
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA, 45. ROČNÍK, KRAJSKÉ KOLO 

KATEGÓRIA B 

TEORETICKÁ ČASŤ – TEST 

 

 

Milí súťažiaci,  

Nasledujúci test obsahuje 38 otázok (celkový čas 60 minút). Budete na ne odpovedať 
buď označením (X) správnych odpovedí v priloženej tabuľke (správnych môže byť aj viac 
odpovedí), prípadne doplnením stručnej odpovede na vyznačené miesto v tabuľke. Nepíšte 
do testu, hodnotia sa iba odpovede v tabuľke. Ak sa pomýlite, jasne označte správnu 
odpoveď. 

Prajeme Vám veľa šťastia!  

Slovenská komisia Biologickej olympiády 

 

A. BUNKOVÁ BIOLÓGIA A MIKROBIOLÓGIA 

1. Akými chemickými vlastnosťami sa odlišujú zásobné lipidy a membránové lipidy? 

A. zásobné lipidy sú vysoko-redukovateľné zlúčeniny 
B. zásobné lipidy nie sú vysoko-redukovateľné zlúčeniny 
C. zásobné lipidy sú nepolárne, hydrofóbne, v podstate nerozpustné vo vode 
D. zásobné lipidy sú polárne, hydrofilné, dobre rozpustné vo vode 
E. membránové lipidy sú amfipatické 

 

2. Medzi Archaea zaraďujeme: 

A. extrémne psychrofily, extrémne halofily, metanogénne baktérie 
B. extrémne termofily, extrémne halofily, metanogénne baktérie 
C. extrémne termofily, extrémne halofily, železité baktérie 
D. extrémne termofily, extrémne psychrofily, metanogénne baktérie 

 

3. Boli izolované dva druhy baktérií z výrazne odlišných prostredí. Jeden druh pochádzal 
z horúcich prameňov s teplotou vody okolo 45˚C a druhý z ľadovcového jazera s teplotou 
vody okolo 4˚C.  

V ktorom druhu by ste očakávali väčšie množstvo nenasýtených lipidov v ich 
membránových lipidoch? 

 
A. z horúceho prameňa 
B. z ľadovcového jazera 
 
Ktorý druh by mal mať mastné kyseliny s dlhšími reťazcami? 
 
C. z horúceho prameňa 
D. z ľadovcového jazera 

Číslo súťažiaceho: 



4. Vyznač v odpoveďovej tabuľke správne molekulárne zložky, ktoré udržiavajú bunkovú 
morfológiu (a-f) vpravo k bunkovým štruktúram vľavo (A-D). Každá bunková štruktúra 
môže mať viac ako jednu zložku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hoci sa kyslík nezúčastňuje citrátového cyklu priamo, tento cyklus funguje iba vtedy, keď 
je prítomný kyslík. Prečo? 

A. Kyslík je koncovým akceptorom elektrónov pri oxidačnej fosforylácii, a preto je 
potrebný na regeneráciu NAD+ z NADH. 

B. NADH sa vytvára vo veľkých množstvách v oxidačných reakciách citrátového cyklu. 
V prípade neprítomnosti kyslíka dochádza k akumulácii NADH, ktorý alostericky 
inhibuje pyruvátdehydrogenázu a α-ketoglutarátdehydrogenázu. 

C. NADH sa netvorí v oxidačných reakciách citrátového cyklu. V prípade neprítomnosti 
kyslíka dochádza k akumulácii NADH, ktorý alostericky inhibuje 
pyruvátdehydrogenázu a α-ketoglutarátdehydrogenázu. 

D. NADH sa netvorí v oxidačných reakciách citrátového cyklu. V prípade neprítomnosti 
kyslíka nedochádza k akumulácii NADH, ktorý alostericky inhibuje 
pyruvátdehydrogenázu a α-ketoglutarátdehydrogenázu. 

E. NAD+ je koncovým akceptorom elektrónov pri oxidačnej fosforylácii. Kyslík je 
potrebný na jeho regeneráciu na NADH. 

 
6. Nasledujúca fotka ukazuje filamentózny rast druhu cyanobaktérií/siníc Nostoc sp. Sinica 

vytvára heterocystu (hrubá bunková stena), keď jej chýba v prostredí zdroj dusíka ako 
amoniak alebo dusičnany.  

