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Praktická úloha č. 1  
 
Pozorovanie buniek ľudskej bukálnej sliznice 
 
Na úlohu je potrebné pripraviť:  
 
SPOLOČNE: 
 Podložné sklíčka vydezinfikované v 70% etanole (kúpite v lekárni) – čisté sklíčka treba 

vložiť do etanolu napr. do väčšej petriho misky deň vopred. Pri riešení úlohy si ich 

jednotliví študenti vyberú z nádoby pinzetou (niekoľko pinziet). Pre pípad rozbitia, 

alebo potreby prípravy nového preparátu vložte do etanolu aj nejaké sklíčka navyše.      

 

DO DVOJÍC: 

 0,1 % roztok genciánovej violete – v lekárni kúpite 1% roztok, ktorý je treba zriediť. 

Jedno balenie roztoku z lekárne obsahuje približne 10 ml. Toto množstvo dolejte dest. 

vodou na celkový objem 100 ml. Pre každú dvojicu treba počítať cca 15 ml 0,1% 

farbiva – jedno balenie g. violete z lekárne teda stačí pre 6-7 dvojíc.   

 kvapkadlo 

 papierové utierky (aspoň 4) 

 strička s vodou na opláchnutie preparátu. Prípadne môže byť aj voda v kadičke)  

 nádoba na odpad (napr. kadička)  

je dobré pripraviť do dvojíc aj nejakú petriho misku (alebo inú podložku) kam môžu študenti 

položiť sklíčka počas farbenia, aby sa zabránilo zafarbeniu vybavenia a pod.  

 
INDIVIDUÁLNE: 
 mikroskop schopný dosiahnuť zväčšenie aspoň 10x20 (ideálne 10x40) 

 
RIEŠENIA:  
 
Nákres, celý správne =  10 bodov  

Stačí jedna/dve bunky. Musí byť dostatočne veľký, nakreslený ceruzkou s uvedeným 

zväčšením (okulár x objektív) a popisom pozorovaných štruktúr (jadro, granuly, nikedy môže 

byť vidieť jadierko). Ak nákres nezodpovedá realite body neudeliť. Ak nákres nespĺňa 



uvedené podmienky  treba odpočítať 2b za každú. Ak je zlý popisok niektorej štruktúry, 

odpočítať 1b, ak nákres obsahuje štruktúru, ktorú nie je možné pozorovať,  odpočítať 2b.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. správne odpovede + bodovanie 

typ tkaniva  tvar buniek hlavná funkcia obrázok 

D (1b) H (2b) prenos vzruchov P (2b) 

B (1b) pretiahnuté bunky schopné 
kontrakcie 

J (2b) O (2b) 

epitely mnohouholníkové bunky s malými, 
alebo žiadnymi medzibunkovými 
priestormi 

L (2b) S (2b) 

spojivové F (2b) M (2b) T (2b) 

 
Spolu 20 bodov 
 
2.  

a.)Ako sa nazýva proteín, ktorý sa do buniek ukladá pri rohovatení? keratín (2b) 

 

b.) Ako rohovatenie ovplyvňuje mechanické vlastnosti tkaniva a aký to má význam pre 

organizmus?  

Zvyšuje mechanickú odolnosť tkaniva, čo zabezpečuje lepšiu ochranu nižších vrstiev 

buniek (4b) 

 

c.)Bukálna sliznica väčšinou nerohovatie, resp. rohovatie iba čiastočne napr. na ďasnách, v 

zadnej časti jazyka a na tvrdom podnebí. Kde na tele by ste hľadali tkanivo prechodného typu 



medzi čiastočne rohovatejúcou bukálnou sliznicou a rohovatejúcou pokožkou? Na perách 

(2b) 

   

3. V cytoplazme vami pozorovaných buniek ste mohli vidieť pomerne početné sekretorické 

granuly, ktoré svedčia o tom, že tieto bunky tvoria práve proteín spomenutý v 

predchádzajúcej otázke. Ďalším významným produktom sekrécie slizníc, ktorú tieto granuly 

obsahujú je zmes glykoproteínov tvoriacich viskózny sekrét, ktorého úlohou je zvlhčovať a 

chrániť sliznicu. Ako tento sekrét nazývame? mucín (2b) 

 

4. Medzi krvnými bunkami  tiež nájdeme také, ktoré majú v cytoplazme granuly pozorovateľné 

svetelným mikroskopom, od čoho sa odvodzuje aj meno pre skupinu krviniek - napíšte, ako 

sa volajú tri typy buniek, ktoré patria do tejto skupiny. eozinofily, neutrofily, bazofily (3b – 

1b každé) 

 

5. Keďže epitely plnia v organizme množstvo funkcií, nájdeme v jednotlivých orgánoch 

špecializovné epitely. Nasledujúcim anatomickým štruktúram I – VII priraďte špecializáciu 

epitelu   A – G.  

