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Biologická olympiáda    Ročník: 47  Školský rok: 2012/2013 
Kolo: Celoštátne 
Kategória : B 
Teoreticko praktická časť - Test 
 

 
A. BUNKOVÁ BIOLÓGIA A MIKROBIOLÓGIA 

 
1. Manóza-6-fosfát je špecifická značka proteínov, ktorú bunka využíva na označenie bielkovín 

určených na vezikulárny transport do lyzozómov. Takto modifikované sú najmä prekurzory 

kyslých hydroláz, ktoré sa v lyzozóme podieľajú na štiepení odpadového materiálu. V ktorom 

bunkovom kompartmente by ste očakávali pridávanie takéhoto signálu k nasyntetizovaným 

proteínom? 

A. endoplazmatické retikulum 

B. Golgiho aparát           

C. jadro 

D. mitochondrie 

 

2. Ktorá z nasledujúcich bunkových štruktúr prokaryotov nie je postihovaná účinkom 

nesyntetických alebo semisyntetických antibiotík: 

A. Bunková stena (peptidoglykánový metabolizmus) 

B. Ribozómy (translačný aparát) 

C. Golgiho aparát (glykozylácia proteínov)        

D. DNA-závislá RNA polymeráza (trankripčný aparát) 

 

3. Označte funkciu/-e, ktorá nie je typická pre vakuolu: 

A. Udržanie turgoru buniek 

B. Izolovanie materiálu, ktorý môže byť pre bunku škodlivý 

C. Udržiavanie vnútorného pH 

D. Posttranslačná modifikácia proteínov       

 

4. Jadro je jednou z najväčších organel eukaryotickej bunky zaberajúce približne 10% z jej 

celkového objemu. Vzhľadom na úlohu jadra pri udržiavaní a metabolizme neporušenej 

genetickej informácie je oddelené od cytosolu bunky membránou. Ktoré z nasledujúcich 

tvrdení o jadrovej membráne je/sú pravdivé. 

A. Malé častice (< 40kDa) sú schopné prechádzať jadrovými pórmi  pasívnou difúziou           

B. Vonkajšia jadrová membrána je spojená s Golgiho aparátom 

C. U Escherichia coli sú v nej lokalizované enzýmy metabolizmu nukleových kyselín 

D. Je tvorená fosfolipidovou dvojvrstvou  

 

5. Transport glukózy do bunky vystihujú nasledujúce tvrdenia: 

A. Koncentrácia glukózy v bunke je obyčajne vyššia ako v prostredí, transport je proti 

koncentračnému spádu  

B. Transport vždy vyžaduje spotrebu ATP  

C. Glukóza môže byť transportovaná aj pasívne, cez transportné proteíny 

D. Bunka využíva koncentračný gradient iných iónov, napr. Na+ na symport Na+ a glukózy do 

bunky  

E. Všetky zo spomenutých tvrdení 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kilodalton
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6. Nasledujúca séria mikrofotografií zobrazuje priebeh jedného typu bunkového delenia.  
 

a. Doplňte na miesta A – D zodpovedajúce obrázky I – IV 
b. Ktorý typ delenia je na obrázkoch? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7. Na obrázkoch vidíte dve signálne molekuly (ligandy) L1 a L2 a ich receptory R1 a R2. L1 je 

nabitá molekula, kým L2 je pomerne malý a hydrofóbny. Na základe vašich poznatkov o 
biomembránach zistite, pri ktorom usporiadaní/iach receptorov (možnosti A – D) je bunka 
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schopná odpovedať na signál oboch ligandov (bunku v schéme predstavuje zaoblený 
obdĺžnik). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
B. ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA RASTLÍN A HÚB 
 
8. Dve vzorky extraktov z listov neznámej rastliny boli analyzované na prítomnosť proteínov. 

Použili sme Bradfordovu analýzu na meranie koncentrácie proteínov vo vzorkách. Získali sme 

nasledovné výsledky: 

 

List Priemerná absorbancia 

A 1,9 

B 8,2 

 

Po odčítaní z kalibračnej krivky sme zistili, že list A mal obsah proteínov priemerne 38 µg a list 

B 164 µg (na 25 µl vzorky). 

