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A. BUNKOVÁ BIOLÓGIA A MIKROBIOLÓGIA 

 
1. Na rozdiel od kvasenia vzniká pri aeróbnej oxidácii glukózy  
 

A. pyruvát 
B. viac ATP 
C. menej protónov v mitochondriách 
D. menej CO2 

 
2. Ktorá možnosť správne charakterizuje proces osmózy: 
 

A. voľné prenikanie látok z prostredia s vyššou koncentráciou rozpustených látok do     
     prostredia s ich nižšou koncentráciou 
B. prenikanie roztokov cez polopriepustnú membránu z prostredia s vyššou koncentráciou      
     rozpustených látok do prostredia s ich nižšou koncentráciou 
C. prenikanie roztokov cez polopriepustnú membránu z prostredia s nižšou koncentráciou   
     rozpustených látok do prostredia s ich vyššou koncentráciou 
D. voľné prenikanie látok z prostredia, kde je ich koncentrácia nižšia, do prostredia s ich  

       vyššou koncentráciou 
 
3. Lyzozómy sa podieľajú na: 
 

A. biosyntéze sekundárnych metabolitov 
B. fúzii vezikúl s cytoplazmatickou membránou 
C. rozkladných procesoch 
D. uskladnení zásobných látok 

 
4. V procese erytropoézy (diferenciácie erytrocyu) dochádza k rôznym premenám erytroblastu, 
ktoré vedú až k vypudeniu jadra a vzniku erytrocytu. 
 

1.  Ako sa počas tohoto procesu mení množstvo RNA a hemoglobínu (HGB) v bunke?   
 

 A. množstvo HGB aj RNA sa znižuje  
B. množstvo RNA sa zvyšuje, ale HGB klesá  
C. množstvo HGB sa zvyšuje a RNA klesá 
D. množstvo HGB aj RNA sa zvyšuje 

 
Dospelý erytrocyt žije pomerne krátko a má veľmi nízky metabolizmus.  
 

2. Na čo sa využije prevažné množstvo energie vzniknutej v tomto metabolizme ? 
 

A. na transport plynov do vnútra erytrocytu  
B. na udržiavanie tvaru 
C. na pohyb 
D. na diapedézu 
 

5. Mikrofilamenty 
 

A. sú zložené z polysacharidov 
B. sú zložené z aktínu 



C. umožňujú pohyb bičíkov a riasiniek 
D. vytvárajú mitotické vretienko 
E. udržiavajú chloroplasty na mieste 

 
6. Rastlinná bunka, ktorá dosiahla terminálny diferenciačný stav (plne diferencovaná) sa vyznačuje 
viacerými vlastnosťami (podľa typu pletiva). Jednou z nich je prítomnosť organely zabezpečujúcej 
turgescentný stav bunky. Ide o: 
 

A. vakuolu 
B. chromoplast 
C. lyzozóm 
D. jadro 

 
7. Tri štádiá rastu bakteriálnej kultúry sú: 

I.    Lag fáza 

II. Logaritmická fáza 

III. Stacionárna fáza 

 

V ktorej fáze alebo fázach môže penicilín inhibovať syntézu bakteriálnej bunkovej steny?  

 

A. Iba II a III        

B. Iba III      

C. Iba I a II 

D. Iba I a III 

E. I, II a III 

 

8. Ktorá štrukturálna alebo fyziologická vlastnosť baktérií je bežne využívaná na výrobu lieku, ktorý 

účinne zabíja baktérie, ale neškodí ľudským bunkám?  

 

A. Glykolýza  

B. Komponent plazmatickej membrány  

C. komponenty ribozómu 

D. komponenty elektrónového transportného reťazca pri aeróbnej respirácii 

E. Potreba kyslíka 

 

B. ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA RASTLÍN A HÚB 
 
9. Mach rodu rašeliník (Sphagnum) má v palístkoch dva druhy buniek usporiadané, ako na 
mikrofotografii. Pretiahnuté bunky (označené I) a medzi nimi súdočkovité bunky označené II. 
Ktoré z nasledujúcich tvrdení sú nesprávne?  
  