 

I. alveoly - G 

II. močový mechúr - C 

III. slimák vnútorného ucha - E  

IV. točitý kanálik 1. rádu v nefróne - B 

V. žalúdočná stena - F 

VI. koža - A 

VII. priedušnica – D 

(7 bodov – 1b každé) 

 
SPOLU ZA CELÚ ÚLOHU = 50 bodov 
 
 
 
 
 
 
 
 



Praktická úloha č. Rastlinné pigmenty  
 
Pozorovanie buniek ľudskej bukálnej sliznice 
 

VÝSLEDOK: 

Horná hranica rozpúšťadla nepresahuje cieľ …...................................4b 

Neprítomnosť piesku a dužinatých častí na chromatograme ….......... 2b 

Praktická zručnosť:.............................................................................. 2b 

Spolu: 8b 

 

1. Na základe prebehnutého chromatogramu popíšte separované škvrny (farba), napíšte ich v 

poradí v akom sa nachádzajú od štartovacej línie a priraďte ich k  jednotlivým rastlinným 

zdrojom. 

červená (karmínová) škvrna (1b) pri štartovacej línii (2b)......................... 3b 

– cvikla ..................................................................................................... 2b 

slabo červená až ružová škvrna (1b) približne v strede (2b)..................... 3b 

– cibuľa ….................................................................................................. 2b 

Oranžová škvrna (1b) na vrchnej časti chromatogramu pri cieli (2b)........ 3b 

– paprika.................................................................................................... 2b 

Spolu: 15b 

 

2. Na základe afinity pigmentov k rozpúšťadlu odstupňujte ich vzájomnú relatívnu polárnosť 

(nezabudnite, že mobilná fáza je polárne rozpúšťadlo). Nachádzajú sa najmenej polárne 

pigmenty pri štartovacej alebo cieľovej línii? Vysvetlite. 

najpolárnejšie pigmenty – paprika/cieľ …........................................................... 3b 

stredne polárne – cibuľa/cca stred ..................................................................... 3b 

najmenej polárne – cvikla/štart …....................................................................... 3b 

 

Najmenej polárne pigmenty sa nachádzajú pri štartovacej línii (2b) pretože nevykazovali 

takmer žiadnu alebo len malú afinitu voči mobilnej fáze (2b), čo sa prejavilo nemigrovaním – 

extrakt z cvikly ostal na štartovacej línii (2b).    



Spolu: 15b 

 

3. Jeden zo zdrojov patrí do radu klinčekotvarých (čeľaď láskavcovité), a preto namiesto 

antokyánov obsahuje betalaíny. O ktorý zdroj sa jedná? 

 - cvikla (červená repa, Beta vulgaris) ….................................................................................2b 

 

DOPLŇUJÚCA ÚLOHA: 

4.  Antokyány sa v rastlinách prirodzene vyskytujú vo forme svojich glykozidov. Ich necukorná 

zložka sa potom označuje ako antokyanidín. Z nasledujúcich dvoch skupín označte navzájom 

si odpovedajúce páry (pigment – rastlinný zdroj). 

 

peonidín 

cyanidín 

delfinidín 

pelargonidín 

primulín 

kvety pivonky.................... 1b 

červená cibuľa................... 1b 

kvety fialky ….................. 1b 

kvety muškátu ….............. 1b 

kvety prvosienky .............. 1b

Spolu: 5b 

 
 

CELKOVÝ POČET:  45 bodov 

 



Správne odpovede test 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Číslo 
otázky 

A B C D E Body 

1.   x    2 

2.   x   2 

3.   x   2 

4.  1. 
     2. 

  x   2 

 x    2 

5.   x    1 

6. x     1 

7.     x 2 

8.    x   2 

9.  x    x 2 

10.   x    1 

11.      x 3 

12.   x   1 

13.  x    2 

14.     x  2 

15. x   x  2 

16.  x    2 

17.  x x x  3 

18.    x  2 

19. x  x   2 

20.   x   3 

21.  x x   2 

22.    x  1 

23. x     1 

24. x     1 

25.   x   1 

8 3 

26.  x    1 

27. 9 18 36 27 19 5 

28. x   x  2 

29  x    1 

30.   1. 
        2. 

 x    1 

x x    2 

31. x  x   2 

32. x  x x  3 

33.   x   2 

34. x   x  2 

35.  x    2 

36. x   x  2 

37. x x    2 

38. III. I. II. V. IV. 5  

Spolu 82 b 
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