Z toho vyplýva, že: 

A. List A rástol na mieste s vyššou intenzitou svetla, list B na mieste s nižšou intenzitou 

B. List A rástol na mieste s nižšou intenzitou svetla, list B na mieste s vyššou intenzitou  

C. Obidva listy rástli na mieste s rovnakou intenzitou svetla 

D. List A mal vyššiu mieru fotosyntézy a tým aj syntézy proteínov než list B 

E. List B mal vyššiu mieru fotosyntézy a tým aj syntézy proteínov než list A  

 

 

9. Auxín je známy rastlinný hormón, ktorý 

stimuluje rast koreňa.  

a. Na základe poznatkov o auxíne priraďte 

vyznačené miesta na vrchole koreňa k rôznym 

koncentráciám auxínu. Šípka znázorňuje smer 

rastu koreňa. 

A. Vysoká koncentrácia auxínu  

B. Nízka koncentrácia auxínu  
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b. Čo znázorňuje štruktúra III? 
A. Zásobné granuly s auxínom 

B. Statocyty  

C. Vakuoly 

10. Je známe, že vysoké koncentrácie rastového hormónu auxínu spúsťajú v rastline syntézu 

eténu (etylénu). Ktorý z nasledujúcich grafov správne vyjadruje vzťah medzi koncentáciou auxínu 

a predlžovacím rastom? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. Prezrite si svetelné krivky fotosyntézy listov C4 a C3 rastlín znázornené dole. Ktoré tvrdenia sú 

správne? 

Net CO2 assimilation – čistá asimilácia CO2 , Full sunlight – úplné slnečné svetlo,  

Photon flux – Tok fotónov 

 
A. Obrázok  A demonštruje charakteristiky  C4  rastlín. 
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B. C3 rastliny majú konkurenčnú výhodu  oproti C4 rastlinám pri vyššej teplote a za úplného 

slnečného svetla, v dôsledku zniženia fotorespirácie. 

C. C3 rastliny majú konkurenčnú výhodu  oproti C4 rastlinám pri vyššej teplote a za nízkeho 

osvetlenia, v  dôsledku vyššieho kvantového výťažku. 

 
12.  Nižšie sú uvedené niektoré tvrdenia o fotosyntéze. Ktoré sú správne tvrdenia o fotosyntéze? 

 

A. Fotofosforylácia zahŕňa tvorbu ATP počas svetelnej reakcie fotosyntézy 

B. Podstatná počiatočná úloha svetla pri iniciovaní svetelnej reakcie fotosyntézy je tvorba 

voľného kyslíka 

C.  V rastlinnej bunke, komplexy ATP syntetázy sú umiestnené iba v membráne thylakoidu 

D. Pre cyklickú fotofosforyláciu je potrebný fotosystém II  

E. Predpokladá sa, že špecifické enzýmy nevyhnutné pre fixáciu CO2 do cukru sú 

umiestnené v stróme chloroplastu. 

 

13. Na obrázku 2. je rez listom rastliny, tak ako vyzerá vo svetelnom mikroskope.  

 

I. Ak by ste ho pozorovali v elektrónovom mikroskope, na rozhraní ktorých vrstiev buniek by 

ste našli také rozloženie chloroplastov, ako na obrázku 1.? 

     

 

  obr. 1.        obr. 2.                                                              

II. Ktoré z nasledujúcich tvrdení platia o fotosyntéze tejto rastliny?  Napíšte písmená označujúce 

správne odpovede do tabuľky. 