 

 

 

   

  A. Cytoskeleton 

  B. Bunková stena 

  C. Dezmozómové spojenie 

  D. Extracelulárna  matrix 

 

  a. Kadherín 

  b. Celulóza                 

  c. Kolagén                  

  d. Aktín                    

  e. Keratín                   

  f. Lignín  



Ktoré z nasledovných tvrdení opisujúcich heterocystu je pravdivé? 

 

A.  iba I 

B.  iba II   

C.  I a II 

D.  I a III  

E.  II a III  

B. ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA RASTLÍN A HÚB 

7. V lete po výdatných dažďoch môžeme pozorovať, že plody čerešní praskajú. Čo 
zapríčiňuje tento jav?  
 
A. V čerešniach dochádza k plazmoptýze 
B. V čerešniach dochádza k plazmolýze 
C. V čerešniach dochádza k masívnej difúzii vody v apoplaste, čo vedie k zvýšenému 
tlaku v pletivách plodu 
D. V bunke je nižší vodný potenciál ako v jej okolí – voda prúdi do bunky, čo vedie k jej 
prasknutiu 
E. V okolí bunky je nižší vodný potenciál ako vnútri bunky – voda prúdi von z bunky, čím 
dochádza k zvýšenému tlaku na cytoplazmatickú membránu a bunka praská 

 
8. Označte pravdivé tvrdenia o prieduchoch: 

 
A. zatváravé bunky obsahujú chloroplasty 
B. prieduchy sa zatvárajú pri zvýšenom tlaku vody v zatváravých bunkách 
C. na otváraní a zatváraní prieduchovej štrbiny sa podieľajú najmä ióny draslíka a 

kyselina abscisová 
D. na otváraní a zatváraní prieduchovej štrbiny sa podieľajú najmä ióny horčíka a etylén 
 

9. U krytosemenných rastlín dochádza k tzv. dvojitému oplodneniu. Čo sa pri tomto procese 
deje? 
 
A. jedna spermatická bunka splýva s pólovými jadrami a vzniká triploidný endosperm 
B. jedna spermatická bunka splýva s antipódami a vzniká triploidný endosperm 
C. jedna spermatická bunka splýva s vaječnými bunkami a vzniká triploidný endosperm 
D. jedna spermatická bunka splýva s pólovým jadrom a vzniká diploidné embryo 
E. jedna spermatická bunka splýva s vaječnou bunkou a vzniká diploidné embryo 

 
10. Ktoré tvrdenie správne opisuje diferenciáciu a vývin buniek a organizmov kvitnúcich    
rastlín?  

A. Organomorfogenéza zahŕňa pohyb buniek ako jeden z dôležitých mechanizmov.  

B. Post-embryogenéza je rastový proces, keďže všetky rastlinné orgány sú pre-
formované počas  embryogenézy. 

I. V heterocyste je fixovaný dusík. 

II. V heterocyste nefunguje Fotosystém I. 

III. V heterocyste nefunguje Fotosystém II. 



C. Totipotencia rastlinných pletív poskytuje pôvodný zdroj sily na to, aby sa vyvinula 
úplná rastlina pomocou re-diferenciácie, bez prechodu diferenciačným procesom.  
D. Smer delenia buniek určuje typ a funkciu bunky. 
E. Genetická informácia línií získaná dedičnosťou prevláda nad environmentálnymi 
faktormi pri určovaní času pre vývin orgánu.  
 

11.  Ako je znázornené na nasledujúcom obrázku, klíčne rastliny ovsa vyklíčili v tme. Modré 
svetlo bolo dané jednostranne na pravú stranu koleoptily a agarový blok obsahujúci Ca2+ 
bol pripojený na pravú stranu koreňovej špičky/čiapočky pod zónou predlžovania. 

 

Čo očakávate aké budú  ohýbacie odpovede/reakcie klíčnych rastlín ovsa za niekoľko málo 
dní?  

 Koleoptila Koreň 

A Ohýbanie smerom k svetlu.  Ohýbanie smerom k Ca2+ bloku.  

B Rastúci smerom od svetla. Ohýbanie smerom k Ca2+ bloku. 

C Ohýbanie smerom k svetlu. Ohýbanie smerom k Ca2+ bloku. 

D Ohýbanie smerom k svetlu. Rastúci smerom dole. 

E Rastúci smerom od svetla. Ohýbanie smerom k Ca2+ bloku. 

