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Praktická úloha č. 1  

Autor: Jaroslav Ferenc 

Recenzent: Mgr. Katarína Juríková 

 

Téma: Anatómia a fyziológia rastlín – Cievne zväzky a transport látok v rastlinách 
 
Pozorovanie cievnych zväzkov na priečnom reze stopky plodu banánovníka (Musa sp.) 
 
Na úlohu je potrebné pripraviť:  
stopky banánu – je vhodné, aby mali vzorky dĺžku aspoň 1,5 cm. Stopky sa môžu pozdĺžne rozdeliť na 
polovice alebo štvrtiny – pre každého študenta bude postačovať jeden kúsok. Rozkrajovať stopky je lepšie až 
tesne pred úlohou. Vhodné sú stopky z menej zrelých banánov, z ktorých sa lepšie pripravujú rezy.  
mikroskop – schopný dosiahnuť zväčenie minimálne 10x10, lepšie 10x20 (aspoň po  
dvojiciach, alebo skupinkách, ideálne pre jednotlivca)  
podložné a krycie sklíčka - minimum pre 1 študenta z každého jeden kus, lepšie dva 
žiletky – jedna pre každého študenta 
voda a kvapkadlo – do dvojice, alebo malej skupiny 
papierové utierky alebo filtračný papier – do dvojice, alebo malej skupiny, na odsatie prebytočnej vody na 
sklíčku 
 
Nákres a úlohy: 
 
1. Nakreslite stavbu jedného cievneho zväzku a vyznačte v nákrese xylém, floém  a sklerenchymatické 
vlákna. 10 bodov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Táto fotografia ukazuje vzhľad preparátu v 
mikroskope. Študenti uvidia všetky bunky 
sfarbené rovnako, keďže v tomto prípade bolo 
použité farbenie. 
 

Stačí jeden cievny zväzok. Xylémová cieva, ktorá býva spravidla jedna, musí byť odlíšená veľkosťou, ak nie je, 
odpočítať 2 b. Ak nákres nezodpovedá realite (napr. ak nakreslia všeobecnú schému cievneho zväzku), 
žiadne body neudeliť. Ak je zlý popis niektorej štruktúry, odpočítať 1 b, ak nákres obsahuje štruktúru ,ktorú 



nie je možné pozorovať (nap. kambium), odpočítať 1 b.  Obrázok musí byť dostatočne veľký, nakreslený 
ceruzkou s uvedeným zväčšením (okulár x objektív) a popisom pozorovaných štruktúr. Ak nákres nespĺňa 
niektorú z predchádzajúcich podmienok, odpočítať 2 b za každú. 
 
2. Je možné, aby obojsmerný transport prebiehal v jednej sitkovici v rovnakom čase, ak platí model 
tlakového toku? Vysvetlite. 3 body 
 
Nie je to možné. (1b) Model tlakového toku predpokladá, že roztok v sitkovici tečie (objemový tok), môže 
sa teda v určitom čase pohybovať len jedným smerom. (2b) 
 
3.  Zakrúžkujte v jednotlivých možnostiach, či daná štruktúra funguje ako zdroj, alebo cieľ. 
7 bodov (1 bod každé) 
 

A. Dospelý list brečtanu  zdroj 

B. Zásobný koreň  repy v polovici vegetačného obdobia v 1. roku života  cieľ 

C. Zásobný koreň  repy na začiatku vegetačného obdobia v 2. roku života  zdroj 

D. Vyvíjajúce sa semeno hrachu  cieľ 

E. Koreňová čiapočka sóje  cieľ 

F. Kvet ruže cieľ 

G. Vyvíjajúci sa plod hrušky  cieľ 

 
4. Na obrázku nižšie vidíte schému jedného experimentu s meraním tlaku vo floéme. Zdrojovým orgánom je 
fotosyntetizujúci list a cieľom je kvet. Pozdĺž trasy transportu boli umiestnené dva stylety s 
mikromanometrami (A a B). V ktorom z nich a prečo očakávate väčší tlak, v prípade, že platí model 
tlakového toku? 5 bodov 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Očakávame, že vyšší tlak nameriame mikromanometrom v bode A (2 b), pretože model predpokladá 
koncentrovanie sacharidov a zvýšenie tlaku v časti sitkovice blízko zdrojového orgánu, ktorým je v tomto 
prípade list. (3 b) Resp. model predpokladá nižší tlak v blízkosti cieľového orgánu, vďaka odčerpávaniu 
sacharidov a tým odchodu vody mimo sitkovicu.  
 
