
 1 

Číslo súťaţiaceho:_______ 
Dátum: _______________ 
 

 

 

 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 
    

44. ročník 

 

Kategória A 

Celoštátne kolo 

 
 

 
 

Teoretická časť – test 
 

 
 
Milí súťaţiaci, 
 

blahoţeláme Vám k postupu do celoštátneho kola Biologickej olympiády. Nasledujúci 
test obsahuje 47 otázok a podotázok. Na vyriešenie testu máte 80 minút. Budete na ne 
odpovedať vo väčšine prípadov zakrúţkovaním všetkých tých odpovedí, ktoré povaţujete za 
správne z ponúknutých variantov (správnych môţe byť aj viacero odpovedí, pokiaľ nie je v 
zadaní otázky uvedené inak), prípadne doplnením stručnej odpovede na vyznačené miesto. 
Otázky sú náročnejšie ako v krajskom kole; neponáhľajte sa, dobre si prečítajte otázku a 
odpovedajte aţ po dôkladnom zváţení svojej odpovede. Ak chcete zodpovedať niektorú 
otázku podrobnejšie, alebo vysvetliť svoju odpoveď, a nemáte dostatok miesta za otázkou, 
môţete tak urobiť na konci testu v kolónke „Poznámky”. 

Kolónku „Poznámky“ však môţete vyuţiť najmä na zaznamenanie Vašich postrehov a 
názorov o Biologickej olympiáde. Privítame kaţdý Váš postreh, ktorý nám pomôţe urobiť 
súťaţ v budúcnosti lepšou. 

V kolónke „Tabuľka“ dôkladne a pozorne vyplňte kríţikom správne odpovede, alebo 
slovnou odpoveďou, ak to vyţaduje úloha, pri pomýlení sa zakrúţkujte chybnú odpoveď 
a opravte si ju v tabuľke alebo pod tabuľkou podľa zostávajúceho miesta. 
 
 

Prajeme Vám veľa šťastia! 
 

Slovenská komisia Biologickej olympiády 
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A. BIOLÓGIA BUNKY 
 
A01. Kde je v mitochondriách lokalizovaná väčšina proteínov respiračného reťazca? 

A. rozpustená v tekutom matrixe 
B. v cytoplazme vonkajšej membrány mitochondrií 
C. v priestore medzi dvoma membránami 
D. spojené s vonkajšou membránou/ vnorené do membrány 
 

 
A02. Ktoré z nasledovných reakcií prebiehajú v cytoplazme eukaryotickej bunky? 

A. Krebsov cyklus 
B. Oxidatívny katabolizmus mastných kyselín 
C. Glykolýza 
D. Mliečne kvasenie 
E. Alkoholové kvasenie 
F. Glyoxylátový cyklus 

 
A03. Glykolýza je esenciálnou pre všetky organizmy. 
Schéma uvedená niţšie znázorňuje reakcie glykolýzy. Čísla na schéme vyjadrujú enzýmy, 
ktoré katalyzujú reakcie. Priraďte ku konkrétnemu typu enzýmu A-F správne číslo/čísla. 
Uvedomte si, ţe niektoré vymenované typy enzýmov A-F v glykolýze chýbajú a niektoré sa 
opakujú. 

 

Trieda/typ enzýmu:  
A. Oxidoredukzáza 
B. Transferáza 
C. Hydroláza 
D. Lyáza 
E. Izomeráza 
F. Ligáza 
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A04. Medzi ţivotne dôleţité ióny pre funkčnosť mitochondrií patria: 
A. CaII+ a ClI- 

B. MgII+ a KI+ 

C. MgII+ a KI+ a NaI+ 

D. CaII+ a MgII+ 

 
A05. Podmienkou na to, aby v bunke alebo mimo nej prebehla nasledovná reakcia:  
 Luciferín → oxyluciferín + svetlo  
Sú potrebné nasledovné látky: 

A. ATP 
B. ADP 
C. Luciferáza 
D. Enzým 
E. O2 
F. CO2 
G. NO 
H. CaII+ 
I. MgII+ 

 
A06. Sinice (cyanobaktérie) sú skupinou veľmi dôleţitých baktérií, ktoré sú schopné 
fotosyntézy. Ktoré z nasledujúcich tvrdení sú správne? 

1. Sú to gram-negatívne baktérie 
2. Produkujú kyslík pri fotosyntéze 
3. Všetky cyanobaktérie môţu fixovať dusík 
4. Niektoré cyanobaktérie môţu ţiť v symbióze s hubami 
5. Modrá farba cyanobaktérií pochádza výlučne z chlorofylu. 