 

12. Rubisco je u rastlín kľúčovým enzýmom pre fixáciu uhlíka. Tento enzým katalyzuje, 
okrem prevládajúcej karboxylačnej reakcie, aj oxidačnú reakciu. U vodných rastlín, 
frekvencia oxidačnej reakcie závisí na relatívnych koncentráciách CO2 a O2 vo vodnom 
roztoku, ktoré sú zase spojené s teplotou. Obrázky znázorňujú absolútne (a) a relatívne 
(b) koncentrácie CO2 a O2 rozpustených vo vode, ktorá je v rovnováhe s atmosférou.  

Koleoptila 
Modré svetlo

Koreň 

Predlžovacia zóna 

Ca 2+ v agarovom bloku 

4 dni klíčiace zrno ovsa 



 

Vyberte, ktoré z nasledujúcich tvrdení je správne. 

A. Frekvencia oxidačných reakcií sa znižuje so zvyšujúcou sa teplotou. 

B. Vo vode je v rovnováhe s atmosférou, zmena relatívnej koncentrácie  
CO2 s teplotou je väčšia ako O2. 

C. Rubisco má vyššiu afinitu k O2 ako k CO2. 
D. Pri teplote 90°C Rubisco katalyzuje jednu z hore uvedených reakcií 

u cievnatých rastlín. 
E. Táto citlivosť k teplote má význam len pre ponorené vodné rastliny. 

 
 
E. ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA ŽIVOČÍCHOV A ČLOVEKA, ETOLÓGIA 
 
13. Do tabuľky k orgánu, resp. tkanivu dopíšte príslušné písmeno.    

 
 

 

 
14. Myokard (srdcový sval) na rozdiel od kostrového svalu:  

 
A. nedokáže využívať glukózu ako zdroj energie 
B. nedokáže fungovať na kyslíkový dlh 
C. nemôže využívať kyselinu mliečnu ako zdroj energie 
D. ako zdroj energie využíva zásadne glukózu 
E. ani jedna odpoveď nie je správna 

 
 

A 

B C  D

E



15. Endolymfa a perilymfa sú špeciálne tekutiny. Kde sa vyskytujú?  
 
A. v obličkách 
B. v pečeni 
C. v statokinetickom receptore 
D. vo vnútornom uchu 

 

16. Ako je to zobrazené na dolnom obrázku vľavo, neurón (N) prijíma signály priamo z dvoch 
odlišných nervových zakončení (a a c). Nervové zakončenie (b) je synapticky spojené s 
nervovým zakončením (a). Graf vpravo ukazuje rôzne postsynaptické potenciály 
namerané na neuróne (N) po prijatí signálu z troch presynaptických zakončení. 

(threshold – prahový potenciál, resting potential – pokojový potenciál) 
 

 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o prenose signálu na týchto synapsiách sú správne? 

 

 

 

 

 

 

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

17. Prečo, keď pijeme IBA slanú vodu, sme stále smädnejší? 

A. prostredie v žalúdku sa stáva hypotonickým a nasáva vodu z okolitých tkanív a krvi, 
kde potom chýba a my pociťujeme smäd 
B. soľ preniká zo žalúdka do okolitého tkaniva a krvi, čím sa stane okolité prostredie 
hypertonickým a my pociťujeme smäd 
C. prostredie v žalúdku sa stane hypertonickým, voda sa nasáva z krvi a tkanív do 
žalúdka, kde potom chýba a my pociťujeme smäd 
D. soľ preniká z okolitého tkaniva a krvi do žalúdka, čím sa prostredie v žalúdku 
zahusťuje a my pociťujeme smäd 
E. ani jedna odpoveď nie je správna  

I. Na neuróne (N)  vzniknú akčné potenciály ak nervové zakončenia (a) a (c) boli 
stimulované súčasne  

II. Neurotransmiter uvoľnený z nervového zakončenia (b) je  inhibičný. 
III. Ak je nervové zakončenie (b) stimulované samostatne, na neuróne (N) 

nameriame inhibičný postsynaptický potenciál (IPSP).  
IV. Ak sú nervové zakončenia (b) a (c) stimulované súčasne, excitačný 

postsynaptický potenciál (EPSP) nameraný na neuróne (N) je menší ako keď 
je stimulované iba nervové zakončenie (c). 



