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A. BUNKOVÁ BIOLÓGIA A MIKROBIOLÓGIA 

 

1. Ktoré organely sú oddelené od cytoplazmy dvojitou membránou? 
A. Golgiho aparát 
B. Lyzozým 
C. Jadro  
D. Mitochondria  
E. Vakuola 
 

2. Ako sa medzi sebou líšia rôzne membrány eukaryotickej bunky?  
A. Niektoré proteíny sú špecifické iba pre konkrétne membrány. 
B.  Niektoré membrány nie sú zložené z lipidov. 
C. Niektoré membrány sú zložené výhradne z triacylglycerolov. 
D. V niektorých membránach sú fosfolipidy orientované hydrofóbnymi časťami smerom k 
cytoplazme. 
E. Nijako sa nelíšia. 

 
3. Bunková stena je flexibilná, avšak zároveň pevná vrstva, ktorá obklopuje niektoré typy 
buniek. Je lokalizovaná nad cytoplazmatickou membránou a zabezpečuje štrukturálnu oporu 
a ochranu bunky. Označte nesprávne tvrdenie/-a o bunkovej stene. 

A. bunková stena sa vyskytuje u baktérií a rastlín, nikdy však v bunkách húb a zvierat       
B. beta-laktámové antibiotiká (napr. penicilín) inhibujú biosyntézu bunkovej steny baktérií 
C. bunková stena rastlín môže byť spevnená celulózou, hemicelulózou, chitínom alebo 
lignínom          
D. bunková stena zvyšuje ochranu bunky pred osmotickou lýzou  

 
4. Organely eukaryotickej bunky obsahujúce kyslé hydrolázy. Medzi ich funkcie patrí aj 
odstraňovanie bunkového odpadu a poškodených organel. Kyslé pH zabezpečujú protónové 
pumpy, ktoré vychytávajú H+ ióny z cytosolu. Na ktorú bunkovú organelu sedí táto 
charakteristika? 
 
5. Ktoré tvrdenia o dýchacej sústave nie je/sú pravdivé?  

A. dýchacia sústava hmyzu privádza kyslík priamo k bunkám 
B. pri dýchaní celým povrchom tela je vhodné ak je pokožka suchá – lepšie sa vymieňa 

vzduch  
C. dýchanie sa vo všeobecnosti uskutočňuje na základe difúzie plynov z miesta s vyššou 

koncentráciou na miesto s nižšou koncentráciou) 
D. dýchanie sa vo všeobecnosti uskutočňuje na základe difúzie plynov z miesta s  nižšou 

koncentráciou na miesto s vyššou koncentráciou 
E. pri dýchaní žiabrami je smer prúdenia vody a vzduchu rovnaký, čím sa zvyšuje plocha 

na ktorej sa môže vymieňať kyslík  
 
6. Prečo nie je možné, aby sa dospelý erytrocyt dediferencoval na kmeňovú bunku?  

A. Pretože dospelý erytrocyt má nefunkčnú glykolýzu a nedokáže zabezpečiť dostatok  
energie pre taký náročný proces ako je dediferenciácia 
B. Pretože počas jeho diferenciácie dochádza k náhodným prestavbám génov. 
C. Pretože neobsahuje jadro 
D. Neexistuje dôvod, prečo by sa erytrocyt nemohol dediferencovať, ale zatiaľ tento proces 
nebol pozorovaný 
 



7. Históny sú proteíny bunkového jadra, ktoré zodpovedajú za správnu kondenzáciu DNA do 
komplikovanejších štruktúr. Označte správne tvrdenia o histónoch. 

A. u Escherichia coli sú zodpovedné za skladanie DNA do nukleozómov 
B. pozostávajú z kladne nabitých aminokyselín, čo im umožňuje väzbu na záporne nabitú 
DNA          
C. okrem kondenzácie DNA sú zodpovedné aj za reguláciu génovej expresie  
D. počas celého mitotického delenia sú vyviazané z DNA, aby umožnili správne rozdelenie 
genetickej informácie 

8. Nasledovná schéma znázorňuje štádium bunkového delenia eukaryotickej diploidnej bunky.  

 
Označte v odpoveďovej tabuľke, ktoré tvrdenia sú správne.  
A. Obrázok môže znázorňovať štádium mitózy  
B. Obrázok môže znázorňovať štádium meiózy II 
C. Bunka by mohla mať problém dosiahnuť toto štádium ak by boli inhibované motorické 
proteíny mikrotubulov 
D. Počas tohto štádia vrcholí transkripcia histónových génov 

 
9. Halobaktérie patriaci medzi archeobaktérie využívajú veľmi primitívny systém fotosyntézy. 

Používajú fialový pigment, ktorý po absorpcii svetla zmení svoju konformáciu a vedie 

k transportu protónov (H+) do prostredia. Počas difúzie protónov naspäť do bunky, pohyb H+ 

spôsobuje tvorbu energie vo forme ATP.  

