože si protirečia. 

24. Nasledujúci obrázok prezentuje výsledky experimentu, v ktorom bol dobrovoľník izolovaný od 

ruchov vonkajšieho prostredia a sám si v nej určoval periódy spánku a aktivity pomocou žiarovky. 

Úsek aktivity je znázornený ako obdĺžnik s vyznačením času stravovania (čierne štvorce). Sivou 

farbou sú znázornené dni, kedy dnu neprenikalo prirodzené svetlo, bielou dni, kedy dnu prenikalo 

prirodzené svetlo.  
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Ktorý výrok je pravdivý? 

A. Počas izolácie od prirodzeného svetla si dobrovoľník predĺžil periódy so svetlom. 

B. Vnútorné hodiny osoby sa nastavili na cyklus 28,5 h. 

C. Tieto výsledky naznačujú, že výrazné svetlo posúvalo spánkovú fázu na neskôr.  

D. Výsledky naznačujú, že vnútorné hodiny experimentálnej osoby sa dokážu v priebehu 2 dní 

vrátiť na pôvodné nastavenie. 

 
 
D. GENETIKA 
 
25. Nepohlavné rozmnožovanie je typ reprodukcie, v ktorom potomkovia vzniknú z genetickej 

informácie len jedného rodiča. Takýto typ rozmnožovania poskytuje krátkodobú výhodu 

v stabilných podmienkach, kedy je požadovaný rýchly rast populácie. Neposkytuje však veľkú 

genetickú variabilitu, ktorá umožňuje prispôsobenie populácie rýchlo sa meniacim podmienkam 

prostredia. Označte nepohlavný spôsob/-y rozmnožovania. 

A. sporulácia  kvasiniek         

B. konjugácia baktérií 

C. partenogenéza          

D. pučanie kvasiniek         

 

26. Spárujte jednotlivé mutácie DNA kódujúcej proteín s jej potenciálnym dôsledkom. 

1. zámena nukleotidu v promotóre 

2. zámena AGA za TGA v kódujúcom vlákne 

3. mutácia v zostrihovej oblasti pre intrón 

4. zmena v 4x degenerovanom nukleotide  tripletu aminokyseliny 

 

A. zmena dĺžky proteínovej sekvencie 

B. bez kvalitatívnej zmeny 

C. zmena množstva génového produktu 

D. predčasné ukončenie proteosyntézy 
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27. Evolučná rýchlosť mutácií DNA je veličina používaná evolučnými biológmi na odhadovanie 

príbuznosti jednotlivých organizmov. Vyjadruje počet nukleotidových substitúcií v nukleovej 

kyseline (alebo jej časti) za 109 rokov. Rýchlosť mutácií je závislá od dôležitosti sekvencie. 

Dôležité sekvencie (alebo nukleotidy) mutujú s menšou rýchlosťou, keďže zmeny v genetickej 

informácii prenášané z generácie na generáciu sú tolerované v menšej miere ako u menej 

dôležitých sekvencií. Na základe týchto informácií z nasledujúcich dvojíc vyberte úseky nukleovej 

kyseliny s vyššou rýchlosťou mutácií. 

A. 1. nukleotid na prvej pozícií tripletu  2. nukleotid na tretej pozícií tripletu   

B. 1. oblasť pred génom – 2. oblasť za génom       

C. 1. intrón – 2. exón          

D. 1. sekvencia kódujúca histón – 2. sekvencia kódujúca fibrinopeptid    

 

28. Pozorujete cytologický preparát chromozómov počas mitotického delenia. Zaskočila vás 

prítomnosť jedného krátkeho, dvoch stredne dlhých a troch dlhých chromozómov. Vysvetlite ako 

je možné, že bunka má opísanú kompozíciu chromozómov. (Ide o normálne diploidné bunky 

nejakého hypotetického cicavca.)   

 

29. Predpokladá sa, že hnedá farba očí dominuje nad modrou (H– h) a praváctvo nad ľaváctvom 
(P–p). Modrooký pravák sa ožení s hnedookou praváčkou. Majú dve deti. Jedno je hnedooký 
ľavák, druhé modrooký pravák. V druhom manželstve si tento muž zoberie ženu, ktorá bola tiež 
hnedooká praváčka. Má s ňou 9 detí – všetko praváci s hnedými očami. Označte správny 
genotyp muža.  

 
A. hhPP 
B. HHPP 
C. HHPp 
D. hhPp 
E. hhpp 

 

30. Sú všetky spermie toho istého ľudského jedinca geneticky identické? Zdôvodnite svoju 

odpoveď. 

 

31. Dvom zdravým rodičom sa narodí dieťa postihnuté zriedkavým genetickým ochorením. Dieťa 

má zdravú sestru. Označte ktoré nasledovné tvrdenia sú správne. 

A. Ak je známe, že ochorenie sa vyskytovalo v rodine otca, ide skôr o autozomálne 

podmienené ochorenie ako ochorenie viazané na pohlavie. 

B. Keby išlo o recesívne ochorenie viazané na pohlavie, pravdepodobnosť toho, že sestra je 

prenášačka, je 50%.  

