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Autorské riešenia 
 
Test aj obidve praktické úlohy sú pripravené  na  60 minút. Max. počet bodov za test je 80 a za 

každú praktickú úlohu je max. počet 40 bodov. Úspešný riešiteľ musí mať nad  50 %  bodov. 

Praktická úloha č. 1 

Autor: Mgr. Zuzana Dzirbíková, PhD. 

Recenzia: Mgr. Katarína Juríková 

Téma: Lipidy a ich úloha v organizme – tvorba myelínových figúr.  

Praktická úloha - Výsledok:  

 

(Obrázok vľavo ukazuje ako asi vyzerá zmes pred pridaním vody, obrázok úplne vpravo ukazuje ako asi 
figúry vyzerajú v mikroskope, obrázok v strede je tmavý, lebo tak sa môžu javiť figúry pri inom 
zväčšení, ale figúry sú reálne duté.) 

Bodovanie úlohy:  max 10 bodov (obrázok musí byť nakreslený ceruzkou 2 b, napísané zväčšenie 2 b, 
celková šikovnosť, ukázanie obrázku v mikroskope učiteľovi na 1. krát bez toho, aby učiteľ musel 
usmerniť žiaka 6 b, keď učiteľ musí usmerniť žiaka 1 b) 

Doplňujúce otázky:  

1 A.  žlč resp. žlčové kyseliny (1 b – za ktorýkoľvek z týchto pojmov) 

1 B. Prečo je pre organizmus výhodné/potrebné emulgovať tuky?  

Pretože tráviace enzýmy môžu tuky rozkladať rýchlejšie (efektívnejšie), keďže sa emulgáciou 
zväčšuje ich povrch. (2 b, za každú podčiarknutú časť 1 b) 

2. 

A. a,b (2 b) 

B. b  (1 b) 

C. Napíšte 3 skupiny látok, ktorých základom pre syntézu je cholesterol. 

steroidné hormóny - glukokortikoidy, mineralokortikoidy, pohlavné hormóny, žlčové kyseliny -  kys. 
cholová, chenodeoxycholová, vitamín D.  (3 body, za každú skupinu udeliť 1 bod, je jedno koľko 
látok zo skupiny tam vymenujú.) 



3.  Nakreslite jednoduchý model bunkovej membrány a popíšte ho nasledovnými číslicami a 
písmenami tak, aby v ňom boli zahrnuté nasledovné výrazy: (1) lipidová dvojvrstva, (2) čiastočne 
vnorený integrálny proteín, (3) integrálny transmembránový proteín, (4) periférny proteín, (5) kanál. 
Na lipidovej dvojvrstve označte (A) polárnu časť, (B) nepolárnu časť, (C) hydrofóbnu časť, (D) 
hydrofilnú časť. 

Odpoveď:  

 

10 b – 1 b za celkový dojem a 1 b za každý správne nakreslený a označený komponent, obrázok 
môže byť nakreslený aj farebne. 

4. Nenasýtené MK musí človek prijímať v potrave, pretože si ich nevie sám syntetizovať, sú tzv. 
esenciálne.  Tieto MK sa nachádzajú predovšetkým v tukoch rastlinného pôvodu.  (1 b) 

5.   
A. Uveďte o ktoré vitamíny mohlo ísť. A, D, E, K (1 b – udeliť len za kompletnú odpoveď, čiastkovú 
odpoveď neuznať) 
B. Pretože tieto vitamíny sú rozpustné v tukoch a pri ich prijímaní s tukmi sa môžu lepšie vstrebať 

(2 b - za každú podčiarknutú časť 1 b) 
 
6. Prečo je výhodnejšie zásobnú energiu skladovať vo forme tuku než vo forme sacharidov?  

A. Pretože tuk na tú istú hmotnosť obsahuje viac energie. Keby živočíchy skladovali energiu vo forme 
cukrov boli by menej pohyblivé. (1 b) 
 
B.  glykogén (2 b) 
 
7.  Poznáme 2 typy tukového tkaniva.  
 

A.  hnedé  (2 b) 

B.  c, d (2 b) 
 

Spolu ..................................................................................................................max. 40 bodov 



Poznámky pre realizáciu.  