 
A. Všetky tvrdenia sú správne. 
B. 1, 2, 3, 4.  
C. 1, 2, 3. 
D. 1, 2, 4. 
E. 1, 2.  

 
A07. Výskumníčka pestovala kvasinky na jednoduchej ţivnej pôde, kde jedným zdrojom 
energie bola glukóza označená rádioaktívnym uhlíkom 14C. Počas výskumu zaznamenala, ţe 
na kaţdý mol glukózy, ktorý bol úplne zoxidovaný, bunky potrebovali 6 molov kyslíka O2 

a vyprodukovali 36 molov ATP. 
Rádioaktivitu ktorej uhlíkatej zlúčeniny/zlúčenín bolo treba zmerať, aby mohla výskumníčka 
povedať, ţe glukóza bola úplne zoxidovaná? 

A. CH4 

B. Etanolu 
C. laktátu 
D. CO2 

Po prebehnutí uvedeného experimetu preniesla výskumníčka kultúru kvasiniek do 
anaeróbnych podmienok a pokračovala v štúdiu. Zisťovala, čo sa deje s rádioaktívnou 
glukózou. Zistila, ţe bunky pokračovali v raste, vyuţívajúc glukózu ako zdroj energie. Počas 
rastu nebol spotrebúvaný ţiaden kyslík a mnoţstvo ATP bolo iba 2 móly na 1 mól oxidovanej 
glukózy. Ktorá zlúčenina/zlúčeniny budú obsahovať po tomto procese rádioaktívny 14C? 

E. etanol 
F. laktát 
G. CH4 
H. CO2 

 

A08. Keratín je veľmi častý proteín (skleroproteín) v bunkách, vyskytujúcich sa 
v rôznych povrchových krycích tkanivách. Je však najproblémovejším proteínom na 
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spracovanie, kvôli jeho stabilnej štruktúre spôsobenej vysokým obsahom 
aminokyseliny: 

A. tryptofán 
B. cysteín 
C. asparagín 
D. metionín 

 
 
B. ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA RASTLÍN A HÚB 
 
B01. Nedostatok minerálnych elementov a biogénnych prvkov v pôde spôsobuje zmeny 
zafarbenia listov rastliny (chlorózu), ktorá súvisí s metabolickou funkciou a mobilitou 
minerálov v rastline. Nasledujúce príklady A-G opisujú symptómy rastliny, metabolickú 
funkciu a mobilitu horčíka (Mg), ţeleza (Fe) a dusíka (N). Priraďte kaţdému prvku správne 
opisy troch kategórií A, B pre symptómy, C, D pre mobilitu v rastline a E, F, G pre 
metabolickú funkciu. 
 

Symptómy rastliny 
A. nedostatok prvku spôsobuje chlorózu mladých listov  
B. nedostatok prvku spôsobuje chlorózu starých listov 

 
Minerálna mobilita v rastline 
C. prvok je vysoko mobilný v rastline 
D. prvok je do veľkej miery imobilný v rastline 

 
Metabolická funkcia 
E. Prvok je súčasťou systému elektrónového transportu a je potrebný pri syntéze 

chlorofyl-proteínových komplexov.  
F. Prvok slúţi ako základ rastlinných buniek a obsahujú ho aminokyseliny, nukleové 

kyseliny a chlorofyl. 
G. Prvok je dôleţitý pri aktivácii rôznych enzýmov a je súčasťou kruhovej štruktúry 

chlorofylu. 
 
B02. Rastúci koreň rastliny bol skúmaný z hľadiska časovo-priestorových zmien v bunkovom 

delení a predlţovacom procese. Korene boli označované grafitovými značkami (P) na 
rôznych miestach pozdĺţ osi koreňa, kde x bola vzdialenosť od apexu (vrcholu, špičky) 
koreňa po grafitovú značku Px. 

 

     
Pre kaţdú vzdialenosť Px, boli zistené nastedovné dáta.  
1. Počet všetkých epidermálnych buniek medzi P0 a Px 
2. Počet deliacich sa epidermálnych buniek P0 a Px 
3. Rýchlosť posúvania sa značky Px od P0 

koreňová 
čiapočka 
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Keď boli tieto dáta nanesené do grafu, ktorý typ profilu vyjadruje tieto zistené dáta? Pre 
kaţdý súbor dát 1, 2 a 3 vyberte najvhodnejší profil grafu z niţšie uvedených (os x = (t) 
čas).  