F. oba druhy buniek na obr. 1 obsahujú v chloroplastoch fotosystém I 

G. jej fotosyntéza je veľmi ovplvyvnená obsahom O2 v prostredí 

H. oba druhy buniek na obr. 1 obsahujú v chloroplastoch fotosystém II  

I. primárnym akceptorom uhlíka v tmavej fáze je fosfoenolpyruvát 

J. spôsob fixácie C v tejto rastline má najvyšší výťažok v porovnaní s ostatnými spôsobmi  

 
 
C. ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA ŽIVOČÍCHOV A ČLOVEKA, ETOLÓGIA 
 
14. Zvýšená hladina biliubínu je patologický stav prejavujúci sa žltačkou (ikterus) a môže 

signalizovať viac druhov ochorení. Bilirubín je odpadový produkt: 

A. rozpadu hému hemoglobínu 

B. rozpadu žlčových kameňov 
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C. rozpadu hému myoglobínu 

D. rozpadu bielych krviniek 

E. trávenia potravy  

 
 
15. Ktoré z nasledujúcich tvrdní  o železe nie je/nie sú pravdivé?  

 

A. vstrebávanie železa podporuje vitamín C, ktorý ho v kyslom prostredí žalúdka mení 

z trojmocného (Fe3+) na dvojmocné (Fe2+) 

B. pri hemochromatóze je zvýšený príjem železa (viac než je jeho potreba), ktorý spôsobuje 

problémy v rôznych orgánoch  

C. nadbytočné železo sa v organizme zásadne neukladá, preto môže prísť rýchlo k jeho 

vyčerpaniu zásob 

D. transportná forma železa sa nazýva transferín (železo plus bielkovina krvnej plazmy) 

E. zásoba železa v podobe feritínu sa ukladá najmä v pečeni 

 
16. Urobte nasledujúci pokus: Znázornený obrázok držte v natiahnutej ruke. Ľavé oko zatvorte 

a pravým sa uprene pozerajte na krížik. Postupne obrázok približujte k oku.  

 
 

I. Jednou vetou popíšte čo sa stalo s vaším vnímaním kruhu.  

II. Čo ste týmto pokusom dokázali? 

A. existenciu  žltej škvrny na sietnici. 

B. existenciu slepej škvrny na sietnici 

C. existenciu prepojenia oka a neurónov 

D. to, že naše oko vníma obraz zmenšený a prevrátený 

E.  to, že aj jedným okom dokážeme vidieť priestorovo 

 
 
17. Hlavný pigment v oku je: 

A. melanopsín 
B. melanín 
C. rodopsín 
D. konopsín 
E. melatonín 
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18. V tabuľke sú uvedené hodnoty 3 fyziologických veličín štyroch rôznych druhov cicavcov A až 

D. 

 

Živočích 
Rýchlosť dýchania 

(vdychy/min) 

Činnosť srdca 

(údery/min) 
Teplota tela (°C) 

A 160 500 36.5 

B 15 40 37.2 

C 28 190 38.2 

D 8 28 35.9 

 

I. Usporiadajte druhy A až D podľa klesajúceho povrchu tela na jednotku jeho objemu.  

II.  Usporiadajte druhy A až D podľa klesajúceho objemu krvi v tele. 

 

19. Výmena plynov u živočíchov prebieha v obehovom systéme (otvorenom či uzavretom) a v 

jednotlivých respiračných orgánoch (A – D).   

Priraďte k jednotlivým druhom (1-6) pre ich dospelé štádiá aj príslušné orgány. 

A. pľúca 

B. žiabre 

C. koža 

D. trachea 
 

1. žaba 

2. losos 

3. rak 

4. jašterica 

5. dažďovka 

6. vážka 

 

 

20. John B. Watson, Burrhus F. Skinner, Edward L. Thorndike sú predstaviteľmi jedného smeru 

v etológii resp. psychológii. Aký typ/y pokusov títo páni robili? 

 

I. Aký typ/y pokusov títo páni robili? 

A. pozorovanie zvierat vo voľnej prírode, zároveň sa snažia porozumieť ich vnútorným 

pohnútkam 

B. pozorovanie zvierat vo voľnej prírode, zároveň sa nezaujímajú o ich vnútorné pohnútky 

C. pokusy so zvieratami v laboratórnych podmienkach, napr. potkanmi, ktorí po  správnom 

stlačení páčky dostanú potravu  

D. pokusy so zvieratami, pozorovanie a ovplyvňovanie ich biorytmov  

E. chovanie zvierat v poloprirodzených podmienkach (napr. husí) a podrobný nestranný 

popis ich správania po celý rok 

 

