
 1

Biologická olympiáda    Ročník: 46  Školský rok: 2011/2012 
Kolo: Celoštátne 
Kategória : B 
Teoreticko praktická časť - Test 
 
 

A. BUNKOVÁ BIOLÓGIA A MIKROBIOLÓGIA 

 
1. Na obrázkoch I. - IV. sú rôzne bunky, ktoré sa líšia svojou funkciou a tým aj schopnosťou a 
spôsobom sekrécie proteínov. Tomu zodpovedajú aj organely, ktoré v nich nájdeme.  
Legenda: N – jadro, R – ribozómy, GA – Golgiho aparát, MT – mitochondria, GER – drsné 
endoplazmatické retikulum, SG – sekretorické granuly (vezikuly),  
 

Z nasledujúcich tvrdení označte tie, ktoré sú nesprávne : 
 

A. Bunka I. netvorí takmer žiadne proteíny 
B. Bunka III. netvorí takmer žiadne proteíny 
C. Bunka II. tvorí pomerne veľké množstvá proteínov, ktoré sú uskladnené v granulách pre 
neskoršiu exocytózu 
D. Bunka IV. intenzívne fagocytuje 
E. Bunka III. je polarizovaná 

 
2. V odpoveďovej tabuľke označte procesy, pri ktorých dochádza k aktívnemu prijímaniu látok: 

A. osmotické prijímanie roztokov 
B. pinocytóza 
C. difúzia 
D. fagocytóza 

 
3. Ktoré látky môže bunka prijímať difúziou: 

A. všetky  
B. len bielkoviny 
C. len látky s veľkými molekulami 
D. len látky s malými molekulami 

 
4. Zásobnými látkami živočíchov sú: 

A. škrob 
B. tuky 
C. glykogén 
D. olej 
E. polypeptidy 
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5. V niektorých prokaryotických organizmoch je SO4
2- používané ako receptor posledného 

elektrónu na konci elektrónového transportu počas bunkovej respirácie. Ktoré z nasledovných 
tvrdení týkajúcich sa bunkovej respirácie v týchto prokaryotických organizmoch nie je správne ?  
 

A. je to anaeróbna respirácia 
B. príjem elektrónu na SO4

2- je spojený s produkciou H2O 
C. proces elektrónového transportu zvyšuje protónovú silu 
D. V procese je produkované ATP  
E. Produkcia ATP koreluje s mobilitou H+ 
 

 
6. Baktéria Caulobacter sa špeciálne delí. Delením materskej bunky vznikajú dve odlišné dcérske 
bunky: „túlavá (pohyblivá)“ (r) bunka a „stopkatá (prisadnutá)“ (p) bunka. Túlavé bunky 
Caulobacter vysieva do okolia. Stopkaté bunky ostávajú na mieste a prichytia sa stopkou. 
Obrázok dole ukazuje ako sa túlavé a stopkaté bunky delia. Interval cyklu delenia v túlavých 
bunkách (r = 90 min) je dlhší ako v stopkatých bunkách (p = 60 min). K predĺženiu intervalu (r) 
dochádza, pretože túlavé bunky: 
 

A. Produkujú viac DNA ako stopkaté  bunky. 
B. Produkujú stopkaté bunky pred delením. 
C. Produkujú bičík počas delenia. 

 

 

 
7. Vedec robí DNA amplifikáciu a transkripčnú reakciu v dvoch oddelených testovacích 
skúmavkách. Ktorá z nasledovných substancií musí byť pridaná do obidvoch reakcií?  

A. ATP        
B. DNA templát 
C. RNA primer      
D. DNA polymeráza 
E. DNA ligáza 

Strata bičíka 

Vytvorenie 
stopky 

Túlavé bunky 

Bičík 

Vytvorenie bičíka 

Stopkaté bunky 

Novovytvorený materál 

Pôvodný materiál 

Vytvorenie bičíka 
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B. ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA RASTLÍN A HÚB 
 
8. Fytochróm je jedným z rastlinných fotoreceptorov zúčastňujúcich sa na 

fotoperiodizme. Existuje v dvoch spektofotometricky odlišných formách: Pr 

absorbujúci červené svetlo a Pfr absorbujúci tmavočervené svetlo. Pokus vysvetluje 
ako bolo kvitnutie rastliny ovplyvnené rôznymi osvetleniami [biele (W), červené (R), 
alebo tmavočervené (FR) svetlo] aplikovanými počas tmavej periódy alebo počas 
tmy v svetelnej perióde rastu rastliny. Obrázok dole znázorňuje výsledky pokusu.  