 

 

 
B03. Určite nasledujúce charakteristiky v kvetných diagramoch uvedených niţšie: kalich 
a koruna s rovnakým počtom častí v kaţdom cykle, počet tyčiniek je dvojnásobný voči počtu 
korunných a okvetných lístkov, semenník je z piatich plodolistov. 

A. I, II a IV 
B. II a III 
C. III a IV 
D. I, II a III 
E. I a IV 

 

 
 
B04. Korene sóje vytvárajú hľúzky (noduly), keď sú infikované baktériou Rhizobium. HN je 

recesívny mutant sóje a prejavuje sa hypernodulárnym (výrazné pomnoţenie hľuziek) 
fenotypom. Na obrázku niţšie (Obr. 1) je HN mutant a divý typ WT. Druhý obrázok (Obr. 
2) znázorňuje noduláciu koreňov po vrúbľovacom experimente s divým typom WT 
a mutantom HN. Pri absencii baktérií rodu Rhizobium sa HN mutant sóje neodlišuje 
fenotypovo od divého typu WT. 
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Z horeuvedených informácií rozhodnite, ktoré z moţností na doplnenie do vety vytvoria 
správne tvrdenie. 
 

 
(1).V HN mutantovi    určuje hypernoduláciu. 
 
 
 
 
 
 
(2).Stonka divého typu WT počet/tu hľuziek. 
 
 

 
 

 
 
 

(3). V HN mutantovi sóje, je hypernodulácia spomaleného/om 
 rastu/e stonky. 

 

 

 
B05. Úloha aleurónovej vrstvy v zrne je: 

A. ochrana zárodku 
B. tvorba a uvoľňovanie enzýmov, ktoré odbúravajú škrob a proteíny endospermu 
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Rast 
stonky 

Počet 
hľuziek 

Obrázok 2 
Obrázok 1 

Stonka 

Koreň 

WT HN 

Normálna 
nodulácia 

Hypernodulácia 

A. príčinou 

B. výsledkom 

C. nezávislá   
                   na 

A. pozitívne reguluje 

B. negatívne reguluje 

C. je neutrálna v regulácii 

A. stonka 

B. koreň 
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C. tvorba giberelínov 
D. syntéza cukrov 
E. hromadenie vody 

 
B06. Niţšie uvedený experiment dokumentuje dôkaz prítomnosti: 

A. auxínov 
B. giberelínov 
C. kyseliny abscisovej 
D. kumarínu 
E. IAA  
 
Ktorá/é sa podieľajú na: 
F. gravitropizme 
G. fototropizme 
H. fotonastii 
I. fototaxii 

 

 

B07. Keď bol mladý orech vysoký 5 m, osoba zatĺkla 2 dlhé klince vodorovne a oproti sebe 
do kmeňa stromu vo výške 1 metra. V súčasnosti je strom vysoký 10 metrov. Sú zmeny vo 
výške nad zemou a vo vzdialenosti medzi dvomi klincami? 

A. Výška dvoch klincov nad zemou sa zvýšila v dôsledku činnosti cievneho kambia.  
B. Výška dvoch klincov zostáva nezmenená, pretoţe prvotný rast prebieha na vrchole 

stonky. 
C. Vzdialenosť medzi dvomi klincami sa zväčšila kvôli činnosti vaskulárneho kambia  
D. Výška a vzdialenosť medzi dvomi klincami sa za zväčšila v dôsledku aktivity 

interkalárneho meristému 
E. Obe odpovede B a C sú správne 

C. ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA ŢIVOČÍCHOV A ČLOVEKA, ETOLÓGIA 
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C01. Celkový objem pumpovaný kaţdou komorou na jeden úder je známy ako systolický 
objem. Ak je systolický objem vydelený počtom úderov na minútu, výsledkom je srdcová 
kapacita. 
Srdcová kapacita = systolický objem × srdcová frekvencia 
Aká je srdcová kapacita (celkový krvný objem pumpovaný kaţdou komorou za jednu minútu) 
dospelého človeka, ktorého srdce bije 72-krát za jednu minútu a pumpuje 70 ml krvi pri 
kaţdej kontrakcii? 

A. 3L min-1 
B. 5L min-1 
C. 10L min-1 
D. 7L min-1 

 
C02. Traja pacienti 1, 2 a 3 vykazujú symptómy nízkej hladiny tyroxínu. U pacienta 1 boli 

nájdené defekty v hypotalame, u pacienta 2 v prednom laloku hypofýzy a u pacienta 3 v 
štítnej ţľaze. Pred a po pridaní (30 minút) tyreotropín uvoľňujúceho hormónu (TRH) bola 
kaţdému pacientovi meraná koncentrácia hormónu stimulujúceho štítnu ţľazu 
(tyerotropínu, TSH). 

