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Praktická úloha č. 1 .  Fyziológia rastlín (50 bodov) 

 

POSTUP 

Ktorá z nasledujúcich schém správne zobrazuje uloženie troch skúmaviek v centrifúge? 

 

 

 

 

 1 bod 

VÝSLEDKY 

a) Do nasledujúcej tabuľky zosumarizujte výsledky meraní 

Enzýmový 
preparát 

čas = 0 minút čas = 15 minút 

  
označenie 

absorbancia 
 

označenie 
absorbancia 

  
meranie priemer 

 
meranie priemer 

  
č. 1 č.2 

  
č. 1 č.2 

 

naklíčená N0 0,5b 0,5b 0,5b N15 0,5b 0,5b 0,5b 

suchá S0 0,5b 0,5b 0,5b S15 0,5b 0,5b 0,5b 

vzorka V0 0,5b 0,5b 0,5b V15 0,5b 0,5b 0,5b 

kontrola K0 0,5b 0,5b 0,5b K15 0,5b 0,5b 0,5b 

Spolu 12 bodov  

 ak je nesprávne vypočítaná hodnota priemeru, alebo je nameraná hodnota 
záporná, body nebudú udelené 

b) Na pripravený milimetrový papier nakreslite graf výsledkov, ktorý bude obsahovať štyri krivky 

(suchá pšenica, naklíčená, neznáma vzorka a kontrola). Na osi x bude čas inkubácie a na osi y 



absorbancia. Každá z kriviek nich bude mať dva body (x = čas 0 a 15 minút, y = zodpovedajúca 

priemerná hodnota absorbancie z dvoch meraní). Nezabudnite označiť aj tento papier svojím 

súťažným číslom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priložený graf orientačne zobrazuje očakávané výsledky. Max počet bodov je 15 

 Ak graf nezodpovedá nameraným hodnotám, body nebudú udelené 

 Ak graf neobsahuje popisy osí – 2body 

 Ak popis osi neobsahuje jednotky – 2body 

 Ak nie je os nakalibrovaná – 2 body 

 Ak nie je graf dostatočne veľký, resp. os vhodne nakalibrovaná – 2body  

 Ak nie sú označené jednotlivé krivky – 2body  
 

ZÁVER 

Na základe získaných výsledkov zhodnoťte, či je neznáma vzorka kvalitná (suchá pšenica), 

alebo nekvalitná (navlhnutá pšenica). 

Vzorka je z kvalitnej pšenice, pretože nebola detekovaná amylázová aktivita (ako 

neznáma vzorka bude použitá suchá pšenica, rovnaká ako pre porovnanie) 2 body 



DOPLŇUJÚCE OTÁZKY 

1.) Prečo môžeme zistiť, či pšenica navlhla počas transportu pomocou stanovenia aktivity 

amyláz? 

Pretože príjem vody zrnom je signálom pre začatie klíčenia a teda produkciu amyláz. 1 

bod  

 

2.) Prečo sa dá stanoviť aktivita amyláz priamo v extrakte zo zrna, ktorý obsahuje veľké 

množstvo ďalších enzýmov? 

Pretože enzýmy majú substrátovú špecificitu, teda ak použijeme len škrob (substrát pre 

amylázy), môžeme stanoviť aktivitu amyláz bez ohľadu na prítomnosť iných enzýmov. 1 

bod 

 

3.) Prečo bola podľa vás v experimente použitá kontrola bez akéhokoľvek exktraktu? 

Aby sa vylúčila možnosť, že škrob je degradovaný aj bez prítomnosti amyláz. 1 bod 

 

4.) Do nasledujúceho textu popisujúceho anatómiu zrna pšenice doplňte vhodné výrazy: 

Zrno (caryopsis) je špeciálny typ plodu, v ktorom môžeme rozlíšiť tri základné anatomické 

štruktúry: Oplodie fúzovené s osemením (pericarp-testa) (1), endosperm (2) a embryo (3). Na 

povrchu endospermu sa nachádza tzv. aleurónová vrstva (4) a pod ňou samotný endosperm, 

ktorý obsahuje škrob/zásobné látky. Bunky endospermu vznikajú delením oplodneného 

centrálneho jadra. Embryo vzniká z oplodnenej vajcovej bunky. Na embryu môžeme tiež 

rozlíšiť základy prvých listov (5), ktoré sa nachádzajú nad základom budúcej stonky - plumulou 

(6) a radiculu (7), ktorá je základom koreňa. Klíčny list je premenený na tzv. štítok (scutellum) 