 

Light – svetlo, darkness – tma, time- čas,  

Na základe tohto pokusu nájdite čo najpresnejšie vysvetlenie regulácie kvitnutia rastliny pomocou 
svetla.   

A. Táto rastlina kvitne bez ohľadu na to, či celková dĺžka noci presahuje 12-hodinovú 
hranicu (z 24 hodinového obdobia noc/svetlo) s prerušením alebo bez prerušenia 
svetla. 

B. Táto rastlina je pravdepodobne rastlinou krátkeho dňa, ktorá vyžaduje pre kvitnutie 
určitú dĺžku neprerušenej svetelnej periódy.   

C. Rastlina v pokuse 3 bude kvitnúť  ak je ožiarená infračerveným svetlom  namiesto 
bieleho.   

D. Rastlina v pokuse 4 bude kvitnúť. 
E. Rastlina v pokuse 5 nebude kvitnúť.   

 
9. Niektoré huby rodu Cladosporidium parazitujúce na rastlinách vytvárajú látku, ktorá spôsobuje 
akumuláciu iónov draslíka v bunkách prieduchov. Akým spôsobom napomáha tento 
mechanizmus hube infikovať rastlinu? Odpoveď napíšte do odpoveďového hárku. 

 
10. V ktorej rastovej zóne  koreňa stráca bunka cievy celý svoj protoplast? 

 
A. zóna diferenciácie 
B. zóna delenia 
C. zóna predlžovacieho rastu 
D. pokojové centrum 
E. koreňová čiapočka 

 
11. Rastlina X žije v mykoríze. Naopak rastlina Y nemá hubového symbionta. Ak by ste pestovali 
tieto dve rastliny v rôznych podmienkach, pri ktorých z nich sa dá očakávať najväčší rozdiel v ich 
raste?  
 

A. V slabo kyslej pôde 
B. V málo prevzdušnenej pôde 
C. V pôde bohatej na minerály 
D. V pôde chudobnej na minerály 
E. V pôde s vysokým množstvom dusík fixujúcich baktérií 
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A B C D 

E 

12. Stonka ľaliovitej rastliny bola umiestnená do vody zafarbenej červeným atramentom na 
sledovanie pohybu vody cez rastlinu. Priečne rezy na stonke sú na obrázkoch dole. V ktorých 
písmenom označených štruktúrach by ste mohli očakávať červené farbivo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

A. Ako jeden z dôležitých mechanizmov sa pri organomorfogenéze uplatňuje pohyb 
buniek.  

B. Post-embryogenéza je rastový proces, keď sú všetky rastlinné orgány predformované 
počas embryogenézy.  

C. Totipotencia rastlinných pletív poskytuje pôvodný zdroj sily na to, aby sa vyvinula celá 
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.  
 

14. 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. Predpokladáme, že množstvo rozpustených plynov vo vode je 
v rovnováhe s ich koncentráciou v atmosfére.  
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Vyberte, ktoré z nasledujúcich tvrdení je správne. 

A. Frekvencia oxidačných reakcií sa znižuje so zvyšujúcou sa teplotou. 
B. Relatívna koncentrácia CO2 sa mení s teplotou viac ako relatívna koncentrácia 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. 

 
 
C. ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA ŽIVO ČÍCHOV A ČLOVEKA, ETOLÓGIA 
 
 
15. Doplňte v odpove ďovej  tabuľke k príslušnému písmenu rozmedzie teploty tepelného 
jadra človeka a účinnosť termoregulačných mechanizmov (I-IV). Tabuľka pod textom je iba na 
ujasnenie úlohy, budú sa vám počítať iba odpovede v odpove ďovej  tabuľke.  
 