 
 

 
Priraďte písmená označujúce hodnoty (A-C) správne ku kaţdému pacientovi (1-3). 

 
C03. Oocyty hviezdice sa vyvíjajú obalené plochými folikulmi v gonádach. Prípadne zastavia 

svoj vývin vo forme vajíčka v meióze v profáze I a prečkajú v štádiu nezrelých vajíčok. 
Nezrelé vajíčka pokračujú v meióze, keď sú stimulované a stratia svoju jadrovú 
membránu, ako vidíte na schéme niţšie.  

 

 

 Pre pochopenie mechanizmu pokračovania v meiotickom delení boli uskutočnené 
nasledujúce experimenty. 

 

jadro 

folikuly Pólové 
teliesko 

 
Koncentrácia TSH v krvi [mmol/L] 

pred podaním TRH 
Koncentrácia TSH v krvi 
[mmol/L] po podaní TRH 

Zdravá osoba Niţšia ako 10 Medzi 10 a 40 

A Niţšia ako 10 Medzi 10 a 40 

B Medzi 10 a 40 Vyššia ako 40 

C Niţšia ako 10 Niţšia ako 10 
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Experiment 1: Keď extrakt z nervového tkaniva dospelej hviezdice bol pridaný k 
nedospelým vajíčkam obkoleseným folikulmi, meióza pokračovala. 

 
 

Experiment 2: Keď bol extrakt z nervového tkaniva dospelej hviezdice pridaný k 
nedospelým vajíčkam s odstránenými folikulmi, meióza nepokračovala. 
 

 
 

Experiment 3: Keď bol extrakt z nervového tkaniva dospelej hviezdice pridaný 
k folikulom, potom ako boli oddelené od nezrelých vajíčok a následne bolo toto médium 
pridané k nezrelým vajíčkam bez folikulov, meióza pokračovala.  

 
 
Experiment 4: Keď bol extrakt z nervového tkaniva dospelej hviezdice pridaný 
k folikulom, potom ako boli oddelené od nezrelých vajíčok a následné bolo toto médium 
injektované dovnútra nezrelých vajíčok bez folikulov, meióza nepokračovala. 

 
 

Na základe týchto výsledkov boli rozvinuté štyri hypotézy.  
 
Hypotéza 1: Extrakt z nervového tkaniva obsahuje látky, ktoré priamo riadia nezrelé 
bunky spôsobujúc pokračovanie v meióze. 
 
Hypotéza 2: Extrakt z nervového tkaniva obsahuje látky, ktoré riadia pokračovanie 
meiózy v nezrelých vajíčkach, ale folikuly blokujú látky, ktoré majú vplyv na nezrelé 
vajíčka. 
 

Extrakt nerv. tkaniva 
 

Extrakt nerv. 

tkaniva 

Extrakt nerv. 

tkaniva 

Extrakt nerv. 
tkaniva 
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Hypotéza 3: Extrakt z nervového tkaniva obsahujúci prekurzor látky, ktorá spôsobuje 
pokračovanie v meióze, je potom zmenený folikulmi na aktívnu zloţku, ktorá vedie k 
pokračovaniu meiózy nezrelých vajíčok. 
 
Hypotéza 4: Extrakt z nervového tkaniva vyvoláva u folikulov vylučovanie látky, ktorá 
potom pôsobí na povrchu bunky nezrelých vajíčok, čo vedie k pokračovaniu meiózy. 

Označte správne každú hypotézu, či bola zamietnutá (Z) alebo prijatá (P).  

 
C04. Obrázok niţšie predstavuje priečny rez neurulovým štádiom embrya stavovca. 

 

 

(1)Označte nasledujúce tvrdenia o tkanivách a orgánoch odvodených zo štruktúr (a), (b), (c) 
a (d), vyznačených na obrázku hore, za/ako správne (S) alebo nesprávne (N). 

A. Tkanivá odvodené zo štruktúry (a) sú vţdy prepojené s tkanivami. 
B. Štruktúra (c) sa môţe niekedy meniť.  
C. Štruktúra (d) sa diferencuje na stavce. 
D. Väčšina obehového systému vzniká zo štruktúry (b). 

 
(2)Nervová trubica vzniká zo štruktúry (e). Nasledujúce tvrdenia o tvorbe a neskoršom  

vývine nervovej trubice označte či sú správne (S) alebo nesprávne (N). 
A. Bunky na okraji nervovej trubice sa diferencujú na gliové (podporné nervové) bunky 

ale aj na neuróny 
B. Dutina nervovej trubice sa neskôr úplne uzavrie. 
C. Väčšina nervových tkanív odvodených z nervovej trubice tvorí nervový systém. 
D. Retinálny pigmentový epitel v oku sa vyvinul z optického zväzku vytvoreného z 

nervovej trubice. 