5. Transferové bunky sú charakteristické viacerými vliačeninami povrchu a veľkým počtom mitochondrií. 
Vysvetlite prítomnosť týchto znakov na základe hlavnej funkcie transferových buniek (ATP závislý import 
sacharózy).  



4 body 
 
Pre zvýšenie efektivity transportu sacharózy do tranferových bunky je výhodné aby bol ich povrch 
zväčšený prostredníctvom vliačenín. (2 b) Keďže transport sacharózy je závislý od ATP, majú tieto bunky aj 
väčší počet mitochondrií, ktoré sú jeho hlavnými producentami. (2b) 
 
 
6A. Čo by sa malo stať s transportom sacharózy do transferových buniek, ak umelo zvýšime pH na ich 
vonkajšej strane? Vysvetlite. 
6 bodov 
 
Zvýšenie pH by znamenalo zníženie koncentrácie H+ a zároveň zmenšenie, alebo úplné zaniknutie 
koncentračného gradientu, ktorý poháňa transport sacharózy do bunky. (3b) Výsledkom by bolo zníženie 
intenzity transportu alebo jeho zastavenie . (3b) 
 
6B. Čo by sa malo stať s transportom sacharózy do transferových buniek, ak zdrojovému listu podáme 
inhibítor respirácie? Vysvetlite. 
5 bodov 
 
Keďže pri respirácii sa tvorí ATP, ktoré je (sekundárne) potrebné pre transport sacharózy do bunky (3b), 
došlo by k zníženiu intenzity transportu (2b). 
 
 
SPOLU ZA ÚLOHU 40 BODOV 
 
 
 
Praktická úloha č. 2  

Autor: Mgr. Katarína Juríková 

Recenzent: doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD. 

Téma: Geneticky podmienené ochorenia krvi  

 

1. a) A ............................................................................................................................................ 1 bod 

    b) D, E........................................................................................................................................2 body 

    ide o substitúciu/výmenu (1 bod) kyseliny glutámovej za valín (1 bod)............................... spolu 2 body 

    c)   

Genotyp jedinca Fenotyp (anémia) Fenotyp (malária) 

AA 1  3  

Aa 2  2  

aa 3  1 alebo 2  

potomok rodičov s genotypmi AA a aa 2  2  

 

Pozn. V prípade odpovede "1 alebo 2" je možné ako správnu uznať hociktorú alebo obe z týchto možností. 

1 bod za každé správne vyplnené políčko........................................................spolu za tabuľku 4 body 



 

2. a) D...............................................................................................................................................2 body 

    b) E ..............................................................................................................................................2 body 

    c)  Pravdepodobnosť, že jeden rodič nesie mutantnú alelu, je pre každého z nich 1/100 (2 body), pre oboch 

teda 1/100 . 1/100 = 1/10 000 (2 body). Ak sú obidvaja rodičia heterozygoti, pravdepodobnosť, že jeden z nich 

vytvorí gamétu nesúcu recesívnu alelu je 1/2 (2 body). Pravdepodobnosť, že sa takéto gaméty stretnú a ich 

potomok bude homozygot recesívny, je teda 1/2 . 1/2 = 1/4 (2 body).  