Pokus je relatívne jednoduchý a MUSÍ vyjsť každému žiakovi. Na pokus stačia najmenšie vajíčka – je 
zbytočné kupovať veľké. Čo sa týka etanolu na zohriatie, možno by stačilo aj menšie množstvo, keď si 
to učitelia najprv vyskúšajú, môžu ušetriť.  

Čo sa týka topného telesa, najlepšie je nad lampu umiestniť azbestovú podložku a tam zohrievať 
alkohol – netreba ho zohriať do varu, stačí aby bol horúci. Podľa počtu študentov v skupine stačia 2-3 
topné telesá, prestriedajú sa pri nich. Po vliatí žĺtka ho treba zamiešať sklenou tyčinkou.  

Zohrievanie alkoholu a následná manipulácia s horúcou kadičkou je kritický krok, preto nech je tam 
vždy prítomný učiteľ. Pri manipulácii s kadičkou sú potrebné buď kliešte alebo rukavica, ale v tej je 
ruka menej citlivá. Ďalšia maniulácia s kadičkou závisí od konkrétnych podmienok. Študenti si 
kadičku s alkoholom môžu z topného telesa dať dole pomocou klieští alebo rukavíc, napr. na podnos, 
odniesť si kadičku k pracovnému stolu s podnosom a tam nechať alkohol trochu vychladnúť. Alebo si 
kadičku po zobratí z topného telesa môžu nechať vychladnúť priamo na pracovnom stole pri topnom 
telese a vychladnutú si zobrať k sebe na pracovný stôl (to sa mi javí ako najlepšie riešenie). 

Pri tvorbe figúr treba mať trpezlivosť, chvíľku trvá kým napučia. 

Ad filtrácia: Študentom dajte filtračný papier a nie predpripravený lievik z papiera, aby boli nútení si 
lievik urobiť sami (preto potrebujú aj nožnice: nemusí ich mať každý, stačia 3-4 ks na skupinu).  

Stranu s nakresleným hnedým tukom prosím tlačiť farebne, pri ČB tlači môže byť problém 
s rozoznaním zakresleného tuku. 

Poznámky k hodnoteniu.  

V rámci hodnotenia si treba všímať aj šikovnosť študentov.  

Myelínové figúry nech každému skontroluje učiteľ v mikroskope, až potom nech ich študent zakreslí. 
Ak sa stane, že na prvý krát úloha študentovi nevyjde, môže pokus zopakovať (od odparenia po 
koniec).  

Obrázok myelínových figúr musí byť nakreslený ceruzkou s napísaným zväčšením. Pri náčrte 
bunkovej membrány môžu byť použité aj pastelky na farebné odlíšenie jednotlivých komponentov 
BM.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Praktická úloha č. 2. 
Autor:  Silvia Hnátová 
Recenzia: doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD. 
 Téma: Mikrobiológia 

  

 Študenti budú potrebovať: 

 Perá, ceruzky 

 Kalkulačku 

 pravítko 

 

1. Ak máme na začiatku jednu dvojvláknovú molekulu DNA, 

koľko takýchto dvojvlákovných  molekúl budeme mať 

k dispozícii po 35 cykloch PCR?  

2^35 = približne 3,436 x 1010   2 body   

 

Pri PCR sa musí použiť Taq polymeráza odolná voči vysokým 

teplotám izolovaná z baktérii Thermus aquaticus. Tento typ 

polymerázy ma optimálnu polymerizačnú teplotu pri 72   C. 

 

2. Prečo musíme použiť špeciálny typ DNA polymerázy 

a nie obyčajnú DNA polymerázu? Uvažujte 

o vlastnostiach enzýmov. 