II. Ako sa nazýval tento smer?  

A. behaviorizmus 

B. konzervativizmus 

C. klasická etológia 

D. gestalt psychológia 
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D. GENETIKA 
 
21. Predstavme si hypotetickú chorobu viazanú na chromozóm X v ľudskej populácií. Prejav 

choroby je podmienený recesívnou alelou k. Frekvencia výskytu takejto choroby u mužov je 

10%. Ak viete, že na danú populáciu môžete aplikovať Hardy-Weinbergov rovnovážny 

princíp,  

I. určte frekvenciu dominantnej alely K  

II. určte frekvenciu heterozygotných žien. 

        
22. Kefkovité chromozómy sú špeciálne štruktúry v oocytoch u obojživelníkov, hmyzu a vtákov (u 

organizmov s rýchlym vývinom prebiehajúcim mimo tela matky) počas diplotenného štádia 

meiózy.Sú to bivalentné chromozómy obsahujúce slučky dekondenzovaného chromatínu v 

špecifických miestach, ktoré dávaju chromozómom ich typický tvar (viď obrázok). Aký je 

význam takýchto chromozomálnych štruktúr v oocytoch? 

A. Sú to miesta intenzívnej RNA transkripcie      

B. Sú to miesta intenzívnej DNA opravy 

C. Sú to miesta, v ktorých prebieha crossing-over 

D. Sú to miesta prebiehajúcej translácie 

 

Kefkovitý chromozóm                       Slučka dekondenzovaného chromatínu 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
23. V podmienkach, kedy A1A1 = letálny znak, A1A2 = sivé vlasy, A2A2 = čierne vlasy, B1B1 = dlhé 

vlasy, B1B2 = krátke vlasy, B2B2 = veľmi krátke kučeravé vlasy a rodičia sú A1A2B1B2. 

I. Aké je zastúpenie dospelých potomkov so sivými a kučeravými vlasmi?  

II.  Ak je kučeravosť taktiež letálnym znakom, aké je zastúpenie potomkov s čiernymi a 

krátkymi vlasmi? 

 
24. Bunkový cyklus je regulovaný kontrolnými bodmi obyčajne medzi jednotlivými fázami.  

I. Aké fázy má bunkový cyklus a čím sú jednotlivé fázy charakterizované 
II. Ktorá fáza je obyčajne najkratšia a ktorá najvariabilnejšia z hľadiska dĺžky trvania? 
 

25. Pri nasledujúcom rodokmeni určite najpravdepodobnejší spôsob dedičnosti: 
A. autozomálne dominantná dedičnosť 
B. autozomálne recesívna dedičnosť 
C. recesívna dedičnosť viazaná na chromozóm X 
D. dominantná dedičnosť viazaná na chromozóm X 
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26. Populácia replikujúcich sa buniek bola zafarbená farbičkou, ktorá sa stane fluorescenčnou 

keď sa viaže na DNA. Obsah DNA v jednotlivých bunkách je determinovaný fluorescenciou 

aktivovaným  rozdeľovačom (FACS) ako to vidno na 

grafe. 

 

Podľa grafu ktorá skupina buniek (A – C) je v  

S fáze bunkového cyklu? 

 
os X - relatívne množstvo DNA na bunku 

os Y - množstvo buniek  

 

 

 

 

 

27. Štyri mutantné bakteriálne kmene (1~4) vyžadujú pre svoj rast látku S (každý kmeň má blok v 
jednom kroku dráhy pre biosyntézu látky S). Boli pripravené štyri Petriho misky (platne) s 
minimálnym médiom a stopovým množstvom látly S, ktoré umožní rast malého množstva 
mutantných buniek. Na miske a boli bunky mutantného kmeňa 1 naočkované po celom 
povrchu agaru tak, aby vytvorili tenkú vrstvu baktérií. Na miske b tenkú vrstvu tvorili mutantné 
bunky kmeňa 2 a tak ďalej. Na každú misku boli naočkované bunky každého zo 4 typov 
mutantov tak, ako je to zobrazené v kruhoch na obrázku. Tmavé kruhy znamenajú výborný 
rast. Kmeň, ktorý má poruchu v neskoršom kroku syntézy látky A, akumuluje medziprodukty, 
ktorými môžu “zásobovať” kmeň, ktorý má blok v skoršom kroku. 