Pravdepodobnosť, že sa v etniku aškenázskych Židov stretnú dvaja heterozygotní rodičia a ich dieťa bude 

trpieť Fanconiho anémiou, je teda 1/10 000 . 1/4 = 1/40 000 (1 bod).......spolu za príklad 7bodov  

 

3. a) D............................................................................................................................................ 2 body 

Odôvodnenie: Keby sa choroba dedila autozomálne dominantne alebo na X chromozóm viazane 

dominantne, chorí by museli byť aj všetci prenášači (napr. dcéra osôb 6 a 7) alebo by muselo k mutácii 

dochádzať veľmi často opakovane, čo je veľmi málo pravdepodobné. Pri autozomálne recesívnej dedičnosti 

by bola chorá vždy približne 1/2 potomkov páru heterozygotov a veľmi často by muselo dochádzať k sobášu s 

nepríbuzným heterozygotom, čo je tiež veľmi nepravdepodobné. Na Y viazaná dedičnosť by znamenala, že 

chorí budú všetci muži nesúci mutantnú alelu alebo by k mutácii znova muselo prichádzať veľmi často. Za 

každú vylúčenú možnosť 1 bod (spolu 4 body).  

Ide o na X chromozóm viazanú recesívnu dedičnosť, pretože chorí sú iba muži a ženy sú prenášačky 

(1 bod)....................................................................................................spolu za odôvodnenie 5 bodov   

  

b) Táto informácia nie je správna, v rodokmeni je postihnutý muž, ktorý má potomstvo.  

........................................................................................................................................................ 2 body 

Pozn. Za odpoveď, že informácia nie je správna bez odôvodnenia 0 bodov. 

 

c) Môže ísť o osoby: 1 (možná prenášačka) (2 body) a 3 (prenášačka) (1 bod). Nemôže to byť žiadny zdravý 

muž, pretože by musel mať hemofíliu (1 bod). Prvotná mutácia nemohla nastať ani u jedincov 5, 6 alebo 7, 

pretože by to nevysvetľovalo hemofíliu u osôb, ktoré nie sú ich priamymi potomkami 

(1 bod)....................................................................................................................spolu za úlohu 5 bodov 

 

4. a) ide o translokáciu (2 body), výmenu častí chromozómov medzi chromozómami 9 a 22 (2 body) 

.................................................................................................................spolu za otázku 4 body 

  b) muž ......................................................................................................................................... 2 body 

 

 

Spolu..................................................................................................................................max. 40 bodov 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Číslo 
otázky 

A B C D E Body 

1. x x    2 

2.    x  2 

3.  x x   2 

4.    x  1 

5.  x x x  1,5 

6. C, E, A, D, F, B 
 

1,5 

7. G1 - A, G2 - B 2 

8. 
 
 
 

Anafáza I. 
meiotického 
delenia 

 

Anafáza 
mitózy 

 

Anafáza II. 
Meiotického 

delenia 

  3 

9. 1-b     2-a,b,d     3-c 3 

10. x     2 

11.  x    1 

12.  x  x x 3 

13.    x  2 

14. x     2 

15.   x  x 2 

16.     x 1 

17. x     2 

18. x x   x 1,5 

19.    x  1 

20. A-2, B-3, C-1 1,5 

21.  x  x  2 

22.  x  x  2 

23. x x x   1,5 

24. 
      
 

Frekvencia chorých žien je 0,64% (q
2
), z čoho sa dá vypočítať frekvencia recesívnej alely q=0,08, 

a následne frekvencia dominantnej alely p=0,92, resp. 92%. 1b Frekvencia ochorenia u mužov je 

rovná frekvencii recesívnej alely, a teda 8%. 1b 

Ženy prenášačky majú percentuálnu početnosť 2pg = 0,014, a teda 1,4%.  1b 

 

3 

25. x     1,5 

26. 
 

1/8 bude niesť chromozómy len materského pôvodu, ¾ bude niesť chromozómy materského, aj 
otcovského pôvodu 

2 

27. Nie 
 

Áno, otec je 
heterozygot 

 

   2 

28.  s      p     r  c 
 

3 

29.   
 

 x x x  3 

30.    x  2 

31.    
2. 

    x 1 

32. x x x   1,5 

33.  x  x  1 

34. x x x x  2 

35.    x  2 

36. x x x x x 2,5 

37. A meióza, B oplodnenie, C merozoity, D gaméty, E zygota, F oocysta, G gametocyty, H sporozoity 4 

38.   x   2 

39.  x    2 

40.    x   3 

Spolu 80 
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