Obyčajné enzýmy by boli pri vysokej teplote denaturované – ich štruktúra by bola narušená 

a nemohli by vykonávať svoju funkciu. Taq polymeráza je vďaka svojej odlišnej štruktúre 

odolná voči vysokým teplotám, dokonca sú pre ňu optimálne.   3 body   

 

Študenti sa preto rozhodli použiť PCR na identifikáciu zdroja nákazy. Mali k dispozícii 4 vzorky: 

 

1 Gény pre shigalový toxín SLT-I a SLT-II 

2 Vzorka od infikovaného študenta, ktorý deň pred vypuknutím nákazy jedol hovädzie mäso 

v jedálni 

3 Vzorka hovädzieho mäsa z lokálnej farmy, ktorá dodáva mäso školskej jedálni 

4 Vzorka od zdravého študenta 

 

 

Zo spomenutých vzoriek 1-4 museli najprv izolovať DNA, aby mohli realizovať ďalšie experimenty.  

 

3. Ak by ste mali zobrať vzorku DNA od študenta, z ktorých buniek by ste boli schopní 

izolovať DNA? Zakrúžkujte správnu/e možnosť/i. 

a) Erytrocyty 

b) Bunky bukálnej sliznice 

c) Bunky epidermy 

d) Biele krvinky 

e) Neuróny 

Všetky okrem erytrocytov – každá možnosť 0.25 boda – celkovo 1 bod 



4. Ak by ste mali navrhnúť experiment na potvrdenie, že študent bol infikovaný hovädzím 

mäsom z lokálnej farmy, ktoré vzorky 1-4 by ste zahrnuli do experimentu? Mohla by 

niektorá zo vzoriek slúžiť ako pozitívna, resp. negatívna kontrola? Zahrnuli by ste aj iné 

kontrolné vzorky? Ak áno, uveďte aké kontroly by ste zahrnuli do experimentu. 

 

Zahrnuli by sme všetky vzorky 1-4 (0.5 bodu). Pozitívna kontrola by bol pacient 

s diagnostikovanou E coli typu EHEC, ktorý produkuje shigalový toxín (ešte lepšia pozitívna 

kontrola by bol pacient s diagnostikovaným serotypom E coli O157:H7). Negatívna kontrola 

je zahrnutá – je to zdravý študent. Ďalšia negatívna kontrola v rámci PCR je vzorka bez 

obsahu Taq (táto negatívna kontrola nemusí byť uvedená). Akékoľvek ďalšie logické (!) 

negatívne alebo pozitívne kontroly sú akceptovateľné.      

Uvedenie pozitívnej a negatívnej kontroly – každé za 2 body. Celkovo za úlohu: 4.5 bodov  

 

Študenti sa rozhodli realizovať PCR so spomenutými vzorkami 1-4 plus kontrolami, ktoré ste navrhli 

v otázke č. 4. K dispozícii mali primery pre 2 gény pre shigalový toxín: SLT-1 a SLT-II. V školskom 

kabinete tiež našli zásobné roztoky, ktoré sa rozhodli použiť na realizáciu PCR. Nakoľko poznajú 

koncentrácie látok v zásobných roztokoch, je potrebné vypočítať koľko µl komponentu je potrebné 

pridať. 

 

5. V tabuľke sú uvedené koncentrácie zásobných roztokov a koncentrácia, ktorá je nutná vo 

výslednej reakcii. Každá PCR reakcia má 100 µl. Do každej reakcie sa pridá 10 µl DNA (DNA 

je nariedené tak, aby 10 µl obsahovalo optimálne množstvo pre PCR) a 90 µl reakčnej 

zmesi. Vypočítajte riedenie jednotlivých komponentov reakčnej zmesi a výsledný rozdiel 

doplňte vodou.  

 

 Koncentrácia 
zásobného roztoku 

Koncentrácia vo 
finálnej reakcii 

Objem zásobného 
roztoku, ktorý je 
nutný pridať do 
finálnej reakcie 

Primery 10 µM 0.25 µM 2.5 µl 

dNTP 10 mM 200 µM 2 µl 

Tris HCl, pH 8.3 100 mM 10 mM 10 µl 

KCl 250 mM 50 mM 20 µl 

MgCl2 50 mM 2.75 mM 5.5 µl 

Želatína 1 µg/ml 0.01 % 10 µl 

Taq 25 U (jednotiek) 2.5 10 µl 

H2O - - 40 µl 

DNA - - 10 µl 

Spolu 100 µl 

Každá správna odpoveď – 1 bod. Celkovo za úlohu: 8 bodov. 

