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KATEGÓRIA A 

 
 

RIEŠENIA A POKYNY PRE KOMISIU 
 

 
Biochémia 
      
Inštrukcie pre organizátorov/učiteľov: 
 
Pre každého študenta je potrebné pripraviť nasledovné roztoky v nasledovných množstvách: 
 

Na 1 študenta: minimum optimum 

Roztok bielka (1:9, fitrovaný) 10 ml 14 ml 

Roztok nízkotučného mlieka  
(1:4, nefiltrovať) 

10 ml 14 ml 

10% NaOH 16 ml 18 ml 

1M HCl 5 ml 7 ml 

10% saponát (najlepšie Jar) 10 ml 12 ml 

0,5% CuSO4.5H2O 2,5 ml 3 ml 

10% CuSO4.5H2O  0,4 ml 0,4 ml 

Pozn.: všetky roztoky nariediť v destilovanej vode 

 
Príprava 10x riedeného roztoku bielka: 
 
Najprv nachystáme zbernú nádobu, na ktorú umiestnime lievik s filtračným papierom. Filtračný 
papier na lieviku pokvapkáme trochou vody. 
  
Nachystáme si 250 ml destilovanej vody. 
 
Rozbijeme vajce, oddelíme bielok a mierne ho premiešame (Vidličkou. Nešľahať! Inak proteíny 
denaturujú a ťažko ich ďalej filtrovať). 
 
Prilejeme 250 ml dH2O, trochu premiešame a okamžite (!) prelejeme do nachystaných lievikov.  
Maximálny výťažok na jeden lievik s filtračným papierom je 50 ml po 20 minútach. Neskôr 
nezískame želaný filtrát. Neprefiltruje sa všetko.  
Preto odporúčame filtrovať cez viacero lievikov s filtračnými papiermi súčasne, podľa potreby. 
Odporúčame tiež použiť čo najčerstvejšie vajcia a čo najmenej triasť/hrkať filtrátmi, lebo proteíny 
môžu denaturovať. No i v prípade vzniku „snehu“, je stále možné v zvyšnej tekutine dokázať 
proteíny. 
 
Príprava 5x riedeného roztoku mlieka: 
 
Odporúčame použiť mlieko: Rajo, nízkotučné (0,5% tuku) (bielkoviny 3,4%; sacharidy 4,9%; 
sodík 0,06%, vápnik 120 mg). 
Zmiešať jeden diel mlieka so štyrmi dielmi destilovanej vody. 



Biochémia: autorské riešenia                
 Výsledky: 

Tabuľka 1.: Zmeny pozorované v roztokoch z etapy 1 
 

materiál /reagent Vaječné bielko mlieko 

Zmena Stupeň 
zmeny 

zmena Stupeň
zmeny 

HCl  Biela zrazenina 
(intenzivnejsia) 

 

 

++ 

Biela zrazenina. (alebo 
len zrazenina) (slabsia) 
 

 

+ 

CuSO4.5H2O Bledozelena zrazenina 
 

 

+/++ 

Bledozelena zrazenina 
 

 

 

+ 

Biuretová reakcia Falove zafarbenie roztoku 
(resp. ruzovo-fialove) 

 

+++ 

Fialove zafarbenie 
roztoku (resp. ruzovo-
fialove) (bledsie) 
 

 

+ 

Biuretová reakcia Fialove zafarbenie roztoku 
(resp. ruzovo-fialove) 

 

++ 

Fialove zafarbenie 
roztoku (resp. ruzovo-
fialove) (bledsie) 
 

 

+ 

 
Odhadnite stupeň zmeny v troch stupňoch („-“ – žiadna zmena, „+“ málo intenzívna zmena, 
„++“ veľmi intenzívna zmena). (0,5 b/správne políčko v tabuľke = 8 bodov)  
 
Záver:  (2 body) 
 
Aspoň jednoduché zhodnotenie: V mlieku a vo vaječnom bielku sme dokázali 
prítomnosť proteínov ako zrážaním, tak aj biuretovou reakciou. Viac proteínov sme 
detekovali vo vaječnom bielku.  
 