   

 

 

 
 
 
 
 
 

 
A. Bunky typu II. obsahujú chlorofyl 



B. Bunky typu I. obsahujú chlorofyl  
C. Vďaka bunkám typu II. je rašeliník významným rezervoárom vody v krajine 
D. Bunky typu II. sú odumreté 
E. Bunky typu I. sú odumreté 

 
10. Vedec skúmal kvitnutie kosatca (Iris) a zlatobyle (Solidago). Zistil, že ak boli pestované v 
podmienkach, kde noc trvala menej ako 6 hodín kosatce vykvitli, zlatobyľ však kvety nevytvorila. 
Ak bola noc dlhšia ako 6 hodín vykvitli zlatobyle, ale nie kosatce. Čo môže očakávať ak sa 
rozhodol, že bude rastliny pestovať pri podmienkach s nocou dlhšou ako 6 hodín, ktorú v strede 
preruší osvetlením? 
 

A. žiadna z rastlín nebude kvitnúť 
B. kosatec bude kvitnúť, ale zlatobyľ nie 
C. zlatobyľ bude kvitnúť, ale kosatec nie 
D. obe rastliny budú kvitnúť 
E. reakcia rastlín sa nedá predpokladať 

 
 
11. Podľa toho, či je rastlina vetroopelivá alebo hmyzoopelivá, prispôsobuje sa aj morfológia jej 
kvetov a súkvetí. Na nasledujúcich obrázkoch sú znázornené kvety a súkvetia rôznych druhov 
rastlín. Vyberte, ktoré z nich sú hmyzoopelivé a ktoré sú vetroopelivé. 
 
 

 
 

A. hmyzoopelivé: 1, 3,  vetroopelivé: 2, 4, 5  

B. hmyzoopelivé: 1, 3, 4, vetroopelivé  2, 5 

C. hmyzoopelivé: 1, 2, 3, vetroopelivé: 4, 5    

D. hmyzoopelivé: 2, 3, 5, vetroopelivé: 1, 4 

E. hmyzoopelivé: 2, 5, vetroopelivé: 1, 3, 4 

 
12. Nahosemenné a krytosemenné rastliny majú spoločné všetky nasledujúce znaky okrem: 
 

A. vajíčka 
B. peľ 
C. semeník 
D. cievne zväzky 
E. semená 

 

13. Pohyby rastliny sa vyskytujú vtedy, keď rastlinné orgány menia svoje priestorové rozmiestnenie po 

vystavení k podnetu a  môžu byť zapríčinené buď rozdielnym rastom alebo rozdielnou zmenou turgoru 

medzi bunkami vo vnútri orgánov. Ktorý z nasledujúcich pohybov rastliny používa mechanizmus odlišný 

od ostatných?  

 

A. Gravitropický pohyb koreňov kukurice 



B. Zatváranie lístkov sóje počas nočných hodín 

C. Listové úponky uhorky pohybujúce sa pozdĺž siete 

D. Fototropický pohyb semenáčikov “zlatej” fazule  

E. Pokles viazania listov paradajky po ošetrení ponorením pod vodu/zaplavením  

 

14. Študent rozrezal list rastliny a našiel v pošve cievneho zväzku bunky plné zrniek škrobu. Ktoré z 

nasledujúcich vlastností môžeme pozorovať v tejto rastline? 

  

I. Prieduchy otvorené v noci 

II. Prítomnosť PEP karboxylázy v mezofyloch  

III. Prítomnosť Rubisco v bunkách pošvy cievneho zväzku  

IV. Vysoká  rýchlosť fotorespirácie v horúcich letných dňoch 

V. Fixácia uhlíka sa môže vyskytovať v obidvoch, v mezofylových bunkách i v bunkách pošvy 

cievneho zväzku.  