 

 

Po realizovaní potrebných výpočtov a rozhodnutí, ktoré kontroly by mali do experimentu zahrnúť, 

študenti začali so samotnou PCR. Každú realizovali naraz s oboma primermi pre shigalový toxín SLT-I 

a SLT-II. Po namiešaní potrebných komponentov a pridaní DNA umiestnili reakcie do cykléra.  Použitý 

program bol nasledovný: 



Po denaturácii pri 96   C nasleduje 35 cyklov pozostávajúcich z: 

a) 1 min 60   C 

b) 15 s 72   C 

c) 1 min 94   C (– ísť 34-krát na a), potom pokračovať v d)) 

d) Finálny krok 7 min 72   C 

 

6. Ktorý krok patrí k (priraď písmená a-d): 

1. Anelácii a  

2. Denaturácii c   

3. Polymerizácii  b  

4. Terminácii (ukončeniu) reakcie  d   

 

Každá odpoveď – 0.25 bodu. Celkovo za úlohu: 1 bod. 

 

Po ukončení PCR sa študenti ponáhľali vyhodnotiť výsledky 

pomocou gélovej elektroforézy. Elektroforéza je metóda, pri 

ktorej DNA migruje v elektrickom poli cez agarózový gél. Keďže 

DNA má vlastný náboj, je daný smer, v ktorom v elektrickom poli 

migruje.  

 

7. Aký náboj má DNA? Čím je tento náboj spôsobený? 

DNA má negatívny náboj (0.5 boda). Je spôsobený 

prítomnoťou fosfátových skupín (Po4
3-) v štruktúre DNA 

(2 body). Celkovo za úlohu: 2.5 bodu.   

 

Elektroforéza slúži na oddelenie fragmentov DNA rôznej dĺžky 

v elektricom poli. Dlhšie fragmenty sú väčšie a putujú v elektrickom 

poli pomalšie. Kratšie fragmenty migrujú ľahšie a preto migrujú 

rýchlejšie. Ak máme vzorku DNA fragmentov určitej dĺžky, môžme 

zostaviť štandardnú krivku. Na tento účel slúži tzv. ladder, ktorý 

obsahuje zmes fragmentov danej dĺžky. V tomto prípade sme použili 

1 kb DNA Ladder (Life Technologies). Podľa štandardnej krivky 

následne môžme odhadnúť veľkosť fragmentov z nášho experimentu. 

 

8. Načrtnite graf závislosti vzdialenosti migrácie DNA 

fragmentu v cm od veľkosti fragmentu v bp (bázové páry). 

Použite iba fragmenty, ktorých veľkosť je uvedená. Použite 

semilogaritmický papier na nasledujúcej strane (použite 

logaritmickú os na hodnoty veľkosti DNA fragmentov). Pri 

načrtnutí krivky zanedbajte najväčšie fragmenty. 

 



  



Pre porovnanie zahŕňame aj krivku načrtnutú v Exceli: 

 
 Použité hodnoty: 

vzdialenosť 
(mm) 

veľkosť 
(bp) 

5 12 216 

6 11198 

7 10180 

8 9162 

9.5 8144 

11.5 7126 

13.5 6108 

17 5090 

21 4072 

26 3054 

35 2036 

41 1636 

66 506 

 

 

 V úlohe sa boduje: 

 Kreslenie ceruzkou – 0.5 bodu 

 Správne použitie osí – závisiaca veličina (veľkosť fragmentov) na logaritmickej y-osi 

a vzdialenosť na x-osi 0.5 bodu 

 Označenie osí – vzdialenosť a veľkosť fragmentov – každé 0.5 bodu – celkovo 1 bod 

 Uvedenie jednotiek – mm a bp – každá os 0.5 bodu – celkovo 1 bod 

 Správne použitie mierky a využitie priestoru – nie príliš malá mierka – každá os 0.5 bodu – 

celkovo 1 bod 

 Uvedenie mierky – každá os 0.5 boda – celkovo 1 bod 

 Správne načrtnutie hodnôt – 3 body 

y = 13038e-0,051x 
R² = 0,9899 
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 Načrtnutie krivky, pričom najväčšie fragmenty sa zanedbajú –2  body 

 Načrtnutie grafu perom – mínus 1 bod 

 Vpisovanie hodnôt do grafu (napr 12 216 bp) – mínus 0.5 boda – spôsobuje to 

neprehľadnosť grafu 

Celkovo za úlohu:  10 bodov 

 

V našom experimente študenti použili vzorky 1-4 z úlohy 2 a tiež vaše kontroly z úlohy 4. Rozdiel 

medzi shigalovými génmi SLT-I a SLT-II je veľkosť – SLT-I je veľký 370 bp a SLT-II má 283 bp. 