(8), ktorý susedí s endospermom a uľahčuje embryu príjem živín. Nad rastovým vrcholom je 

vytvorená pošva:coleoptila (9), ktorá má ochrannú funkciu pri prenikaní klíčiacej rastlliny cez 

pôdu. Podobná pošva, coleorrhiza (10) je vytvorená aj okolo radiculy. 0,5 bodu každé – spolu 

3 body 

5) Priraďte jednotlivým anatomickým štruktúram v schémach zrna a embrya správne čísla z 

predchádzajúcej úlohy.  0,5 bodu každé – spolu 5 bodov 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) U kukurice bol identifikovaný mutant viviparous, ktorého zrná klíčia už v klase na materskej 

rastline. Ktorý z nasledujúcich procesov má tento mutant poškodený? 

a) ukladanie zásob v endosperme 

b) vytvorenie embrya 

c) dormanciu semien  - 1 bod 

d) spotrebovanie zásob z endospermu 

 

7) Vedci urobili nasledujúce experimenty, aby objasnili produkciu amyláz počas klíčenia: 

E1: Zo zŕn jačmeňa odpreparovali embryá a sledovali, či dôjde k degradácii škrobu v 

endosperme. 

V: K degradácii škrobu nedošlo. 

 E2: Odpreparované embryá inkubovali v tesnej blízkosti zŕn, z ktorých ich odstránili a sledovali, 

či dôjde k degradácii škrobu v endosperme. 

V: Došlo k degradácii škrobu. 

E3: Odpreparované embryá inkubovali s roztokom škrobu a zisťovali, či dôjde k jeho degradácii. 

V: K degradácii škrobu nedošlo. 

E4: Zrnám s embryom odstránili obaly a aleurónovú vrstvu a sledovali, či dôjde k degradácii 

škrobu v endosperme. 

V: K degradácii škrobu nedošlo. 

E5: Zrnám s embryom odstránili povrchové obaly, ale ponechali aleurónovú vrstvu a sledovali, 

či dôjde k degradácii škrobu v endosperme 

V: Došlo k degradácii škrobu 

 

I. Ktorý z týchto modelov najlepšie zodpovedá výsledkom ich experimentov? 

A) Signál pre syntézu amyláz vysiela endosperm tvorbou neznámej látky. Táto potom difunduje 

do aleurónovej vrstvy, kde indukuje syntézu amyláz, ktoré sú produkované späť do 

endospermu, kde štiepia škrob. 

B) Signál pre syntézu amyláz vysiela embryo tvorbou neznámej látky. Táto potom 

difunduje do aleurónovej vrstvy, kde indukuje syntézu amyláz, ktoré sú produkované do 

endospermu, kde štiepia škrob. 3 body 



C) Signál pre syntézu amyláz vysiela embryo tvorbou neznámej látky. Táto potom difunduje do   

     endospermu, kde indukuje syntézu amyláz a štiepenie škrobu. 

 

D) Signál pre syntézu amyláz vysielajú obaly zrna tvorbou neznámej látky. Táto potom difunfuje 

do aleurónovej vrstvy, kde indukuje syntézu amyláz, ktoré sú produkované do endospermu, 

kde štiepia škrob. 

II. Vysvetlite na základe výsledkov experimentov váš výber 

Bez prítomnosti embrya, alebo aleurónovej vrstvy nedochádza k štiepeniu škrobu.  

2body (a tiež embryo inkubované v blízkosti zrna bez embrya spôsobí štiepenie škrobu – 

to poukazuje na produkciu difundujúcej látky) 

 

III. Predstavte si, že chcete identifikovať spomínanú neznámu látku. Navrhnite (na základe vami 

označeného modelu) experiment a popíšte jeho výsledok v prípade, že ste ju objavili. 

Ovplyvnenie zrna s odstráneným embryom neznámou látkou. (2 body) Ak je táto látka 

naozaj induktorom produkcie amyláz v aleurónovej vrstve, malo by dôjsť k štiepeni 

škrobu (1bod) 

Spolu 3 body 

 uznaný bude aj iný správny návrh 

 uznaný bude aj správny návrh vychádzajúci z nesprávneho modelu z časti I. 