 
C05.  
(1)  

Pri zháňaní potravy včely medonosné obyčajne vykonávajú vrtivý tanec (Obrázok 1), keď 
chcú nájsť lákavý zdroj potravy vzdialený 100 a viac metrov od úľa. Dĺţka trvania vrtivého 
tanca určuje vzdialenosť zdroja potravy od úľa. 

 
Trvanie vrtivého tanca bolo študované na dvoch druhoch včiel, Apis cerana cerana 
(Acc) a Apis mellifera ligustica (Aml) tak, ţe zdroj potravy bol umiestnený v rôznych 
vzdialenostiach od úľov. Výsledné údaje sú uvedené na grafe niţšie (pozri Obrázok 2). 
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Aké boli vzdialenosti (m) potravy od úľa, keď priemerná dĺţka trvania vrtivého tanca u 
oboch druhov včiel Acc a Aml bola 800 msec? Vyberte odpoveď pre kaţdý druh včiel z 
nasledujúcich niţšie uvedených čísel. (pouţite pravouhlé pravítko) 

 
 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400 

 
 
 
(2) 

Zmiešané kolónie druhov včiel Acc a Aml boli úspešne vytvorené introdukovaním Aml 
lariev do kolónie Acc včiel a naopak. Mladé jedince oboch druhov boli akceptované 
kolóniou jedincov oboch druhov. Keď bol ten istý experiment (Obrázok 2) uskutočnený 
na zmiešaných kolóniách, introdukované Acc a Aml robotnice vykazovali presne tie 
isté charakteristiky ako ich druh vykazoval predtým. Vo finálnom experimente bola 
potrava umiestnená vo vzdialenostiach 400, 500 a 600 m, všetky umiestnené 
rovnakým smerom. Introdukované Aml včely boli trénované na presné nájdenie miesta 
s potravou vo vzdialenosti 500 m a viac. To isté bolo pozorované, keď bol experiment 
urobený opačne. 
Na základe týchto experimentov určite, aké závery môţeme vyvodiť o prenose 
informácie kódovanej vrtením a jej dekódovania prijímajúcimi včelami? 

   
  

  

 

Obrázok 1 

Obrázok 2 

Vzdialenosť(m) 

potravy od úľa 
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 Zakódovaná informácia 

(vysielajúca včela) 

Dekódovanie informácie 

(prijímajúce včely) 

A. geneticky determinované geneticky determinované 

B. geneticky determinované sociálne naučené 

C. sociálne naučené geneticky determinované 

D. sociálne naučené sociálne naučené 
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D. GENETIKA 

 
D01. Mapovanie genómov organizmov pomocou DNA čipov znamenalo revolúciu v analýze 
genómu. Prvýkrát bola táto metóda pouţitá v roku 1998. Prvým zmapovaným genómom, 
v roku 2000, bol genóm organizmu: 

A. arábovka thalova (Arabidopsis thaliana) 
B. hrach siaty (Pisum sativum) 
C. drozofila obyčajná (Drosophila melanogaster) 
D. kvasinka pivná (Saccharomyces cerevisiae) 

 
D02. Na obrázku niţšie je schematicky znázornená bakteriálna bunková stena a nové 
vírusové častice. Ide o: 

A. maturáciu – dozrievanie viriónov 
B. eklipsu 
C. latentnú fázu 
D. aktiváciu 
E. lýzu 

 

 

 
D03. Vedci identifikovali cDNA klon tak, ţe sekvenovali jeho úsek s cieľom zistiť, či sa jedná 
o hlf cDNA. Z nukleotidovej sekvencie originálneho reťazca tohto malého fragmentu 
dedukujú dideoxy metódou, ţe sa jedná o úsek:  

A. 5' TGGCTACC 3' 
B. 3' TGGCTACC 5' 
C. 5' ACCGATGG 3' 
D. 3' ACCGATGG 5' 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
D04. Alelická frekvencia pre C (čierne krídla), cg (šedé krídla) a c (biele krídla) pri Hardy-
Weinbergovej rovnováhe je: 
 

 C cg c 

A. 0,25 0,50 0,25 

B. 0,00 0,75 0,25 

C. 0,00 0,50 0,50 

D. 0,25 0,25 0,50 
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D05. Väčšina aneuploidných pacientov má trizómiu, alebo menej často monozómiu určitého 
chromozómu. Postnatálne zlúčiteľné so ţivotom sú len tri nemozaikové poruchy na báze 
trizómie určitého chromozómu. Monozómia celého chromozómu je takmer vţdy letálna; 
významnou výnimkou je monozómia chromozómu: 

A. X 
B. 21 
C. 18. 
D. 13 

 
D06. Rôzne vzory bunkových cyklov, A aţ D, sú znázornené niţšie. Správne k nim priraďte 

typy buniek označené číslami 1 aţ 4. 
 