 

Aké je poradie génov (1~4) v metabolickej dráhe pre syntézu látky S? 

A. 2 → 4 → 3 → 1 
B. 2 → 1 → 3 → 4 
C. 1 → 3 → 4 → 2 
D. 1 → 2 → 4 → 3 
E. 3 → 4 → 2 → 1 

 
 
E. EKOLÓGIA 
 

28. Na grafe vidíte, ako sa menila hladina CO2 v atmosfére a teplota za posledných päťdesiat 

rokov. (Údaje sú z oblasti Mauna Loa na Havaji, ppm – parts per million). Ktoré z 

nasledujúcich tvrdení môžete na základe grafu označiť ako pravdivé? 
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A. od roku 1960 sa hladina CO2 zvýšila o 50 % 

B. zvýšenie hladiny CO2  spôsobilo zníženie priemernej teploty v atmosfére 

C. zvýšenie priemernej teploty nemá súvis s rastom koncentrácie koncentrácie CO2  v 

atmosfére 

D. na vzostup obidvoch veličín môže mať vplyv aj tretí faktor (napr. antropogénna 

činnosť) 

E. ani jedna z uvedených možností nie je správna 

 

29. Zaujíma vás, čo ovplyvňuje veľkosť populácie kriváka  Gammarus roeseli v spoločenstve 

potoka. Viete, že jeho hlavnou potravou sú riasy a dominantným predátorom mrena.  Na 

začiatku ste mali k dispozícii tri testovacie spoločenstvá. Jedno ste nechali nezmenené (1). V 

druhom spoločenstve ste do vody pridali dusíkaté hnojivo (2). V treťom prípade ste z jazera 

vylovili veľkú časť populácie mreny (3).  Na grafe sú znázornené výsledky, ktoré ste získali. 

Počet jedincov je uvedený v prepočte na liter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení je pravdivé? 

A. veľkosť populácie kriváka je stabilná aj počas meniacich sa podmienok 
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B. veľkosť populácie kriváka je v tomto spoločenstve limitovaná množstvom potravy, 

ktoré má k dispozícii 

C. veľkosť populácie kriváka je v tomto spoločenstve limitovaná početnosťou populácie 

jeho predátora  

D. eutrofizácia jazier môže viesť k významnej redukcii početnosti kriváka v 

sladkovodných potokoch 

 

30. Rastúca koncentrácia oxidu uhličitého (skleníkový plyn) sa spája s globálnou zmenou klímy.  

Oxid uhličitý môže fotosynteticky viazaný zelenými rastlinami z atmosféry, čo zmierňuje 

dopady oteplovania na ekologické systémy. Ktoré tvrdenia sú v tejto súvislosti pravdivé? 

A. čistá primárna produktivita (NPP) (alebo čistá rýchlosť absorpcie uhlíka) boreálnych 

lesov  ＞lesov mierneho pásma ＞ tropických lesov 

B. Zásoby uhlíka (množstvo uloženého uhlíka) boreálnych lesov ＞lesov mierneho pásma 

＞ tropických lesov 

C. čistá primárna produktivita (NPP) trávnych ekosystémov mierneho pásma ＞ saván ＞ 

tundry 

D. čistá primárna produktivita (NPP) druhotných lesov ＞ klimaxových lesov alebo starých 

rastúcich lesov 

E. najnižšiu čistú primárnu produktivitu možno zaznamenať v poľnohospodárskych 

monokultúrach.  

  

31. Vedci skúmali disperziu morských ulitníkov z čeľade Littorinidae na skalnatom pobreží 

Singapúru pri zvislom útese (pozri A) a na sklonenej skale (pozri B). Dva druhy boli 

zaznamenané na zvislom útese a tretí ďalší druh na sklonenej skale (pozri B).  Rozmiestnenie 

ulitníkov bolo sledované v júli, septembri a decembri 2002, keď priemerné teploty skalnatých 

povrchov dosiahli podľa mesiacov: 42 °C (júl), 34 °C (september) a 27 °C (december).   
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Obrázok znázorňuje rozmiestnenie ulitníkov na zvislom útese (A) a na sklonenej skale (B) v 

júli (a), septembri (b) a v decembri (c) 2002: 

EM: Echinolittorina malaccana; EV: E. vidua; LL: Littoraria sp. 