Funkčný stav organizmu  
(A-E) 

Rozmedzie teploty tepelného 
jadra človeka  

Účinnosť termoregulačných 
mechanizmov (I-IV) 

 44-45 °C  
 41-44 °C  
 36-38 °C  
 33 °C  
 pod 28 °C  
 

A. Normálna telesná aktivita zdravého, primerane oblečeného človeka 
B. Poruchy činnosti srdca, arytmia, fibrilácia, smrť 
C. Ireverzibilná denaturácia proteínov, smrť 
D. Úpal, zranenie mozgu 
E. Strata vedomia a hypotermia 

 
I. Narušená termoregulácia 
II. Narušená termoregulácia, zastavenie potenia 
III. Normálna termoregulácia 
IV. Strata termoregulácie   

 

16. Živorodé ryby sa vyznačujú tým, že:  
 

A. Nakladú vajíčka, z ktorých sa takmer okamžite vyliahne mlaď. 
B. Oplodnenie vajíčok prebieha vo vnútri tela samičky. 
C. Majú akúsi obdobu placenty. 
D. Potomstvo je vyživované z vaječného žĺtka alebo výlučkami vajcovodu. 
E. Sú hermafrodity, k oplodneniu ale potrebujú partnera. 

17. Vyznačte nepravdivé tvrdenia o vitamíne B12:  
 

A. Na jeho správne vstrebávanie je nevyhnutný tzv. intrinsic faktor. 
B. Za normálnych okolností jeho zásoba v tele predstavuje rezervu na 3-4 roky. 
C. Podieľa sa na resorpcii železa – jeho nedostatok môže spôsobiť anémiu. 
D. Nachádza sa predovšetkým v potravinách rastlinného pôvodu. 
E. Vstrebáva sa predovšetkým v tenkom čreve. 

 

18. Hemoglobín vykazuje v závislosti od pH rozličnú afinitu voči kyslíku. Na obrázku máte jeho 
disociačnú krivku pri rozličnom pH. Ako vidieť na obrázku, so zmenou parciálneho tlaku kyslíka 
dochádza k výrazným zmenám v počte obsadených hemoglobínov. Zároveň napríklad pri tlaku 
40 mm Hg a pH 7.4 (pH v tkanivách v pokoji) je hemoglobín saturovaný kyslíkom viac, ako pri 
rovnakom tlaku, ale pH 7.2. Tento efekt zmeny afinity hemoglobínu voči kyslíku zmenou pH 
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nazývame Bohrov efekt. Zmenu afinity je možné pozorovať v tkanivách, ktoré respirujú viac ako 
pri bazálnom metabolizme. Napíšte v odpoveďovej tabuľke prečo k tomu dochádza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19. Nasledujúci obrázok znázorňuje stavbu žiabier u rýb a rovnako aj smer prúdenia vody v nich.  

 
Ktoré z nasledujúcich tvrdení sú pravdivé? 

 A. Cievou A prúdi okysličená krv 
 B. Cievou B prúdi odkysličená krv 
 C. Cieva A je arteriola 
 D. Cieva B je venula 
  E. Cievy A a B sú vstupné cievy 

 
 
 

bukálna dutina 

žiabrový oblúk  

Prietok vody 
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20. Žralok ľahšie prežije obdobie hladovania ako delfín rovnakej veľkosti pretože: 
 

A. Žralok ma vyvinutý rýchlejší bazálny metabolizmus. 
B. Žralok vydáva viac energie na 1kg hmotnosti ako delfín. 
C. Žralok vkladá výrazne menej energie na termoreguláciu. 
D. Žralok využíva uloženú energiu oveľa častejšie ako delfín. 
E. Žralok má kvalitnejšiu izoláciu tela. 
 

21. Existujú 3 typy chemických substancií, ktoré sú emitované za účelom ustálenia 
medzidruhových interakcií: kairomóny, allomóny a synomóny. Kairomóny sú prospešné pre 
príjemcu ale nevýhodné pre emitora. Allomóny sú výhodné pre emitora, ale nijako neovplyvňujú 
príjemcu. Synomóny prinášajú výhody ako pre emitora tak aj príjemcu. Rastlina môže 
produkovať prchavé esenciálne oleje, ktoré atrahujú (priťahujú) fytofágne chrobáky a tie 
následne okrem príjmu potravy na rastlinu kladú vajíčka. Paralelne však rastlina láka aj 
parazitoidné blanokrídlovce, ktoré svoje vajíčka kladú do lariev chrobákov. Ktorý z nasledujúcich 
výrokov je v tomto zmysle správny? 
 