 

 

 

Praktická úloha č. 2 .  Mikrobiológia (41 bodov) 

 

Výsledky pozorovania 

 

 

Preparát č. 1 (Escherichia coli) 

 

     Zafarbenie baktérií: ružová  (2b) 

     Tvar baktérií: paličkovitý (2b) 

 

     Určený rod baktérie: Escherichia (4b) 

  

                                                Nákres (2b) 

 



 

Preparát č. 2 (Micrococcus luteus) 

 

     Zafarbenie baktérií: fialová (2b) 

     Tvar baktérií: guľôčkovitý (2b) 

 

     Určený rod baktérie: Micrococcus (4b) 

  

                                                Nákres (2b) 

 

Preparát č. 3 (Bacillus subtilis) 

 

     Zafarbenie baktérií: fialová (2b) 

     Tvar baktérií: palička (2b) 

 

     Určený rod baktérie: Bacillus (4b) 

  Nákres (2b) 

 

 

TEORETICKÉ ÚLOHY 

1.otázka : U pacientov dlhodobo liečených antibiotikami niekedy dochádza k poruchám 

zrážanlivosti krvi. Čo je podľa vás dôvodom takejto poruchy? (Pomôcka : pomôžte si 

informáciami, ktoré ste sa dozvedeli v tejto praktickej úlohe) Užívaním Atb dochádza 

k vymiznutiu mikroflóry Escherichia coli, ktorá zodpovedá za produkciu vitamínu K – ten je 

dôležitý pri zrážanlivosti (koagulácií)  (3b) 

2. otázka : Po prenesení bakteriálnej kultúry do nového kultivačného média dochádza 

k narastaniu počtu baktérií v novom prostredí, až kým nedôjde k vyčerpaniu živín v okolí. 

Jednotlivé zmeny počtu baktérií v čase sú zachytené v tzv. rastovej krivke, ktorá má jednotlivé 

fázy v závislosti od rýchlosti rastu a adaptácie na prostredie. Zoraďte jednotlivé fázy v časovom 

slede od prenesenia bakteriálnej kultúry do nového média.  

a) Exponenciálna fáza rastu – dochádza k najrýchlejšiemu rastu baktérií 



b) Stacionárna fáza – prostredie sa stáva pre bunky nevhodným, počet nových buniek 

nahradí počet odumretých 

c) Lag fáza – adaptačné obdobie – bez narastania počtu baktérií, prípadne môže dôjsť aj  

k chvíľkovému poklesu ich počtu 

d) Fáza odumierania – prostredie je pre bunky nepostačujúce. Odumieranie vysoko 

prevyšuje prírastok buniek 

Správne poradie : C, A, B, D (4b – za presné poradie , 1b za každú fázu na správnom mieste , 

napr. 

D na 4. mieste) 

3. otázka : Ktoré štruktúry sa nevyskytujú u baktérií? 

a) Mitochondrie (1b) 

b) Cytoplazmatická membrána 

c) Nukleoid 

d) Ribozómy 

e) Endoplazmatické retikulum (1b) 

f) Bunková stena 

4. otázka : V akých štruktúrach uchovávajú baktérie svoju genetickú informáciu? 

a) Plazmidy (1b) 

b) Jadro (nucleus) 

c) Prokaryotický chromozóm (1b) 

d) RNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Odpoveďová tabuľka 

 A B C D E Body 

1.   x    1 

2.    x   2 

3.     x  2 

4.  x   x  2 

5.                  x x  x  1,5 

6. a.  
               b. 

I. IV. III. II.  2 

meióza     1 

7.  x x    2 

8.   x   x 2 

9. a.             
             b. 

II. I.    2 

 x    1 

10.  x     2 

11.  x  x   2 

12.  x    x 2 

13.  I. B                    II. F, I, J 4 

14.  x  x   2 

15.    x   1 

16.  I.V istom momente/vzdialenosti by mali kruh prestal vidieť,  
II. B   

1 
1 

17.    x   1,5 

18.  I. ACBD               II. DBCA 2 

19.  1. AC,     2.B,     3. B.,     4. A,      5. C,    6. D 3 

20. I. 
  II. 

  x   1 

x     1 

21.  Frekvencia rec. alely je rovnaká ako frekvencia výskytu choroby u mužov, 
a teda 10% (0,1). Z toho vyplýva, že frekvencia dominantnej alely K je 
90% (0,9).                  
Frekvenciu heterozygotných žien vypočítame podľa vzťahu 2pg=2 x 0,9 x 
0,1 = 0,18, a teda 18%. 

1,5 
 

1,5 

22.  x     1 

23.  I. 1/6    II. 2/9 4 

24. I. 
    

  II.  

G1- priprava na replik. syntéza proteínov, S - replikácia, G2 - príprava 
mitózy, syntéza vretienka, kontrola DNA, M - delenie chromozómov  
 

2 

Najvariabilnejšia G1 a najkratšia M 2 

25.   x    2 

26.   x    2 

27.    x   3 

28.     x  2 

29.    x   2 

30.     x  2 

31.    x x  2 

32.  VI IV III V I 2,5 

33.  1 1 

34.  x x x  x 2 

35.  rašeliník machorasty chlorocyty hyalocyty rašelina 2,5 

36.  a – plynový mechúr, d  - perie 1 

37.   x x x  1,5 

38.  x     2 

 Spolu  80 

Kód 
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