VI. Rýchlosť asimilácie uhlíka je saturovaná skoro ráno v horúcich dňoch 

 

Ktoré je/sú správne? 

A. Iba I, IV 

B. Iba II, IV, V 

C. Iba II, IV, VI 

D. Iba  II, III, V 

E. Iba  II, III, V, VI 

F. Iba  II, IV, V, VI 

 

 
C. ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA ŽIVOČÍCHOV A ČLOVEKA, ETOLÓGIA 
 
 
15. Vyznačte správne tvrdenia o nasledujúcom obrázku (hore je znázornené normálne oko):  
 

 
 

A. toto oko je schopné vidieť ostro body vzdialené od oka menej ako 5 m (podľa stupňa 

závažnosti poruchy) 

B. toto oko nie je vôbec schopné vidieť ostro 

C. pri tejto chybe obrázok na sietnici nie je prevrátený  

D. stav sa koriguje šošovkami rozptylkami  

E. stav sa rieši šošovkami spojkami 



16. Pozrite sa na nasledujúci obrázok. Vyberte z možností, čo  znázorňuje obrázok:  
 
 

 
A. obeh a prenos natrávených tukov a chylomikrónov  

B. obeh a prenos žlčových kyselín (enterohepatálny obeh) 

C. obeh a prenos glukózy  

D. prenos a využitie inzulínu  

E. obeh  a využitie cholecystokinínu  

17. Medzi osmoregulačné orgány patria:  
 

A. pulzujúca vakuola u morských jednobunkovcov 

B. pulzujúca vakuola u sladkovodných jednobunkovcov.  

C. obličky u stavovcov 

D. nosová soľná žľaza u krokodílov 

E. prínosové dutiny u primátov  

 
18. Jankovi a Marienke robili testy na určenie krvnej skupiny pomocou sér anti A a anti B a test na 
určenie Rh faktora pomocou séra anti Rh. Výsledky sú znázornené na obrázku. Vyberte správnu 
odpoveď: 
 

 
 

A. Janko má krvnú skupinu A, Marienka AB, obaja sú Rh pozitívni 

B. Janko má krvnú skupinu B, Marienka AB, obaja sú Rh pozitívni 

C. Janko má krvnú skupinu B, Marienka AB, obaja sú Rh negatívni 

D. Janko má krvnú skupinu A, Marienka 0, obaja sú Rh pozitívni 

E. Janko má krvnú skupinu B, Marienke sa krvná skupina nedá určiť, obaja sú Rh negatívni 



 
19. Čo spôsobuje kesónovú chorobu (chorobu potápačov)? 
 

A. rýchle vynorenie z hĺbky už 20 m spôsobí tvorbu bubliniek N2, ktoré upchávajú cievy 

a spôsobujú lokálny tlak v rôznych tkanivách 

B. rýchle ponorenie do hĺbky už 20 m spôsobí tvorbu bubliniek N2, ktoré upchávajú cievy 

a spôsobujú lokálny tlak v rôznych tkanivách 

C. táto choroba sa prejavuje napr. kŕčmi, bolesťami kĺbov a svalov, poruchami vedomia 

D. rýchle vynorenie už z hĺbky 20 m spôsobí napr. rozpad červených krviniek a uvoľnenie 

veľkého množstva hemoglobínu, ktorého produkty sa stávajú toxické, keďže sa nestíhajú 

metabolizovať 

E. rýchle ponorenie už do hĺbky 20 m spôsobí napr. rozpad červených krviniek a uvoľnenie 

veľkého množstva hemoglobínu, ktorého produkty sa stávajú toxické, keďže sa nestíhajú 

metabolizovať 

 

20. Metóda určenia objemu krvi cicavca je robená pomocou špecifického rádioaktívneho izotopu 

jódu 123I, ktorý je obyčajne synteticky vyrábaný a má polčas rozpadu 13 hodín. Rozpadá sa na 

takmer úplne stabilný 123Te. Na určenie objemu krvi sa injektuje do žily 10 ml roztoku jódu s 

aktivitou 2mSv. Po 13 hodinách je aktivita vo vzorke 10 ml krvi len 0,0025mSv. Odhadnite objem 

krvi cicavca! 