A. Látka funguje ako synomón medzi rastlinou a chrobákom a allomón medzi rastlinou a 
parazitoidom.  
B. Látka funguje ako kairomón medzi rastlinou a parazitoidom a synomón medzi chrobákom 
a parazitoidom.  
C. Látka funguje ako kairomón medzi rastlinou a chrobákom a synomón medzi rastlinou a 
parazitoidom.   
D. Látka funguje ako kairomón medzi rastlinou a chrobákom a allomón medzi chrobákom a 
parazitoidom.  
E. Látka funguje ako kairomón medzi rastlinou a parazitoidom rovnako ako chrobákom a 
parazitoidom 

 

D. GENETIKA  
 
22. V hypotetickej populácii antilop existuje iba jeden lokus podmieňujúci farbu srsti: Genotypy 
TT, Tt podmieňujú tmavú farbu srsti a genotyp tt podmieňuje albinizmus. Na územie obývané 
týmito antilopami boli úspešne introdukované predátory s preferenciou voči albínom. Uvažujme, 
že ich útoky majú 100% účinnosť a neprežije žiadny albín. Ako sa táto udalosť prejaví v 
nasledujúcich generáciách, za predpokladu, že nedôjde k vyhubeniu populácie antilop? 
 

A. Po vyhynutí albínov sa v nasledujúcich generáciách už žiadni neobjavia 
B. Albíni sa budú rodiť aj v ďalších generáciách, za zachovania frekvencie recesívnej alely v 
populácii 
C. Albíni sa budú rodiť aj v ďalších generáciách, ale frekvencia recesívnej alely v populácii 
bude odlišná 
D. V nasledujúcich generáciach sa pomer tmavo sfarbených jedincov a albínov nebude 
meniť.  

 

23. Pánovi a pani Wang sa narodili dvojčatá – chlapec a dievča. Aká je pravdepodobnosť, že obe 
deti majú vo svojich génoch rovnaký chromozóm X?  

A. 1/2 
B. 1/4 
C. 1/6 
D. 1/8 

 
24. Žena heterozygotná pre krvnú skupinu A sa vydala za muža heterozygotného pre skupinu B. 
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Aká je pravdepodobnosť, že sa im narodí dieťa s krvnou skupinou 0 alebo A?  
 

A. 0 = 0%, A = 50% 
B. 0 = 50%, A = 50% 
C. 0 = 50%, A = 0% 
D. 0 = 25 %, A = 25%.   

 
25. Gregor Mendel objavil, že segregácia génov na nehomologických chromozómoch je 
nezávislá pri hybridizačných experimentoch s hrachom. Štyri gény A, B, C a D sú lokalizované na 
štyroch nehomologických chromozómoch. Ktorý z nasledovných genotypov má najväčšiu šancu 
na vytvorenie dominantných znakov vo všetkých štyroch lokusoch ak  sa kríži s organizmom s 
genotypom AaBbCcDd? 
 

A. aabbccdd 
B. AaBbCcDd 
C. AaBBccDd 
D. AaBBCCdd 
E. aaBBCCdd 

 
26. Na obrázku vidíte porovnanie ľudského chromozómu č.2 (H) s ekvivalentnými chromozómami 
u šimpanza (C), gorily (G) a orangutana (O). Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplývajúcich z tohto 
idiogramu môžete vylúčiť? 
 