Otázky: 
 
1 Ako si vysvetľujete zmenu pozorovanú v skúmavkách B1 a M1 po pridaní HCl? 

V akom stave sú proteíny? (1 bod) 
Proteíny sú denaturované a nerozpustené v stave zrazeniny - 
denaturácia/vyzrážanie proteínov v prostredí s kyslým pH.  

2 Ako si vysvetľujete zmenu v skúmavke B2 a M2. V akom sú proteíny stave? O aký 
dej podľa vás ide? (1 bod) 
Proteíny sú deneturované, vyzrážané z roztoku vysolením. 

3 Čo ste zistili v skúmavkách B3-4 a M3-4? (1 bod) 
Pomocou biuretovej reakcie sme dokázali prítomnosť proteínov. Dôkazom je 
vznik komplexov medi a peptidických väzieb, ktoré menia farbu roztoku na 
fialovú. 

4 Čo viete na základe farebnej zmeny v prípade Biuretovej reakcie, povedať o veľkosti 
proteínov obsiahnutých v mlieku a v bielku? (0,5 boda) 

a)Ide prevažne o peptidy a kratšie proteíny 
b)V oboch sú obsiahnuté najmä dlhé proteíny 
c)prečo tak usudzujete? (0,5 boda) 
 

Lebo sa roztok sfarbil na fialovo. Fialové zafarbenie dávajú veľké proteíny 
v koplexe s meďou. 



  
Výsledky: 
Tabuľka 2: Zmeny pozorované v roztokoch z etapy 2 
 

reagent / materiál Bielko mlieko 

(HCl) + NaOH 

  
Zrazenina sa rozpustila, 
roztok sa vyčíril 
 
 
 

 Zrazenina sa rozpustila, 
 
 
 
 

(CuSO4) + saponát 

 
Zrazenina sa rozpustila, 
roztok sa vyčíril 
 
 

Zrazenina sa rozpustila, 
roztok sa vyčíril 
 
 

(Biuretová reakcia) + HCl 

  
Roztok sa odfarbil. Fialové 
zafarbenie zoslablo, alebo 
zmizlo (v prípade 
prešvihnutia s HCl sa 
utvorila biela zrazenina) 

Roztok sa odfarbil. Fialové 
zafarbenie zoslablo, alebo 
zmizlo (v prípade 
prešvihnutia s HCl sa 
utvorila biela zrazenina) 

(Biuretová reakcia) + 10% CuSO4

  
Utvorili sa bledomodré 
vločky (vo fialovom 
roztoku) 
 

 Utvorili sa bledomodré 
vločky (vo fialovom roztoku)
 
 

 
(0,5 b/správne políčko v tabuľke = 4 body)  
 
Záver:  (2 body) 
 
Študenti musia vedieť slovne zhrnúť to, čo spravili : 
 
Po pridaní NaOH k roztoku s HCl došlo k rozpusteniu zrazeniny v dôskedku zvýšenia 
pH v roztoku na také, v ktorom sú proteíny rozpustné. 
K rozpusteniu zelenej zrazeniny dôjde v dôsledku narušenia hydrofóbnych interakcii 
medzi proteínmi a saponátom. 
Odfarbenie biuretovej reakcie je spôsobené poklesom pH, pri ktorom sa rozkladajú 
meďnaté komplexy. 
V nadbytku CuSO4.5H2O sa vyzrážavajú proteíny (prípadne, ak sú šikovní, napíšu 
meďnaté soli) 
 
Otázky: 
 
5 Ako si vysvetľujete zmenu, ktorá nastala v skúmavkách B1 a M1 po pridaní NaOH. 

V akom sú proteíny stave? (1 bod) 
Proteíny ostali denaturované ale vďaka zmene pH sa stali rozpustnejšími vo vode. 
 

6 Ako si vysvetľujete zmenu po pridaní saponátu v skúmavkách B2 a M2? (2 body) 
Proteíny sú pri vysoľovaní dehydratované v dôsledku čoho adherujú 
hydrofóbnymi interakciami medzi sebou, keďže voda je vytesnená soľami. 
Saponát ako detergent tieto hydrofóbne interakcie naruší a proteíny sa stávajú vo 
vode rozpustnejšími. 
 
 



7 Čo spôsobilo zmenu (zafarbenia) v skúmavkách B3 a M3 po pridaní HCl? (1 bod) 
Komplexy medi s peptidovou väzbou sú stabilné len v zásaditom prostredí. 
Zníženie pH roztoku kyselinou chlorovodíkovou spôsobilo rozpad farebných 
komplexov. 
 