 
 

Typy buniek: 
1. Ľudské epitelové bunky  
2. Embryonálne bunky morskej jeţovky aţ po 128-bunkové štádium  
3. Bunka slinnej ţľazy muchy Drosophila 
4. Plazmódium nádorovky 

 
D07. Evolučná vzdialenosť (medzi dvoma druhmi) je definovaná ako počet nukleotidových 

substitúcií na jedno nukleotidové miesto medzi dvoma DNA sekvenciami. Rýchlosť 
evolúcie sa vypočíta ako počet nukleotidových substitúcií na jedno nukleotidové miesto 
za rok. Odobrali sme dve DNA sekvencie z dvoch druhov a zistili sme, ţe ich evolučná 
vzdialenosť je 0,05. Predpokladáme, ţe evolučná rýchlosť je 10-8 nukleotidu za rok. 

 
(1) Pred koľkými rokmi obe sekvencie divergovali? (uveďte výpočet)  

 
(2) Aký je vzťah medzi časom divergencie medzi dvoma sekvenciami (T1) a časom 

divergencie medzi dvoma druhmi (T2) všeobecne? 
 

A. T1 < T2 
B. T1 = T2 
C. T1 > T2 

 

 
D08. Pri delení buniek prvokov (vyberte správnu odpoveď) 

A. Predchádza deleniu bunky kompletná replikácia genetickej informácie 

S fáza 

M fáza 

cytokinéza 

A 

B 

C 

D 
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B. Je porušená cytoplazmatická membrána 
C. Trvá replikácia DNA obvykle dlhšie neţ je generačná doba 
D. Nedochádza k replikácii DNA 
E. Obdrţí kaţdá dcérska bunka jedno vlákno pôvodnej DNA; druhé je doplnené aţ po 

rozdelení buniek 
 

 

E. EKOLÓGIA 

 
E01. V populačnej ekológii termín disperzia vyjadruje: 

A. pohyby organizmov medzi populáciami 
B. pohyby organizmov vo vnútri populácie 
C. priestorové rozmiestnenie organizmov jedného voči druhému 
D. A a B sú správne 
E. B a C sú správne 

 
E02. Rovnako ako populácia, aj spoločenstvo má rôzne vlastnosti/charakteristiky. Ktorá 
z nasledujúcich charakteristík zodpovedá úrovni spoločenstva: 

A. druhová diverzita, stratifikácia, relatívna početnosť samíc a trofické siete 
B. druhová diverzita, veková distribúcia, úhyn jedincov a trofické siete 
C. diverzita kohort, dominancia, veková distribúcia a trofické siete 
D. druhová diverzita, dominancia, relatívna početnosť a trofické siete 
E. druhová diverzita, hustota, úhyn jedincov a veková štruktúra 

 
E03. . Ktoré z nasledujúcich tvrdení sú správne? 

A. Mnoţstvo dusíka v ţivých organizmoch je veľmi malé v porovnaní k celkovému 
mnoţstvu v ovzduší. 

B. Menej ako 30% dusíka vyuţiteľného rastlinami pochádza z baktérií alebo siníc, ktoré  
fixujúcich dusík. 

C. Cyklus plynného dusíka je globálny, pretoţe zahŕňa výmenu medzi ekosystémom 
a atmosférou. 

D. Mechanizmy vstupu ţivín do ekosystémov sú rovnaké ako mechanizmy výstupu. 
E. Cykly ţivín sa môţu skúmať pomocou zavedenia rádioaktívnych značkovačov do 

prírodných alebo umelých ekosystémov. 

 
E04. Obrázok niţšie znázorňuje výsledky experimentu popínavej rastliny Ipomoea tricolor, 

v ktorom bola od seba oddelená podzemná a nadzemná kompetícia. Priemerná sušina je 
vyznačená bezfarebnými stĺpcami a koeficient variácie (pomer štandardnej odchýlky 
a priemernej hodnoty) znázorňujú vyšrafované stĺpce. Určite ktoré z nasledujúcich 
tvrdení je pravdivé (P) alebo nepravdivé (N) na základe výsledkov experimentu. 
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A. Kompetícia o zdroj svetla má väčší vplyv na hodnotu priemernej sušiny ako 
kompetícia o ţiviny v pôde.  