18. Správanie, ktoré v priebehu evolúcie stratilo svoju pôvodnú funkciu a nadobudlo 
signalizačnú úlohu nazývame:  

 
A. teritoriálne správanie 
B. preskokové správanie 
C. ritualizované správanie 
D. pudové správanie 
E. rozmnožovacie správanie 

 
19. Medzi podmienené reflexy môžeme zaradiť: 
  

A. vylučovanie žalúdočnej šťavy po zaznení signálu zvončeka 
B. kýchnutie pri vdýchnutí čierneho korenia 
C. odtiahnutie ruky od horiaceho horúceho sporáka 
D. pískanie morčaťa  pri otváraní chladničky z ktorej mu pravidelne dávame jedlo 
E. u psov značkovanie teritória močom  

 

20. Experiment je navrhnutý tak aby testoval túto hypotézu: množstvo ôs so žltým telom na 
mieste kŕmenia vizuálne ovplyvňuje výber miesta kŕmenia robotníc zbierajúcich nektár. 
Štyri kŕmidlá  so žiadnym, jedným, dvoma alebo ôsmymi návnadami boli pripravené, ako je 
na obrázku dole. Jedna miska s nektárom bola umiestnená do stredu kŕmidla. Potom 
sledovali výber miesta kŕmenia každou robotnicou.  

 

 

Čo z nasledovného by nemalo byť zahrnuté do tohto návrhu experimentu? 

A. Použitie živých jedincov ako lákadiel. 

B. Uloženie štyroch kŕmidiel s miskou s nektárom náhodne a alternatívne. 

C. Použitie rovnakej koncentrácie roztoku nektáru v kŕmidlách. 

D. Zabránenie ostatným druhom navštíviť kŕmidlá.   

E. Zabránenie opakovaným návštevám tej istej robotnice. 

 
 
D. GENETIKA 
 
21. Žena môže mať aj túto zostavu pohlavných chromozómov 
 

A. XXX 
B. XXY 

Miska s 
nektárom 

Kŕmidlo 1 Kŕmidlo 2 Kŕmidlo 3 Kŕmidlo 4 



C. XYY 
D. X 
E.  žiadna odpoveď nie je správna 

 
22. Ak má bunka v diploidnom stave 12 chromozómov, koľko chromatíd sa v bunke 
nachádza v profáze mitotického delenia? 

A. 12 
B. 24 
C. 36 
D. 48 
E. 60 

23. S akou pravdepodobnosťou môže mať žena s krvnou skupinou 0 s mužom s krvnou 
skupinou AB dieťa s krvnou skupinou A? 

A. 0 % 
B. 25 % 
C. 50 % 
D. 100% 

24. Ktorý z činiteľov narúša Hardy-Weinbergovu rovnováhu v populácii? 

A. selekcia 
B. fitness 
C. mutácie 
D. génový posun 
E. kríženie 

 
25. Ktoré z nasledovných mutácií môžu deti zdediť iba od svojej matky?   

Mutácia: 

A. na chromozóme X. 
B. na chromozóme Y. 
C. v mitochondriálnom genóme. 
D. v géne, ktorý je maternálne imprintovaný (od matky). 
E. v hypervariabilnej oblasti génu pre protilátku. 

 
 
E. EKOLÓGIA 
 

26. DDT (dichlórdifenyltrichlóretán) je  látka, ktorá bola po druhej svetovej vojne masívne 
využívaná ako insekticíd. V päťdesiatych rokoch sa zistilo, že DDT sa v prostredí 
neodbúrava, ale pretrváva a je postupne odplavovaný do morí. Navyše za zistilo, že DDT 
je rozpustný v tuku a hromadí sa v telách živočíchov, ktoré ho konzumujú. Ktoré organizmy 
morského ekosystému boli najviac ovplyvnené DDT (v ich telách bola zistená najvyššia 
koncentrácia DDT)? 

A. zooplanktón, pretože prichádzal do priameho styku s DDT v morskej vode 
B. fytoplanktón, pretože DDT sa hromadil vo vakuolách 
C. morské ryby, pretože konzumovali planktón, v ktorom sa hromadil DDT a prichádzali 
aj do priameho kontaktu so znečistenou vodou 
D. vrcholoví konzumenti (napr. orliaky morské a pelikány) 



27. Niektoré druhy stromových akácií v strednej a Južnej Amerike majú duté tŕňe, v ktorých 
hniezdia mravce rodu Pseudomyrmex. Mravce sa živia nektárom, ktorý rastlina produkuje, a 
naopak, útočia na akéhokoľvek živočícha, ktorý sa dotkne stromu, odstraňujú spóry húb a 
živia sa vegetáciou v okolí akácií. O aký druh interakcie medzi mravcami a akáciou ide? 