8 Navrhnite hypotézu vysvetľujúcu jav, ktorý ste pozorovali v skúmavkách B4 a M4. 
Vzhľadom na výsledok v skúmavke K (ktorá je kontrolou), zvážte svoju hypotézu. 
Prečo je podľa vás skúmavka K kontrolou? (2 body) 

Vyzrážal sa síran mednatý na útvary podobné modrej skalici. Išlo jednak 
o kontrolu, či prebehla správne biuretova reakcia. A zároveň o zdržanlivosť 
tvrdení, že boli vyvločkované proteíny... (Kontrola bez proteinov, v ktorej 
sa vyvločkuje to isté čo v skúmavkách s biuretovou reakciou napovedá, že sa 
vyzrážal len síran meďnatý (a netreba robiť unáhlené závery ohľadom proteínov).  

 
9 Predstavte si situáciu in vivo podobnú tej, ktorú ste sami zinscenovali in vitro 

pridaním HCl ku proteínovým roztokom. V ktorej časti tráviacej sústavy cicavcov sa 
s ňou môžete stretnúť? (1 bod) 
V žalúdku. 

 
10 Aký to má význam pre trávenie živočíchov? (1 bod) 

  Zrazenie a denaturácia proteínov s HCl uľahčí ich ďalšie štiepenie enzýmami. 
   

11 Aké sú ďalšie funkcie HCl v tejto časti tela? Napíšte aspoň dve. (1 bod) 
Zmáčanie kolagénov, dezinfekcia, obrana pred vstupom rôznych 
mikroorganizmov a niektorých mnohobunkových parazitov,... 

 
12 Ak by ste pokračovali ďalej tráviacim traktom cicavca, dostali by ste sa ku prechodu 

medzi tenkým a hrubým črevom. Odoberiete vzorku tráveniny, a (reakciami, ktoré 
ste vykonávali pred tým v skúmavkách) dokážete prítomnosť proteínov, hoci by mali 
byť už všetky proteíny natrávené a vstrebané. Ako si to vysvetľujete? (2 body) 

 Aj tráviace enzýmy sú proteíny... 
 
13 Ak by ste váš roztok bielka hrkali v nádobe, vyšľahali by ste „sneh“, resp. pevnú 

bielu penu. Tá je tvorená: (1 bod) 
  a) spenenými denaturovanými proteínmi 
  b) spenenými lipidmi 
  c) spenenými sacharidmi 

 
14 Aký má význam vaječné bielko pre vyvíjajúci sa zárodok? (1 bod) 

a) Vďaka svojej viskozite poskytuje ochranu pred otrasmi 
b) Pôsobí ako tepelná izolácia 
c) Je zdrojom proteínov a iných dôležitých látok, ktoré zárodok potrebuje hlavne 

pre získavanie energie 
d) Je zdrojom proteínov a iných dôležitých látok, ktoré zárodok potrebuje 

hlavne ako stavebné komponenty 
 

15 Prečo ste použili nízkotučné a nie plnotučné mlieko? A prečo ste použili bielok a nie 
       žĺtok?  (1 bod) 
 a) tuky zhoršujú dostupnosť reagentov k proteínom a peptidovým väzbám v roztoku 
 b) tuky zhoršujú viditeľnosť v roztoku jeho zakalením 
 
16 Sú v žĺtku proteíny? (1 bod) 
 a) áno 
 b) nie 
 
 
 



17 Koľko vajec znesie vták za deň? (1 bod) 
a) 2-3 
b) 1 
c) Závisí od veľkosti vtáka 
d) Na veľkosti vtáka nezáleží 

 
18 Aké sú funkcie proteínov v živých organizmoch? (3 body = 0,5b/správna odpoveď) 
 a) enzýmová katalýza reakcii 
 b) koordinovaný pohyb 
 c) transport a uskladňovanie látok 
 d) mechanická podpora 
 e) imunitná ochrana 
 f) regulácia fyziologických procesov 

 
19  V ktorom štádiu vývinu vtákov sa využíva vajcové bielko? Aká je to stratégia a aké  

sú jej výhody? (2 body) 
V embryonalnom a postembryonalnom štádiu vo vajíčku až do vyliahnutia. Jedná 
sa o mimotelový vývin zárodku u  Výhodou je dostatok látok potrebných pre rast 
a vývin zárodku aj počas dlhšieho obdobia. 
 