A. Všetky 4 druhy zdieľajú relatívne nedávneho 
spoločného predka 

 
B. Posledný spoločný predok všetkých 4 druhov nemal 
dva akrocentrické, ale jeden submetacentrický 
chromozóm 

 
C. V línii vedúcej k človeku došlo k fúzií dvoch 
akrocentrických chromozómov 

 
D.  Posledný spoločný predok všetkých 4 druhov nemal 
jeden submetacentrický, ale dva akrocentrické 
chromozómy  

 
 
 
27. Pri štúdiu hlavných migračných vĺn ľudstva pri osídľovaní planéty sa využíva o.i aj 
mitochondriálna DNA (mtDNA). Ide o kruhovú molekulu, ktorej výhoda spočíva v tom, že v 
priebehu generácií mutuje rýchlejšie ako jadrová DNA a taktiež nepodstupuje rekombináciu. 
Štúdium je založené na porovnávaní sekvencií mtDNA z rozličných oblastí sveta. Pri migráciách, 
ktoré trvali mnohé generácie postupne dochádzalo k mutáciám, pričom ich spätným zmapovaním 
sme schopní zostaviť približné trasy a zároveň pôvod jednotlivých ľudských populácií.Na obrázku 
sú znázornené hypotetické bodové mutácie (každé písmeno znamená zámenu bázy v danom 
mieste) v mtDNA získaných od zástupcov populácií jednotlivých kontinentov. Je dôležité si 
uvedomiť, že potomkovia určitej populácie si so sebou nesú všetky mutácie “rodičovskej” 
populácie. 
 
 
 
 
 
 
 

A 
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F 

A S A 
D 
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R 

A 
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C 

A 

R 
C 
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Na základe hypotetických údajov sa pokúste zrekonštruovať smer migračnej vlny. Napíšte 
poradie osídľovania kontinentov: 
 
Z ktorého kontinentu pochádza ľudstvo? Odpovede napíšte do odpoveďovej tabuľky. 
 
 
E. EKOLÓGIA  
 
28. V populácii sokola myšiara bol uskutočnený nasledujúci pokus. Zoológovia sledovali tri 
skupiny hniezdiacich vtákov. V 1. skupine bola znáška rozšírená o ďalšie vtáčatá, takže pár 
musel vychovať 7-8 potomkov. V 2. skupine bol v hniezdach ponechaný normálny počet 
potomkov (5-6). V 3. skupine boli hniezdiacemu páru niekoľkí potomkovia odobratí, takže v 
hniezde ich zostalo priemerne 3-4. Sledovalo sa prežívanie rodičovského páru v ďalšej sezóne. 
Určite, ktorej skupine prislúchajú stĺpce z grafu: 

     
Ktoré z nasledujúcich tvrdení najlepšie vysvetľuje/ú pozorované výsledky? 

 
D. Páry, ktoré vychovávali viac potomstva, mohli investovať menej zdrojov do vlastného 
prežívania v porovnaní s pármi s menšou znáškou. 
E. Páry, ktoré mali viac potomstva, odovzdali do ďalšej generácie pomerne viac svojich 
génov a tak si zabezpečili zvýšené prežívanie. 
 

29. Na obrázku je graf vývoja obsahu dusíka v pôde pri sukcesii spoločenstva po narušení 
klimaxu. Graf znázorňuje tri etapy vývoja  - jelšové štádium, prechodné obdobie a smrekové 
štádium. Ako by sa dal vysvetliť vývoj obsahu dusíka v pôde počas sukcesie? 
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A. Jelšový opad (odumreté listy) má vyšší obsah dusíka, než smrekový, čo zvýšilo obsah 
dusíka v pôde. 
B. Smrekový opad má vyšší obsah dusíka, ako jelšový, čo zvýšilo obsah dusíka v pôde. 
C. Jelša má na koreňoch symbiotické baktérie, ktoré fixujú vzdušný dusík a tak obohacujú 
pôdu o dusík v prístupnej forme. 
D. Smrek má na koreňoch symbiotické baktérie fixujúce dusík. 

 
30. Pri porovnaní príbuzných vtáčích druhov je zrejmé, že ich mortalita v hniezdnom období je 

vyššia u druhov mierneho pásma ako v trópoch. Prirodzene aj stratégia samotných rodičov 
a ich mláďat bude mať iné rysy. Uveďte, akú reakciu rodičov možno očakávať v  
experimente, v ktorom boli v blízkosti aktívnych hniezd počas dňa situované predátory 3 
druhov (vrany, sovy, jastraby). Nezabudnite, že vrany sú predátory mláďat aj vajec, sovy sú 
dravce s nočnou aktivitou a jastraby lovia dospelé vtáky počas dňa. 