A. komenzalizmus 
B. mutualizmus 
C. predácia 
D. symbióza 
E. kompetícia 
 

28. V zóne sladkých a morských vôd, kde preniká svetlo, sa cyanobaktérie nachádzajú v 
hornej časti tejto zóny, a  purpurové a zelené baktérie sú v nižšej časti zóny.  Ktoré z 
nasledujúcich tvrdení najlepšie vysvetľuje vertikálnu distribúciu fotosyntetických baktérií? 

A. Zelené a purpurové baktérie sú anaerobné, kým cyanobaktérie sú 
aerobné. 
B. Zelené a purpurové baktérie sú lepšie schopné využiť tie svetelné 

vlnové dĺžky, ktoré cyanobaktérie nevyužívajú tak účinne. 
C. Stanovištná izolácia sa vyvíja v dôsledku konkurencie o živiny a kyslík.  
D. Cyanobaktérie sú lepšie schopné využiť kyslík ako donor elektrónu pre 

fotosyntézu. 
E. Je to výsledok adaptácie purpurových a zelených baktérií na nižšie 

teploty.  
 
29. Schéma dole predstavuje vzťahy medzi organizmami v odľahlom rybničnom ekosystéme. 

 

 

Na základe tejto informácie, ktoré z nasledujúcich tvrdení je správne? 

A. DDT prítomné v ekosystéme by sa mohlo akumulovať vo vyšších 
koncentráciách v pletivách rozkladača Detritivora 1. 

B. Zavedenie jedincov Konzumenta 4 z vonkajšej populácie by viedlo k 
prechodnému zvýšeniu počtu Producentov 2.  

C. Choroba v populácii Producenta 1 by viedla k zväčšeniu populácie 
Producenta 3.  

Producent 1 

Konzument 1 

Producent 2

Detritivor 1 

Konzument 3

Konzument 2 

Konzument 4

Producent 3 



D. Vyhubenie Konzumenta 3 by zapríčinilo trvalé zväčšenie populácie 
Konzumenta  2. 

E. Konzument 1 je viac prispôsobivý z hľadiska jeho zdroja potravy ako 
Konzument 3.  

 
30. Ekológ porovnáva rast druhu byliny, rastúcej na dvoch odlišných miestach A a B. Aby 
porovnal populácie z týchto dvoch miest, odobral 30 jedincov z každého miesta, potom 
zmeral dĺžku koreňov, biomasu koreňov a biomasu výhonkov každého jedinca. Súhrn týchto 
meraní je nasledujúci: 

Poloha  Priemerná dĺžka 

koreňa (cm) 

 Priemerná biomasa 

koreňa (g) 

Priemerná biomasa 

výhonku (g) 

Miesto A 27.2 + 0.2 348.7 + 0.5 680.7 + 0.1 

Miesto B 13.4 + 0.3 322.4 + 0.6 708.9 + 0.2 

 

Na základe uvedených údajov, ktoré z nasledujúcich tvrdení je pravdepodobne správne?  

A. Dostupnosť pôdnej vody je nižšia na mieste B ako na mieste A. 
B. Produktivita rastlín je vyššia na mieste A ako na mieste B. 
C. Dostupnosť pôdnej vody je nižšia na mieste A ako na mieste B. 
D. Dostupnosť pôdnych živín je nižšia na mieste B ako na mieste A. 

 
31. Nasledujúci obrázok znázorňuje obeh dusíka v ekosystéme. Čísla I-V predstavujú 
rôzne kroky chemickej premeny v tomto cykle.  
 

 

 

 

 

 

Ktorý proces (I ~ V)  je správne spárovaný so skupinou organizmov zabezpečujúcich 
tento krok?  (organic N – organický dusík) 

A. I- fotoautotrofné organizmy.  
B. II- baktérie symbiotické s rastlinami. 
C. III- aerobné baktérie žijúce v takých podmienkach ako sú mokradné 

ekosystémy.  
D. IV- eukaryotické organizmy.  
E. V – baktérie viažúce dusík také ako sú  Rhizobium alebo  
Cyanobacteria. 



32. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je/sú správne?  

So zvyšujúcim sa atmosférickým CO2,  

 
A .Iba I 
B. Iba II  
C. Iba III 
D. Iba I a II 
E. Iba II and III 

 

F. EVOLÚCIA A SYSTEMATIKA 

33. Evolúcia vždy smeruje od jednoduchšieho (organizmu, štruktúry a pod.) k zložitejšiemu. 
Je pravdivé toto tvrdenie? 

A. áno 
B. nie 

Uveďte v tabuľke príklad odôvodňujúci vaše tvrdenie. 
 
34. Označte, ktoré z uvedených možností charakterizujú skupinu  machorastov (Bryophyta): 
 

A. v rodozmene prevláda gametofyt nad sporofytom 
B. u väčšiny zástupcov sú vytvorené typické cievne zväzky podobné cievnym zväzkom 
vyšších rastlín 
C. pohlavné bunky sa tvoria v dvoch typoch gametangií, ktoré nazývame archegóniá a 
antipódiá 
D. po splynutí pohlavných buniek zygota vstupuje do meiózy a výsledkom sú štyri 
haploidné spóry, z ktorých vzniká sporofyt   
E. gametofyt predstavuje stopka (seta) a výtrusnica (sporangium) 

 

35. Bazídiomycéty (Basidiomycota)  sú oddelenie ríše huby (Fungi). Čo z uvedeného pre ne 
neplatí? 

A. ich hlavnými stavebnými polysacharidmi sú chitín a škrob 
B. do tejto skupiny patria aj sneti (Ustilaginales) 
C. makroskopické plodnice sú diploidné 
D. typickým útvarom pri tvorbe spór je vrecko (askus)  
E. patria sem prevažne jednobunkové huby žijúce hlavne paraziticky 
 

36. Označte, ktoré z uvedených možností charakterizujú druhoústovce (Deuterostomia): 
 
A. vznik úst na mieste blastoporu 
B. do tejto skupiny patria ostnatokožce (Echinodermata) a chordáty (Chordata) 
C. análny otvor sa otvára primárne 
D. u väčšiny zástupcov je vo vývine prítomná larva – trochofóra 
E. nepatria sem kopijovce (Cephalochordata) a plášťovce (Tunicata, Urochordata) 

 

I.  Anorganické živiny v pôde budú zvyšujúco limitujúce pre rast rastlín.  
II. C4 rastliny budú rásť stále lepšie než C3 rastliny v prostrediach, kde je voda 
limitujúca.  
III. Zvyšujúci sa pomer C:N v odpade (hrabanke) zapríčiní zvýšenie rýchlosti rozkladu 
pôdnymi mikroorganizmami.  



37. Ktorý z nasledujúcich párov NEznázorňuje vzťah monofyletická skupina-
parafyletická skupina?  

 
A. Jednoklíčnolistové - Dvojklíčnolistové  

B. Štvornožce (Tetrapody) – Kostnaté ryby  
C. Ostnatokožce - Chordáty  
D. Vtáky - Plazy 
E. Cievnaté rastliny – Necievnaté rastliny 

 

38. Nasledujúci graf znázorňuje hypotetický evolučný strom druhov a~ e spolu s variabilitou 
medzi pármi týchto druhov.                   

 

Vyberte z nasledujúcich tvrdení to, ktoré je správne. 

A. Rýchlosť špeciácie ukazuje priamočiary vzťah k evolučnému času. 
B. Druhová variácia ukazuje priamočiary vzťah k evolučnému času. 
C.  Druhový pár  a - b a pár c- d ukazujú sesterský skupinový vzťah.  
D. Strom obsahuje tri nonofyletické skupiny. 
E. Druh a môže byť použitý ako mimoskupina (“outgroup”) pre ostatné ďalšie druhy. 
 

A. Iba I     B. Iba II      C. Iba III D. Iba I a II E. Iba II and III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odpoveďová tabuľka  

Číslo 
otázky 

A B C D E Body 

1.        
2.       
3.       
4.       
5.        
6.       
7.       
8.        
9.        
10.        
11.        
12.       
13.       

14.        
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       
23.       
24.       
25.       
26.       
27.       
28.       
29       
30.       
31.       
32.       
33.       

 

34.       
35.       
36.       
37.       
38.       
Spolu        

 