20 V akom štádiu vývinu sa využíva mlieko? Na čo je takáto stratégia vhodná? (2 body) 
V prvých mesiacoch postnatálneho vývinu. Je to vhodne pre intenzívnejší rast, 
naberanie hmoty. K tomu napomáha príjem mlieka ako vyváženého zdroja živín 
a i. látok v ňom obsiahnutých, ktoré sú potrebné i pre budovanie imunity a pod. 
 

21 Je v štádiu vývinu teľaťa etapa, kedy využíva podobné štruktúry, aké sú vo vajíčku?  
Ak áno kedy? (2 body) 

Je to žĺtkový vak, ktorý vyživuje zárodok do doby, než preberie túto úlohu 
placenta. 
 

22 Ak porovnáte zloženie vajíčka a mlieka, zistíte, že mlieko, na rozdiel od vajíčka, 
obsahuje veľmi veľa sacharidov, menej tuku a proteínov. Vysvetlite význam tejto 
skutočnosti. (3 body) 
Vyšší pomer tukov vo vajíčku má význam pre dlhodobejšie uskladnenie väčšieho 
množstva energie v koncentrovanej podobe na malom priestore, ktorá je 
potrebná pre vývin izlovaného zárodku. V prípade mlieka je jeho príjem 
opakovaný v krátkych časových intervaloch, a preto sú lepším zdrojom energie 
cukry, v ňom obsiahnuté z ktorých sa energia získava jednoduhšie. 

 
23 Kde v bunke sa syntetizujú proteíny? (v ktorých kompartmentoch?) (1 bod) 
 Cytosol, endoplazmatické retikulum. 
  

24 Ktoré bunkové štruktúry sú zodpovedné za ich tvorbu? (1 bod) 
  Ribozómy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plesne okolo nás  
na úlohu bude potrebné zabezpečiť plesnivý syr Encián a takisto plesnivý chlieb s čiernou 
plesňou (s jeho prípravou treba začať v dostatočnom predstihu, aby pleseň pekne narástla). 
Okrem toho bude potrebné pripraviť podložné a krycie sklíčka, kvapátka, preparačnú ihlu 
a vodu na prípravu preparátov. 

 
1. Nakreslite a popíšte útvary, ktoré pozorujete na preparáte vyrobenom zo syra. 

 

 

Poznámka: je možné, že na preparáte budú študenti vidieť len hýfy, keďže na syre nemá 
pleseň optimálne podmienky pre rast. Aj vtedy je možné udeliť plný počet za nákres, ktorý 
musí byť nakreslený ceruzkou a musí byť uvedené zväčšenie, pri ktorom bol  preparát 
pozorovaný). 

 



Hodnotenie: 
1 bod za obrázok nakreslený ceruzkou 
2 body za napísanie zväčšenia 
7 bodov za obrázok, na ktorom je správne zakreslený preparát, body strhnúť ak sú na nákrese 
nakreslené útvary, ktoré nie je pri danom zväčšení možné pozorovať alebo ak je obrázok príliš 
malý 
Spolu 10 bodov 
2. Nakreslite a popíšte útvary, ktoré pozorujete na preparáte vyrobenom z plesne na 
chlebe. 

 

 

 

                Mycélium, hýfy 

 

 

 

             zygosporangium 

 

Hodnotenie: 
1 bod za obrázok nakreslený ceruzkou 
2 body za napísanie zväčšenia 
7 bodov za obrázok, na ktorom je správne zakreslený preparát s označením pozorovaných 
útvarov, body strhnúť ak sú na nákrese nakreslené útvary, ktoré nie je pri danom zväčšení možné 
pozorovať alebo ak je obrázok moc malý 
Spolu 10 bodov 
 
 

3. Pomocou ktorej plesne sa vyrába Encián (stačí rod)?   2 body 

Penicilium  

4. Napíšte názov plesne, ktorú ste pozorovali na chlebe (stačí rod). 2 body 

Rhizopus 

5. Do ktorej ríše patria plesne? 2 body 

Fungi - huby 

6. Medzi plesne patrí aj rod produkujúci dôležité antibiotiká. Napíšte názov rodu, meno 
objaviteľa a na čo slúžia tieto látky plesniam. (6 bodov) 