Prerušovaná čiara vyjadruje výšku hladina prílivového prúdu 

 

Ktoré tvrdenia sú správne?  

A. Obdobie odberu vzoriek nemá vplyv na výsledky analýzy rozptylu dvoch druhov ulitníkov 

na zvislom útese. 

B. Echinolittorina vidua a Littoraria sp. majú podobné zóny rozptylu. 

C. Horné  limity zóny Echinolittorina malaccana  na zvislom útese boli konštantné bez 

ohľadu na obdobie odberu vzoriek.  

D. Uprednostňovaná zóna výskytu Echinolittorina malaccana je menšia ako zóna Littoraria 

sp. na sklonenej skale. 

E. Echinolittorina vidua je menej tolerantný k teplote ako E. malaccana. 

 

F. EVOLÚCIA A SYSTEMATIKA 

32. Prepojte nasledujúce charakteristiky s príslušnými organizmami 

Znaky: 

I. pľúcne vaky, klepietka,  

II.  redukované rebrá, metamorfóza počas ontogenézy 

III. zadné končatiny pokryté šupinóznymi štruktúrami, vzduchové vaky, pohyblivá 

maxilla a mandibula 

IV. tenké, tubulózne vylučovacie orgány, telo zložené z 3 častí, pár tykadiel. 

V. špecializované epitelové svalové bunky, sieťové bunky, radiálne symetrické telo 

VI. Lorenziniho ampuly vnímajúce elektrické pole a teplotu, chrupková kostra, 

spiraculum 

Organizmy: 

A. žralok Carcharodon carcharias 

B. mucha Musca domestica 

C. žltochvost Phoenicurus phoenicurus 

D. koral z čeľade Faviidae 

E. križiak Araneus diadematus 

 
33. Molekulárny taxonóm sa zaoberá zmenami v určitom géne počas fylogenézy skupiny, ktorú 

študuje. Na obrázku je fylogenetický strom druhov I. - IV. z tejto skupiny.  Pri každom z nich a 

pri ich spoločnom predkovi je v zátvorke uvedený nukleotid na určitej pozícii v tomto géne. 

Aký je minimálny počet substitúcií (nahradenia jednej bázy inou), ktoré museli nastať na tejto 

pozícii počas fylogenézy danej skupiny? 
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34. V rámci kmeňa hlístovcov poznáme okrem voľne žijúcich zástupcov aj niekoľko významných 

parazitov človeka. Patrí sem napríklad vlasovec očný (Loa loa), spôsobujúci riečnu slepotu, 

vlasovec miazgový (Wuchereria bancrofti) a svalovec špirálový (Trichinella spiralis), ktorý u 

človeka spôsobuje ochorenie známe ako trichinelóza. Ktoré z uvedených možností neplatia 

pre posledný uvedný organizmus? 

 

A. človek sa svalovcom nemôže nakaziť potravou – nízke pH v žalúdku je pre svalovca 

smrteľné 

B. človek sa vlasovcom najčastejšie nakazí pri kontakte s mačacím trusom 

C. svalovec je prenášaný najmä vtákmi, ktoré sa často zdržiavajú v okolí ľudských sídel – 

holuby, vrabce, vrany 

D. svalovec vytvára v tkanivách zapuzdrené štádiá, ktoré sú nebezpečné najmä, ak sa 

nachádzajú v srdcovom svale 

E. dospelé jedince obsahujú vo výstelke celómu bunky, ktoré produkujú toxické látky 

poškodzujúce tkanivá hostiteľa – parazit tak jednoduchšie prenikne cez sliznicu čreva. 

 

35. Z uvedených pojmov vyberte a správne doplňte do odpoveďovej tabuľky: 

A) ….................................. Sphagnum palustre patrí do skupiny B) ...................................  