 
A. Sove sa budú rodičia vyhýbať oveľa aktívnejšie ako jastrabovi. 
B. Pri vranách znižujú tropické druhy vtákov intenzitu návratov do hniezd a kŕmenia 
mláďat v menšej miere ako v miernom pásme.  
C. Pri jastrabovi znižujú tropické druhy vtákov intenzitu návratov do hniezd a kŕmenia 
mláďat v menšej miere ako v miernom pásme.  
 D. Pri jastrabovi znižujú tropické druhy vtákov intenzitu návratov do hniezd a kŕmenia 
mláďat vo väčšej miere ako v miernom pásme.  
E. Miera, s akou rodičia znižujú intenzitu návratu do hniezda a kŕmenia mláďat nie je 
ovplyvnená typom predátora alebo nadmorskou výškou. 

 
31. Ekológovia vedia, že ostrovné ekosystémy sú často spojené so schopnosťou šírenia a 
osídľovania rôznymi organizmami. Ktorá skupina organizmov sa najnepravdepodobnejšie 
etabluje na tropickom ostrove s veľkou plochou, pohoriami, hustým vegetačným krytom a 
vysokou úrovňou biodiverzity? 
 

A. Hmyz  
B. Vtáky 
C. Paprade  
D. Obojživelníky  
E. Plazy  

 
32. Je dokázané, že synantropné šváby sú z hľadiska prenosu ochorení menej rizikové pre 

zdravie človeka ako komáre. Ktorý zo znakov švábov uvedených dolu môže vysvetliť toto 
pozorovanie? 

 
A.  Bodavé ústne ústroje, injektujúce sliny do tkaniva, ktorým sa živia. 
B.  Hryzavé ústne ústroje, prehĺtajúce potravu bez slín.  
C.  Lízavé ústne ústroje, vylučujúce sliny na potravu, ktorú konzumujú. 
D.  Biotopy švábov sú čistejšie ako biotopy komárov.  
E. Prirodzene sú to antropofobické. 

 
33. 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 anaeróbne, kým cyanobaktérie sú aeróbne. 
B. Zelené a purpurové baktérie sú viac 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.  
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34. Bolo zisťované zloženie troch typov pôd. Zisťované boli pH pôdy a množstvá kyslých 
katiónov (H+, Al3+) a iných katiónov (Ca2+, Mg2+, K+, Na+). Obrázok dole znázorňuje výsledky 
skúmania/hodnotenia: biele podiely predstavujú kyslé katióny a šedé podiely každého stĺpca 
predstavujú iné katióny (Hodnoty sú uvedené v jednotkách centimóly/kg.)  
 

 

 

Ktorý  popis uvedený dole je nesprávny?  

Popis 

A. Toxicita hliníka má tendenciu byť najvyššia v pôde a. 

B. Pôda b obsahuje najviac živinových minerálov, ktoré môže rastlina využiť.   

C. Anióny ako NO3
- and PO4

-  majú tendenciu byť zadržiavané v  pôde viac ako sú 
zadržiavané katióny.   

D. Čím viac  H+ je nahradených inými katiónmi, pôda sa stáva kyslejšou.  

 
 
F. EVOLÚCIA A SYSTEMATIKA 

 
35. Ktorý z nasledujúcich párov neznázorňuje vzťah monofyletická skupina-
parafyletická skupina?  

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

 
 
36. Okrem mohých výhod má pohlavné rozmnožovanie aj nevýhody, ktoré vedú niektorých 
evolučných biológov k úvahám, že by mohlo predstavovať „pascu“ do ktorej sa organizmy chytili a 
vplyvom určitých mechanizmov sa z nej nemôžu dostať. Označte tvrdenia, ktoré správne popisujú 
nevýhody pohlavného rozmnožovania oproti iným spôsobom.  
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A. Partenogeneticky sa rozmnožujúca samica prenesie pri rovnakom počte potomkov do 
nasledujúcej generácie 2x viac svojich génov ako tá, ktorý sa rozmnožuje pohlavne.  
B. Udržiavanie zložitého aparátu pohlavného rozmnožovania je evolučne nákladné. 
C. Vyhľadávanie partnera je energeticky a časovo náročné. 
D. Pohlavné rozmnožovanie udržuje diploidný stav genómu. 
E. Populácia pohlavne sa rozmnožujúceho organizmu vymrie, ak jej hustota klesne pod 
kritickú hodnotu. 