 

A. 10.0 l 

B. 8.0 l 

C. 4.0 l 

D. 2.5 l 

E. 1.25 l 

 
21. Kutavky sa starajú o potomstvo tak, že pre svoje larvy lovia rôzne druhy hmyzu (každý druh 
kutavky sa špecializuje na iný druh hmyzu). Vyznačte správne tvrdenia: 
  

A. ich správanie ešte nie je evolučne zafixované, preto postup pri love a paralýze koristi sa 

líši od jedinca k jedincovi 

B. ich správanie vykazuje vysokú inštinktívnosť, keď veľmi často ani pokusné zásahy 

nemenia sled činností kutavky (napr. aj pri odstránení koristi z pripravenej komôrky 

kutavka ju nakoniec zamuruje) 

C. kutavky paralyzujú svoju korisť vbodávaním žihadla do blízkosti nervových uzlín 

D. kutavky vykazujú typické mimotelové trávenie: do tela obete vstreknú jed, ktorý rozkladá 

vnútorné orgány na kašu, ktorou sa kŕmia ich larvy 

E. na lov koristi sa vydávajú väčšie samce, kým samička pracuje na vytvorení podzemnej 

komôrky, v ktorej sa bude vyvíjať jej larva 

 

22. Z hľadiska medzidruhových vzťahov, benefitu a škody, ktoré účastníkom prinášajú, ktoré z 

dvojíc sú si najpodobnejšie? 

 

A. Niektoré druhy rýb a sasanky; imelo a jabloň.  

B. Hviezdovky a lastúrniky z rovnakej gildy, kobylky a koníky.  

C. Lišajníky a javory; imelo a duby.  

D. Húsenice a lumíky, živné rastliny a húsenice.  

E. HIV a ľudia; huby a rozkladajúce drevo.  



 
D. GENETIKA 
 
23. Na počiatku je oplodnené vajíčko (zygota). Nasleduje 5 bunkových delení a vzniká zárodok. 
Koľkými bunkami je tvorený po piatich deleniach? 
 
 A. 32 

B. 5 
 C. 10 

D. 16 
 
24. Ak by ste pôsobili na bunku chemickou látkou, ktorá zabraňuje začatiu syntézy DNA, v ktorej 
časti bunkového cyklu by táto látka bunky zastavila? 
 
 A. G1 
 B. S 
 C. G2 

D. M 
 
25. Ktorý z nasledujúcich jedincov bude produkovať najviac rôznych typov gamét (predpokladajme, 
že každý gén leží na inom chromozómovom páre). Napíšte, koľko typov gamét bude tento jedinec 
vytvárať. 
 

A. aa BB Dd 
B. aa bb CC DD EE 
C. Aa Bb DD Ee 
D. AA bb dd Ee 
 

Počet typov gamét zapíšte do odpoveďovej tabuľky. 
 
26. Ktorý zo spôsobov dedičnosti je najpravdepodobnejší pre nasledujúci rodokmeň? 
 

 
 
 

A. autozomálne dominantný 

B. autozomálne recesívny 

C. dominantný viazaný na pohlavný chromozóm X 

D. recesívny viazaný na pohlavný chromozóm X 



27. Ak má rastlina 2n=18 chromozómov, koľko chromozómov budú mať nasledovné štruktúry? 
Odpovede napíšte do odpoveďového hárku.  
 

A. oosféra    
B. zygota   
C. tetraploidná bunka. 
D. endosperm  
E. trizomická bunka 

 
 
E. EKOLÓGIA 
 
28. Pakobylky (Phasmatodea) sú radom hmyzu, ktorého druhy vytvárajú dva typy foriem. Jedna 
skupina druhov sú paličkovité formy, ktoré sa podobajú na konáriky, druhá skupina druhov má telo 
podobné skôr listom. Ako sa nazýva takýto typ prispôsobenia prostrediu? 