B. Individuálne rastliny majú silnejší potenciál získať prevahu pri kompetícii o ţiviny z 
pôdy ako pri kompetícii o zdroj svetla.  

C. Keď rastlina rastie samostatne v kvetináči, ţiviny v pôde sú limitujúcim faktorom ale 
svetlo nie. 

 
E05. Aby sa testoval vznik CO2 dostupného v pôde, uskutočnili sa dva pokusy na stromoch 
v borovicovom lese. V prvom pokuse odstránili pás kôry široký 20 cm dookola kmeňa zo 
stromov uprostred vzdialenosti medzi povrchom pôdy a najniţším konárom. (1) Ktoré 
z nasledujúcich tvrdení je správne? 

A. Transport cukrov do koreňov sa zastaví a korene odumrú 
B. Transport draslíka a vápnika z koreňov k ihličiu sa zastaví 
C. Floémový transport je znemoţnený, čo spôsobí, ţe korene majú nedostatok dusíka 
D. Transpirácia sa zastaví. Ako výsledok, strom stratí všetko ihličie. 

V druhom pokuse sa počas niekoľkých dní v priebehu vegetačného obdobia meralo 
mnoţstvo uvoľneného CO2 z pôdy na báze stromov. Pokus s odstraňovaním kôry sa 
opakoval celkove na 9 stromoch, tri stromy na zásah. Pri prvom zásahu sa kôra odstránila 
začiatkom júla (biele trojuholníky). V druhom zásahu bola kôra odstránená koncom augusta 
(biele štvorce). Tretie ošetrenie bola kontrola bez zásahu – kôra nebola odstránená (čierne 
krúţky). 
 
Údaje z tohto pokusu sú znázornené na nasledujúcom grafe. Čierne šípky označujú čas 
odstránenia kôry z kmeňa stromu. Závislá os: pôdna respirácia. 
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Ktoré z nasledujúcich tvrdení vystihujú výsledky tohto pokusu? 

E. Odstránenie kôry v júni malo oveľa menší účinok na celkovú tvorbu CO2 v pôde 
počas celej sezóny neţ odstránenie kôry v auguste. 

F. Produkcia CO2 v pôde vykazuje sezónne zmeny. 
G. Zníţenie produkcie CO2 v pôde pri zásahoch, kde bola kôra odstránená, sa nemôţe 

vysvetliť iba samotnými sezónnymi zmenami. 
H. Tvorba CO2 v pôde je vţdy niţšia pre stromy s odstránenou kôrou neţ pre 

nepoškodené stromy. 
 
* Počas obdobia 6 rokov sa zaznamenala variácia v početnosti 5 druhov ţivočíchov 
v mesiaci október, aby sa overila obnova fauny znečisteného jazera po tom, čo bol v roku 
1999 zahájený očisťovací proces. Hodnoty početností sú znázornené na nasledujúcom 
obrázku. Nasledujúce štyri otázky sa vzťahujú k obrázku dole. 
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*(2). Početnosť druhu 3 smeruje k: 
A. vymiznutiu s časom 
B. zvýšeniu s časom 
C. zostáva konštantná v čase 
D. kolíše náhodne s časom 
E. kolíše systematicky 
 
*(3). Najvyššia hustota druhu 2 bola registrovaná v rokoch 
A. 2000 a 2001 
B. 2002 a 2003 
C. 2003 a 2004 
D. 2004 a 2005 
E. Ţiadna z vyššie uvedených odpovedí nie je správna, pretoţe poskytnuté odpovede nie sú 
úplné 
 
*(4). Druhy, ktoré umoţnili zhodnotiť zníţenie znečistenia boli: 
A. 1, 2 a 3 
B. 2, 3 a 5 
C. 3, 4 a 5 
D. 1, 4 a 5 
E. 2, 4 a 5 
 
*(5). Zníţenie znečistenia umoţnilo, aby počet druhov/druhové bohatstvo: 
A. sa zvýšilo s časom 
B. vymizlo s časom 
C. nezmenilo sa s časom 
D. kolísalo náhodne s časom 
E. kolísalo systematicky s časom 
 

 
F. BIOSYSTEMATIKA 
 
F01. Ktoré z vetiev A aţ E v tomto fylograme zelených rastlín majú znaky 1 aţ 6 v zozname 

uvedenom niţšie? 
 