Penicilium, Fleming, ochranná funkcia – inhibícia rastu baktérii a tým umožnenie 
rastu plesni 



7. Niektoré plesne naopak môžu znamenať pre ľudský organizmus vážne 
nebezpečenstvo. Uveďte názov aspoň jednej z nich a aj príklad ochorenia, ktoré 
spôsobujú. (4 body) 

Candida albicans – kandidózy 

Aspergilus niger – čierna pleseň, pľúcne ochorenia, okrem toho druhy Aspergilus 
znehodnocujú zle uskladnené obilie a arašidy tým, že vylučujú aflatoxíny, ktoré 
môžu vyvolať rakovinu pečene u človeka 

8. Merania hladiny cukru u ľudí s črevnou plesňovou infekciou dokázali, že im silno kolíše 
hladina cukru v krvi? Viete vysvetliť príčiny tohto javu? (4 body) 

Plesne pre svoj rast spotrebujú väčšinu sacharidov v krvi, čo sa prejaví zmenou 
hladiny cukru v krvi. 

9. Čo sú mykotoxíny? Uveďte príklad známeho mykotoxínu s karcinogénnymi účinkami. (4 
body) 

Jedy, produkované hubami (plesňami). Aflatoxín. 

10. Medzi plesne patria aj také druhy, ktoré spôsobujú veľké straty na 
poľnohospodárskych plodinách. Menujte aspoň jedného zástupcu takýchto plesní 
(slovenské aj latinské pomenovanie) a uveďte aj ktoré plodiny napáda. (4 body) 

Múčnatka trávová – Erysiphe graminis (obilniny), múčnatka viniča – Uncinula necator 
(vinič) , hrdza trávová – Puccinia graminis (Obilniny, trávy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Správne odpovede  
 

 
 

Číslo otázky A B C D E Body 
1.   x    1 
2. lebo sú príliš stabilné, alebo príliš labilné na to, aby sa dali metabolizovať 2 

3. x x 2
4. x  x   2 
5.  a) 30% T, 20% A, 15% G, 35% C 2

b)  25% A, 25% T, 25% G, 25% C 2
6. Erytrocyty nemajú jadro ani mitochondrie 4 
7.  x x x 3
8.  x x 2
9.  x  x  x 3 
10. a)   x 1
      b)  x x 2
11.    x   1 
12. 1, 11 2,9 6,10 4,7 4
13.  x 1
14.   x  x  2 
15. x  x 2
16. I. b          II. a        III. a       IV. c       V. a      VI. a  3
17.    x  1 
18.   x x 2
19.  x x x 3
20.   x   1 
21.  x 1
22.   x 1
23.    x  1 
24. 1.  x 1
      2. x  x 2
25.    x  1 
26.   x 1
27.  x x 2
28. x x    2 
29 a)  x x 2
     b) 2000  g C/m2 4
30.    x  1 
31. x  1
32. a)         

b) 
 x 1
II. V. I. IV. III. 2,5 

33.   x x 2
34.   x x 2
35. H. sapiens Pan 

troglodytes 
Bos taurus 
 

Canis 
familiaris 

Mus Musculus 
 

2,5 

36.  x x x 3
37.     x 1 
38. x  1
Spolu 81 b 



 
AUTORI A RECENZENTI ÚLOH 
 
Praktická úloha z biochémie: Bc. Tomáš Eichler, Bc. Tomáš Paulenda 
Recenzia: RNDr.  Andrea Ševčovičová, PhD. 
Praktická úloha z mikrobiológie: RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD. 
Recenzia: Bc. Tomáš Eichler, Bc. Tomáš Paulenda 
Autori úloh v teste: RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD., Katarína Juríková, Bc. Tomáš 
Eichler, Bc. Tomáš Paulenda, RNDr. Zuzana Dzirbíková, PhD., Mgr. Miroslava Slaninová, 
PhD. 
Recenzia: Doc. RNDr. Peter Fedor, PhD., RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD., RNDr. 
Zuzana Dzirbíková, PhD. 
Test zostavila: Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. 
Vydal: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2011 