 
A. kryptické sfarbenie 
B. mutualizmus 
C. koevolúcia 
D. mimikry 
E. parazitoidizmus 
 

29. Ktorá z nasledujúcich možností správne zoraďuje ekosystémy podľa ich klesajúcej priemernej 
hrubej produkcie (g/m2/rok)? 

 
A. tropický dažďový les, koralové útesy, savana, otvorený oceán, ihličnaté lesy 
B. koralové útesy, ihličnatý les mierneho pásma, savana, otvorený oceán, tundra 
C. otvorený oceán, tropický dažďový les, savana, opadavý les mierneho pásma 
D. savana, opadavý les mierneho pásma, koralové útesy, tropická dažďový prales 

 
30. Predstavte si kolobeh rôznych látok v ekosystémoch. 
 
1. Ktorá z uvedených látok koluje v ekosystémoch len v rámci menších oblastí a prečo? 

 
A. dusík 
B. fosfor 
C. uhlík 
D. voda 

 
2. pretože 

 
A. plynná forma tejto látky sa v atmosfére takmer nevyskytuje 
B. organizmy majú sklon zanechávať túto látku vo forme detritu na mieste, kde žijú 
C. kolobeh tejto látky prebieha len medzi pôdou a dekompozítormi 
D. kolobehu tejto látky sa zúčastňujú baktérie, ktoré fixujú jeho plynnú formu 
 

31. Dreissena polymorpha je lastúrnik malých rozmerov, ktorý je v súčasnosti invázny na území 
Severnej Ameriky, napríklad vo Veľkých kanadských jazerách. Tento druh sa živí najmä 
fytoplanktónom. Aký je dopad invázie Dreissena polymorpha na miestny ekosystém? 
 

A. redukcia fytoplanktónu umožnila presvetlenie vodných plôch a tým aj rozvoj rias a rastlín 
koreniacich v plytkej vode 

B. keďže fytoplanktón je prirodzeným predátorom zooplanktónu, množstvo a biodiverzita 
zooplanktónu vzrástla 

C. znížené množstvo fytoplanktónu spôsobilo aj zníženie množstva zooplanktónu 
D. dopad je prakticky nulový, pretože fytoplanktón je v jazerách prítomný v takom množstve, že 
populácia invázneho lastúrnika ho nemôže ovplyvniť 



32. Koralové útesy: 
 
A. sú tvorené najmä pŕhlivcami (Cnidaria), hubkami (Porifera) a riasami 
B. sú typické najmä pre abysálne zóny morí 
C. sú typické najmä pre neritické (plytké) zóny tropických morí 
D. teplota vody nad 30°C spôsobuje u mnohých druhov vybielenie koralov a tým ich 
poškodzuje 
E.  teplota vody nad 30°C je nevyhnutná pre správny vývoj koralových útesov 
F.  sú tvorené najmä rebrovkami (Acnidaria), lastúrnikmi (Bivalvia) a ostnatokožcami 
(Echinodermata)  

 
33. Vydra morská je kľúčovým predátorom v spoločenstvách severného Tichého oceánu. Na 
obrázku sú grafy znázorňujúce dynamiku populácií chalúh, ježoviek a vydry, pričom chaluhy sú 
primárnym producentom, ostnatokožce primárnym  a vydry sekundárnym konzumentom miestneho 
potravinového reťazca. Ktorá z nasledujúcich hypotéz najlepšie vysvetľuje populačnú dynamiku v 
uvedených rokoch? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. V dôsledku znečistenia kleslo množstvo chalúh, čo spôsobilo vzrast biomasy ostnatokožcov 

a následný pokles množstva vydier. 

B. V spoločenstve vyhynul konkurenčný druh ostnatokožcov. To viedlo k poklesu biomasy 

chalúh a aj poklesu početnosti vydier. 