 
 
37.V nasledujúcej  tabuľke máte v prvom stĺpci mikroorganizmy, ktoré spôsobujú konkrétne 
ochorenia, pričom na ich prenos využívajú prenášačov (vektory). Využite termíny uvedené pod 
tabuľkou a v odpoveďovom hárku napíšte ku každému písmenu, ktoré zodpovedá jednému 
mikroorganizmu, ochorenie a prenášača, ktorý ho spôsobuje. 
 
 
   Mikroorganizmus                      Ochorenie                    Prenášač  

A.   Yersinia pestis   

B.   Trypanosoma brucei   

C.   Plasmodium    
      falciparum 

  

D.   Borrelia burgdorferi   

E.   Ricketsia prowazekii   
  
2.   stĺpec: spavá choroba, mor, lymská borelióza,  malária, škvrnitý týfus 
3. stĺpec: kliešť, komár Anopheles, blcha Xenopsylla cheopis, mucha tse-tse (Glossina 
morsitans), voš 

 
38.  Prečo je pre skupinu živočíchov, ktorú nazývame Amniota, výhodné mať vajíčka s vajcovými 
obalmi? 

 
A. Amniota trávia väčšinu svojho života vo vode, preto je pre nich výhodné mať vajíčka 
chránené pred nepriaznivými osmotickými pomermi. 
B. Amniota sa väčšinou o svoje potomstvo nestarajú, vajcové obaly zabezpečujú ochranu 
zárodku pred predátormi. 
C. Amniota trávia väčšinu života mimo vodného prostredia, vajcové obaly chránia zárodok 
pred  vyschnutím.  
D. Vajcové obaly zabezpečujú pre zárodok po vyliahnutí významný zdroj živín. 
 
 

39. U jedného druhu motýľa má gén pre sfarbenie krídel alely G a g. Dominantní a recesívni 
homozygoti v tomto géne svojím fenotypm pripomínajú jedovaté druhy motýľov, ktoré vtákom 
nechutia. Heterozygoti nepripomínajú žiadny iný druh. Proti ktorému genotypu (genotypom) bude 
prírodný výber pôsobiť najsilnejšie?  
     

A. GG 
B. gg 
C. Gg  
D. GG a gg 

 
40. Ernst Mayr definoval biologický druh ako “skupiny skutočne alebo potenciálne sa krížiacich 
prírodných populácií, ktoré sú izolované od iných takýchto skupín jedným alebo viacerými 
mechanizmami reprodukčnej izolácie”. Pre ktoré z nasledujúcich párov organizmov je 
uskutočnené pozorovanie dostatočné na to, aby sa odlíšili ako rozdielny biologický druh? 



 13

 
A. Dve populácie sú fixované na dve konkurujúce alely vo voľnej prírode. Ale v 

laboratórnych podmienkach môžu byť produkované heterozygotné jedince. 
B. Medzi dalmatínskym psom a psom chihuahua nemôže byť zistené žiadne párenie, 

pretože ich telesné veľkosti sa podstatne líšia.  
C. Pri dvoch samiciach dvoch druhov svetlušiek  každá odpovedá iba na svetelný signál 

vydávaný príslušnými samcami.  
D. Samce a samice motýľa držané v krabici stratili schopnosť páriť sa a znášať vajíčka. 
E. Dva jedince roháčov s veľkými rozdielmi v morfológii hryzavých ústrojov využívajú 

rovnaké pohlavné feromóny. 
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Odpoveďová tabuľka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Číslo 
otázky 

A B C D E Body 

1.        
2.       
3.       
4.   
     2. 

      
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.       
39.       
40.       
Spolu  

Kód 
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