 
  

1. Peľ 
2. Tracheidy, cievice 

 Zelené riasy 

Chary 
 

Machy 

Paprade 

 
Nahosemenné 
rastliny 
 
Krytosemenné 
rastliny 

A 

B 

C 

D 

E 
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3. Kutikula 
4. Semená 
5. Plodolisty 
6. Mnohobunkové embryo 

 
F02. V rámci húb sú rozlišované štyri hlavné skupiny: bunkovky (Chytridiomycetes), plesne 
(Zygomycetes), vreckaté huby (Ascomycetes) a bazídiové huby (Basidiomycetes). Bunkovky 
sa odlišujú od ostatných troch skupín v tom, ţe: 

A. Bunkovky sa nerozmnoţujú pohlavne 
B. Všetky sú vodné organizmy 
C. Bunkovú stenu majú z celulózy 
D. Majú bičíkaté štádia vo vývojom cykle 

 
F03. Nauplius je larva: 

A. niţších kôrovcov  
B. vyšších sladkovodných kôrovcov 
C. výtrusovcov 
D. riasničkavcov 
E. pŕhlivcov 
F. ţiadna z predchádzajúcich odpovedí nie je správna 

 
F04. Niţšie je schematicky znázornený vývojový cyklus parazita, ktorý je známy ako 
pôvodca druhého najvýznamnejšieho parazitárneho ochorenia na svete. O jeho význame 
svedčí štatistika – asi 600 miliónov osôb ohrozených nákazou, 200 – 300 miliónov osôb 
nakazených a ročná úmrtnosť je okolo 1 milióna ľudí. Ide o známe ochorenie: 

A. bilharzióza 
B. schistosomóza 
C. askarióza 
D. trichinelóza 
 
ktorú spôsobujú parazity zo skupiny: 
E. okrúhlovce (Nemanthelmintes) 
F. obrúčkavce (Annelida) 
G. ploskavce (Plathelmintes) 
H. ploskulice (Turbellaria) 
 
ktorých významné infekčné vývinové štádium, ţijúce vo donom prostredí, má 
enzymatické vybavenie v podobe proteolytických enzýmov schopných rozrušovať keratín 
a kolagén. Ide o štádium, ktoré je znázornené na obrázku číslo: 
I. 2 – miracídium 
J. 6 – cerkárium 
K. 7 – miracídium 
L. 4 – cerkárium  
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F05. Charakteristiky 8 taxonomických skupín označených písmenami A aţ H sú 
znázornené v niţšie uvedenej tabuľke. 
 

Taxonomická 
skupina 

Blanité 
vajíčko 

(Amnion) 

Chorda Chlpy Končatiny Vnútorná 
kostra 

Zuby 

A - + - - - - 

B + + + + + + 

C - + - - + + 

D - + - + + + 

E + + + + + + 

F + + + + + + 

G - + - - - + 

H - - - - - - 

  
Vysvetlivky:  + prítomný znak 
  - znak chýba 
 
Na základe vyššie uvedených znakov vyplňte rámiky v dolu uvedenom evolučnom 
strome. Vpíšte do nich veľké písmeno označujúce taxonomickú skupinu. 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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POZNÁMKY: 
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TABUĽKA:  

Vaše výsledné sumárne odpovede z testu (vyplniť v podobe kríţika alebo slovná odpoveď, ak to 
vyţaduje úloha, pri pomýlení sa zakrúţkovanie nesprávnej odpovede a opravenie pod tabuľkou)  

 

 

Číslo 
úlohy 

A B C D E F G H I J K L Suma 

A01              

A02              

A03 A = ............ ; B = ............... ; C = ............ ; D = ............ ; F = ............ ; E = ............ ;  

A04              

A05              

A06              

A07              

A08              

B01 Mg = ...............; Fe = ...............; N = ...............;  

B02 1 = ..........; 2 = ..........; 3 = ..........;  

B03              

B04(1)              

B04(2)              

B04(3)              

B05              

B06              

B07              

C01              

C02              

C03 Zamietnuté (Z) = ....................; Prijaté (P) = ....................;  

C04(1)              

C04(2)              

C05(1) Acc = ....................; Aml = ....................;  

C05(2)              

D01              

D02              

D03              

D04              

D05              

D06              

D07(1) Výpočet: ................................................................ = .............................. rokov  

D07(2)              

D08              

E01              

E02              

E03              

E04              

E05(1)              

E05(2)              

E05(3)              

E05(4)              

E05(5)              

F01              

F02              

F03              

F04              

F05 Zľava doprava: .....; .....; .....; .....; .....; .....; .....; .....;  

   