C.  V spoločenstve stúpla početnosť vrcholového predátora - kosatky. To viedlo k zníženej 

početnosti vydier, čo spôsobilo nárast biomasy ostnatokožcov a pokles biomasy chalúh. 

D. V dôsledku znečistenia kleslo množstvo chalúh, čo spôsobilo pokles početnosti vydier a 

následný nárast biomasy ostnatokožcov.  

 

F. EVOLÚCIA A SYSTEMATIKA 

34. Ktoré z nasledujúcich tvrdení neplatia pre archeóny (Archea)? 
 

A. patria medzi ne napr. rozsievky (Bacillariophyceae) 
B. niektoré z nich sú schopné tolerovať vysoké koncentrácie niektorých sodných solí 



C. k eukaryotom (Eukarya) majú fylogeneticky bližšie než baktérie (Bacteria) 
D. väčšina z nich je schopná fotosyntézy 
E. niektoré z nich produkujú metán v žalúdku prežúvavcov 

 
35. Čo umožňuje  červeným riasam (Rhodophyta) vyskytovať sa v hlbšej vode, než ostatným 
typom rias? Platí, že so stúpajúcou hĺbkou vody je pohlteného až 45% svetla z červeného spektra 
a len 2%  svetla z modrej časti spektra  
 

A. červené riasy obsahujú chlorofyl d, ktorý absorbuje v červenej oblasti spektra 
B. červené riasy obsahujú chlorofyl d, ktorý absorbuje v modrej oblasti spektra 
C. červené riasy obsahujú chlorofyl c, ktorý absorbuje v modrej oblasti spektra 
D. červené riasy obsahujú chlorofyl c, ktorý absorbuje v červenej oblasti spektra 
 

36. Ktoré z uvedených možností platia pre rastlinu na obrázku? 
 

A. meristémy mladých listov sú chránené tak, že listy sú špirálovite stočené 
B. podzemky sa vytvárajú v prostredí, kde má rastlina nedostatok dusíka 
C. na hornej strane listov sa nachádzajú tzv. sorusy - orgány, v ktorých prebieha splývanie 
gamét 
D. gametofyt je redukovaný a oproti sporofytu má malú veľkosť 
E. rastlina patrí medzi dvojklíčnolistové rastliny 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37. Hlavonožce (Cephalopoda) sú unikátnou skupinou živočíchov. V rámci svojej vývojovej línie 
majú viacero netypických charakteristík. Označte, ktoré tvrdenia o hlavonožcoch sú pravdivé. 
 

A. väčšine z nich chýba vonkajšia schránka 
B. majú uzavretú cievnu sústavu 
C. takmer polovica zástupcov tejto skupiny sú sladkovodné živočíchy 
D. živia sa výlučne rastlinnou potravou 
E. ich zložitá nervová sústava je dôležitá pre ich prisadnutý spôsob života 
 

38. Okrem prirodzeného výberu poznáme aj výber umelý (arteficiálny), ktorý uplatnili ľudia pri 
šľachtení nových poddruhov a variet rastlín a zvierat. Napríklad selekciou na rôzne vlastnosti boli z 
kapusty obyčajnej (Brassica oleracea – na obrázku) vyšľachtené variety od hlávkovej kapusty až 
po karfiol. Priraďte vlastnosti, ktoré boli uprednostňované arteficiálnou selekciou pri šľachtení 
rôznych variet kapusty.  



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A. hlávková kapusta  I. laterálne (bočné) púčiky 
 B. ružičkový kel  II.  zhluky kvetov 
 C. karfiol   III. terminálny (koncový) púčik  
 D. kaleráb   IV.  zhluky kvetov a stonka 
 E. brokolica   V. stonka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Odpoveďová tabuľka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Číslo 
otázky 

A B C D E Body 

1.        

2.       

3.       

4.  1. 
     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.   1. 
        2. 

      

      

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

36.       

37.       

38.       

Spolu  
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