C. Keby išlo o autozomálne recesívne ochorenie, pravdepodobnosť toho, že sestra je 

prenášačka, je 50%.  

D. Ak je známe, že ochorenie sa nevyskytovalo ani v jednej rodine, mutácia je buď 

autozomálne recesívna alebo v tejto rodine vznikla len u postihnutého dieťaťa 

 

E. EKOLÓGIA 

32.  Glejovka (Asclepias sp.) je živnou rastlinou pre larvy motýľa Danaus plexippus. Bežne rastie 

ako burina na poliach, kde sa pestujú poľnohospodárske plodiny. Je síce citlivá na herbicíd 

glyfosát, jeho aplikácia však nie je jednoduchá, pretože mnoho kultúrnych rastlín je na toxickú 

látku taktiež citlivých. Americkí farmári však začali používať geneticky modifikované plodiny (sóju 

a kukuricu), ktoré sú odolné voči glyfosátu. Čo by ste na základe uvedených faktov očakávali? 



13 
 

A. Farmári začnú používať menej glyfosátu, keďže vďaka vysadeniu uvedených geneticky 

modifikovaných plodín sa už na ich poliach nebude vyskytovať žiadna glejovka. 

B. Výsadba uvedených geneticky modifikovaných plodín povedie k rastu populácie glejovky. 

C. Výsadba uvedených geneticky modifikovaných plodín povedie k rastu populácie motýľa 

Danaus plexippus. 

D. Spomenuté geneticky modifikované kultúrne plodiny umožnia farmárom používať glyfosát 

na odstránenie glejovky, čo môže viesť k poklesu populácie motýľa Danaus plexippus. 

E. Motýľ Danaus plexippus získa vďaka genetickej modifikácii odolnosť na herbicíd glyfosát, 

jeho populácia preto narastie. 

 

33. Predstavte si veľkú a konštantnú (nemeniacu sa) populáciu diploidného organizmu s 

neprekrývajúcimi sa generáciami a sexuálnym rozmnožovaním, ktoré sa uskutočňuje na jar. 

Okrem toho u nej neexistujú rozdiely vo frekvenciách aliel medzi pohlaviami a nedochádza k 

migrácii alebo prírodnému výberu. V takej populácii frekvencie aliel kolíšu v určitej miere kvôli 

náhodnému spôsobu reprodukcie....  

Ktoré nasledovné tvrdenia sú správne?  

A. .....rýchlejšie (vo vyššej miere) ak populácia rastie exponenciálne 

B. .....pomalšie ak všetky jedince majú rovnaký počet potomkov 

C. .....podobne aj keby tam bol silný inbríding  

D. ....rýchlejšie ak dôjde k zdecimovaniu populácie 

 

34. Na obrázku je nakreslená pyramída a číselné údaje, ktoré reprezentuje. Ide o pomery 

hmotnosti sušiny fytoplanktónu a zooplanktónu vo vybranom morskom ekosystéme. Čo viete o 

tomto ekosystéme povedať? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. biomasa fytoplanktónu je nižšia ako biomasa zooplanktónu, pretože fytoplanktón sa živí 

zooplanktónom 

B. fytoplanktón má vysoký turnover – má vysokú primárnu produkciu, ale trvalo nízku 

biomasu,  pretože dochádza ku skonzumovaniu jeho veľkej časti  zooplanktónom 

C. biomasa fytoplanktónu a zooplanktónu je rovnaká, pre oba typy planktónu je limitujúcim 

faktorom obsah kyslíka vo vode 

D. biomasa fytoplanktónu je nižšia, pretože jeho primárna produkcia je závislá na produkcii 

organických látok zooplanktónom  

 

35. Počas sukcesie sa postupne zväčšuje celkový objem biomasy od obnaženej pôdy až po 

klimaxový les. Ako sa mení celkové množstvo biomasy prirodzeného klimaxového lesa v čase?  

A. biomasa ďalej konštantne narastá 

B. biomasa klimaxového lesa môže prudko poklesnúť po veternej smršti 

C. biomasa zväčša iba mierne a náhodne kolíše okolo istej hodnoty 

D. biomasa môže pomerne prudko poklesnúť po lesnom požiari 
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36. Herbivorné cicavce využívajú rozmanité stratégie trávenia celulózy. Prežúvavce majú napr. 

zložený žalúdok, iné druhy využívajú predĺžené črevo.  

Ktoré z tvrdení je pravdivé? 

A. Zastúpenie rozmanitých aminokyselín v tenkom čreve prežúvavcov sa odlišuje od ich 

zastúpenia v požutej potrave.  

B. Prežúvavce sa živia svojim trusom natráveným v slepom čreve, aby tak pokryli nutričné 

potreby.  

C. U monogastrických herbivorov (bez zloženého žalúdka) prebieha absorpcia nutrientov 

najmä v hrubom čreve.  