 Výsledky boli nasledovné: 

- 1 – dva bandy s veľkosťou 283 a 370 bp 

- 2 – dva bandy s veľkosťou 283 a 370 bp 

- 3 – jeden band s veľkosťou 370 bp 

- Žiaden band 

 

 

9. Načrtnite do tohto obrázku gélu výsledky experimentu. Nezabudnite zahrnúť ladder 

(otázka č. 8), výsledky vzoriek 1-4 a potencionálne výsledky vašich kontrol. 

 
4 = negatívna kontrola (neinfikovaný študent) 

5 = pozitívna kontrola, študent infikovaný serotypom E. coli O157:H7 (alebo E. coli 

typu EHEC) 

6 = negatívna kontrola – PCR mix bez pridanej Taq polymerázy (nemusí byť zahrnutá) 

Veľkosti sú v obrázku vpísané orientačne, nemusia byť prítomné v riešení. 

Do ladderu treba zahrnúť všetky označené bandy (kde je popísaná veľkosť), ak sú zahrnuté aj bandy 

navyše, nie je to chyba – 0.5 boda. Dôležité je nakresliť bandy v dráhach 1-4 a kontrolách v správnej 

pozícii – bod posledným bandom laddera (506 bp) – 0.5 boda. Tiež je dôležité zahrnúť kontroly – 

aspoň jednu pozitívnu a napísať, že 4 je negatívna kontrola – každá je za 0.5 boda. Správne 

načrtnutie bandov v  dráhach 1-6 – každé za 0.5 boda.  

Celkovo za úlohu: 5 bodov. 



 

Sérotyp E. coli O157:H7 obsahuje oba gény ST-I a ST-II. Existujú však aj iné sérotypy E. coli, ktoré 

majú iba ST-I alebo iba ST-II. 

 

10. Ako by ste interpretovali výsledok experimentu: 

a) Nakazil sa študent mäsom z lokálnej farmy?  nie                                                       0.5 boda     

b) Ktorým sérotypom bol študent nakazený?  E. coli  O157:H7                                   0.5 boda 

c) Bolo by bezpečné jesť hovädzie mäso z lokálnej farmy? Prečo?  Nie, pretože obsahuje E. 

coli, ktorá má gén pre shigalový toxín SLT-I, teda je potencionálne nebezpečné jesť toto 

mäso          2 body  

Celkovo za úlohu: 3 body. 

 

Spolu: 40 bodov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Test  
 

 

Číslo 

otázky 

A B C D E Body 

1.   x x  2 

2. x     2 

3. x  x   2 

4. lyzozóm 3 

5.  x  x x 3 

6.   x   2 

7.  x x   2 

8.  x x   2 

9. E, F, J 3 

10.  x    2 

11. x  x x  3 

12.   x  x 2 

13.    x  1 

14.     x  x  4 

15.    x  1 

16.  x    1 

17.   x   1 

18.   x   1 

19.     x 1 

20. x x x   3 

21. 2 3 1   3 

22.  x    1 

23.     43 1 

24.    x  2 

25.    x  2 

26.  x  x  2 

27.  x x x  3 

28. x     1 

29  x    1 

30.  x   x 2 

31.  x  x  2 

32. x   x  2 

33.    x  3 

34. x x  x  3 

35.   x   1 

36. x     2 

37. x    x 2 

38. 

 

 

 

A. Fungi, B. obalené membránou, C. 80 S, D. obsahujú zložitý systém 

membrán, E. kvasinky, F. hýfy, G. plodnica, H. mycélium 

2 

39. x  x   2 

40. x x x x x 2 

Spolu 80 
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