Jeho pletivá majú typickú štruktúru – sú tvorené dvoma typmi buniek. V prvom rade sú to 

menšie C) .........................................., ktoré zabezpečujú fotosyntézu a väčšie  

D)  …......................................., ktoré dokážu zadržať veľké množstvo vody. Počas vývinu 

táto rastlina dorastá na rastovom vrchole a odumiera na bazálnom konci – v dôsledku tohto 

procesu sa pod živou hmotou akumulujú odumreté časti rastlín, pričom vzniká  

E) …................................ 

 

Pojmy:  ploník, oxid sírový, monocyty,  mačina, machorasty, hrabanka, oxid uhličitý, 

chlorocyty,  papraďorasty, oxid uhoľnatý, rašelinník,  rašelina, zatváravé bunky, oxid siričitý, 

pečeňovka, mokraď, plavúňorasty, hyalocyty 

 
36.  Exaptácie sa nazývajú také znaky a vlastnosti, ktoré v danom organizme pôvodne 

vykonávali funkciu A, ale v priebehu ďalšej evolúcie organizmu boli selektované na 

vykonávanie funkcie B. Vznik exaptácii môže organizmom umožniť obsadenie novej 

ekologickej niky, funkcia B môže byť v danom prostredí unikátna. Ktoré z nasledujúcich dvojíc 

funkcia A – funkcia B môžu byť príkladom exaptácií? Pre vybrané možnosti vyberte z 

daného zoznamu konkrétny znak, ktorý je exaptáciou.   

A. dýchanie – nadnášanie vo vode 

B. farebné videnie – vnímanie svetla 

C. špecifická imunitná odpoveď – rozvádzanie kyslíka 

D. termoregulácia – lietanie 

 
Znaky: žiabre, statocysta, perie, skrely, Aristotelova lucerna, krídla netopiera, Webberov 

orgán, plynový mechúr, komorové oko,  svetlocitlivá škvrna, Lorenciniho ampule, hemolymfa, 

makrofágy 

 

37. Panciernatky (Dinoflagellata) sú skupinou jednobunkových rias, ktorých bunka je väčšinou 

chránená celulózovými štruktúrami, vytvárajúcimi typickú pancierovitú stavbu. V prípade 

premnoženia tvoria panciernatky tzv. “ červený príliv”, pri ktorom je morská voda na veľkej 

ploche sfarbená na červeno. Táto forma vodného kvetu môže predstavovať aj ekologické 

riziko, keďže mnohé z rias produkujú toxíny. Ktoré z uvedených tvrdení neplatia pre 
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panciernatky? 

 

A. hlavným pomocným farbivom sú oranžové karotenidy 

B. hlavným pomocným farbivom sú žltohnedé xantofyly 

C. obohatenie vody dusíkatými látkami zabraňuje nadmernému rozvoju rias  

D. sú citlivé na antibiotiká, ktoré sa používajú na potlačenie bakteriálnych infekcií (napr. 

penicilín, ampicilín) 

 
 

38. Najviac najstarších fosílií podčeľade Homininae bolo objavených na africkom kontinente.  

Napokon to odráža aj súčasný stav recentných druhov, z ktorých sa v Afrike nenachádzajú 

len orangutany. Ktorú tézu tieto znalosti o paleorozšírení podporujú? 

A. že prvé ľudské bytosti sa vyvinuli v Afrike, odkiaľ postupne obsadili aj iné kontinenty, 

B. o vývoji vÁzii, keďže evolučne najstarší hominid, orangutan, žije len v JV Ázii, 

C. o "multicentrickom" pôvode 
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Odpoveďová tabuľka 

 A B C D E Body 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.                        

6. a.  
                

              b. 

 
 

     

      

7.        

8.        

9. a.             
             b. 

      

      

10.        

11.        

12.        

13.    

14.        

15.        

16.   
 

 

17.        

18.    

19.    

20.        

21.   
 
 
 

 

22.        

23.   
 

 

24. I. 
     

 II.  

 
 

 

 
 

 

25.        

26.        

27.        

28.        

29.        

30.        

31.        

32.        

33.   
 

 

34.        

35.        

36.   

 

 

37.        

38.        

       

Kód 
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