D. Väčšina baktérií v žalúdku monogastrických herbivorov je schopná produkovať celulázu. 

 

F. EVOLÚCIA A SYSTEMATIKA 

37. Charles Darwin vo svojej slávnej knihe „O pôvode druhov“ pojednáva aj o viacerých druhoch 

galapágskych ostrovčanov. Pozoroval, že u týchto vtákov sa veľkosť a tvar zobáka medzidruhovo 

líšia. Ktoré z nasledujúcich možností by mohli byť príčinou tohto rozdielu? 

A. druhy sa vzájomne líšia tým, akú potravu konzumujú - každý druh je tvarom a veľkosťou 

zobáka najlepšie prispôsobený svojmu typu potravy 

B. tieto druhy nemajú žiadneho spoločného predka  

C. spoločný predok týchto druhov mal malý a úzky zobák, druhy s veľkým a masívnym 

zobákom vznikli tak, že ich predkovia sa snažili konzumovať veľké semená a z generácie na 

generáciu sa vďaka tejto snahe ich zobák zväčšoval  

D. gény, ktoré ovplyvňujú vývin zobáka sa u rôznych druhov spomenutých ostrovčanov líšia 

alebo sú exprimované v rôznom čase a tkanive u rôznych druhov  

 

38. V komunite Amišov v americkej Pennsylvánii bolo zistené, že zhruba jedno z 500 narodených 

detí trpí inak veľmi zriedkavou chorobou - letálnou mikrocefáliou. Pri tejto geneticky podmienej 

chorobe majú pacienti nedokonale vyvinutý mozog a metabolické poruchy, čo často vedie k smrti 

postihnutého dieťaťa v ranom veku. Ktorý z nasledujúcich scenárov by mohol vysvetliť vysokú 

incidenciu tohto ochorenia práve v tejto skupine ľudí? 

A. Táto komunita bola v minulosti založená malou skupinou prisťahovalcov, z ktorých jeden 

alebo viacerí náhodou niesli mutatntnú alelu spôsobujúcu toto ochorenie - ide o tzv. efekt 

zakladateľa. 

B. Zvýšená úmrtnosť potomkov zvyšuje fitness rodičov - ide o tzv. efekt pávieho chvosta. 

C. Táto skupina ľudí zrejme v minulosti konzumovala veľké množstvo živočíšnych tukov, čo 

viedlo k zvýšenej hladine cholesterolu, metabolickým poruchám a nakoniec rozvinutiu 

mikrocefálie. 

D. Dôsledkom tradičného spôsobu života v tejto komunite dochádza k nedostatočnému príjmu 

vitamínu B12 počas tehotenstva, čo vedie vždy k vytvoreniu tej istej mutácie na chromozóme 

17, ktorá spôsobuje uvedené ochorenie - ide o tzv. efekt rekurentnej indukcie 

 

39. Rôzni zástupcovia rias majú rôzny počet membrán obaľujúcich chloroplasty - 

Chlorarachniophyta 4 membrány, panciernatky 3 membrány, euglény 3 membrány, zelené a 

červené riasy 2 membrány. Ktoré z nasledujúcich tvrdení by mohli tento stav vysvetľovať? 

A. Spoločného predka majú iba tie skupiny rias, ktoré majú navzájom rovnaký počet 

chloroplastových membrán 

B. Rôzny počet membrán chloroplastu odzrkadľuje, že táto organela mohla vzniknúť 

primárnou alebo sekundárnou endosymbiózou 

C. U Chlorarachniophyta vznikol chloroplast sekundárnou endosymbiózou, u panciernatiek a 
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euglén primárnou endosymbiózou a u zelených a červených rias vznikol chloroplast de novo 

D. U Chlorarachniophyta, u panciernatiek a euglén vznikol chloroplast sekundárnou 
endosymbiózou heterotrofného eukaryota a iného eukaryota s chloroplastom, ale u 
panciernatiek a euglén už jedna membrána počas evolúcie zanikla 
E. Zelené a červené riasy sú prokaryoty, preto má ich chloroplast práve dve membrány 

 

40. Študujeme príbuzenský vzťah troch druhov kopytníkov: zubra, bizóna a domáceho dobytka 

(tura). Použijeme dve rôzne DNA sekvencie: mitochondriálnu DNA a Y chromozóm. 

Mitochondriálna DNA sa dedí po matke, zatiaľčo Y chromozóm získavajú potomkovia samčieho 

pohlavia po otcovi.  Na základe týchto DNA vzoriek vytvoríme dva fylogenetické  stromy (obrázok 

vpravo).  Podľa mitochondriálnej DNA je zubor bližší turovi, kým podľa Y chromozómu je zubor 

bližšie bizónovi. Ako možno tento výsledok vysvetliť? 

A. Výsledok je dôsledkom pomiešania vzoriek DNA počas experimentu 

B. Zubor vznikol krížením kravy predka dnešného tura a býka neznámeho tura príbuzného 

bizónovi 

C. Bizón, zubor a tur nemajú žiadneho spoločného predka 

D. Zubor vznikol krížením býka predka dnešného tura a kravy neznámeho tura príbuzného 

bizónovi 
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