Tento pigment sa nazýva: 

A. Chlorofyl 

B. Xantofyl 

C. Karotenoid 

D. Violaxantín 

E. Bakteriorodopsín  

Tento systém fotosyntézy: 
F. Vedie k tvorbe energie vo forme ATP  

G. Využíva reakčné centrá a hydrolýzu 

vody 

H. Využíva iba hydrolýzu vody 

I. Využíva antény na zachytenie svetelnej energie organizované vo fotosystémoch 

J. Nevyužíva reakčné centrá ani hydrolýzu vody  
Napíšte do odpoveďovej tabuľky písmená, za ktorými sú správne tvrdenia. 

 
 
B. ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA RASTLÍN A HÚB 
 

10. Gutácia je výsledkom: 
A. Aktívneho vylučovania vody za spotreby ATP 

B. Pasívneho pohybu vody v xyléme v dôsledku koreňového vztlaku  

C. Ani jedného z uvedených 
 



11. Mykoríza je: 
A. Symbiotický vzťah medzi rastlinnými koreňmi a hubami  

B. Parazitický vzťah medzi rastlinnými koreňmi a hubami 

C. Pre rastlinu prospešná, pretože pomáha rastline pri získavaní minerálnych látok  

D. Pre rastlinu prospešná, pretože hýfy zväčšujú povrch rastlinných koreňov a tak  

pomáhajú pri získavaní minerálnych látok  

E. Pre rastlinu škodlivá 

 
12. O fotosyntéze platí, že: 

A. Reakcie tmavej fázy prebiehajú u C3 rastlín aj v noci 
B.  So zvyšovaním osvetlenia sa rýchlosť fotosyntézy znižuje až po určitú hraničnú 

 hodnotu, kedy sa začne zvyšovať 
C. Jej hlavným produktom sú sacharidy 
D. Miestom, kde prebiehajú reakcie nezávislé na svetle sú tylakoidy chloroplastov 
E. Okrem rastlín sa vyskytuje aj u niektorých baktérií 

 

13. Označte pravdivé tvrdenie/a o prieduchoch 
A. Permanentne zatvorené prieduchy sa nazývajú hydatódy 
B. Nereagujú na svetlo 
C. Kontrolujú otvorenie zatváravých buniek 
D. Zatvárajú sa pri vysokej rýchlosti transpirácie 
E. Otvárajú sa pri vysokej koncentrácii oxidu uhličitého v liste 

  

14. Rastúcu rastlinu môžeme opísať pomocou  jednotiek nazvaných metaméry (znázornené 

štvorcami), ktoré sú vytvorené vegetatívnym meristémom. Každá metaméra obsahuje 

stonkový segment a prídavný meristém, ktorý je najskôr neaktívny, ale môže sa stať aktívny a 

vyvinúť sa do vegetatívneho meristému. Vegetatívne a kvitnúce meristémy tvoria auxín, ktorý 

je konštantne prenášaný dole do nižších metamér. Obrázok dole znázorňuje rastlinu, ktorá 

ukončila kvitnutie v rôznom  veku a ilustruje koncentráciu auxínu zistenú v každej metamére.  

Na základe pozorovaných koncentrácií auxínu určite, ktoré z nasledujúcich tvrdení je správne. 

 
A. Prekročenie minimálnej hranice - prahu auxínu stále bez zmeny aktivuje meristémy 

B. Vrchol, ktorý sa mení do stavu kvitnutia, stráca svoju apikálnu dominanciu 

C. Vysoká koncentrácia auxínu je dostatočná na spustenie vývoja kvetov 

inaktívne 

vegetatívne 

kvitnúce 

koreň 

koncentrácia 
auxínu 



D. Auxín z rôznych vrcholových metamér môže mať kumulatívny účinok na nasledujúce 

metaméry. 

 

 

C. ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA ŽIVOČÍCHOV A ČLOVEKA, ETOLÓGIA 

 

15. Antarktická ryba ľadovka makrelia (Champsocephalus gunnari) nemá v krvi takmer žiadny 
hemoglobín. Prečo je výskyt tejto ryby úzko viazaný na studené vody v okolí Antarktídy? 

 
A. Pretože celé jej telo je priesvitné a s červenou krvou by bola v hĺbkach mora dobre 
viditeľná pre predátory 
B. Nakoľko má oproti iným rybám veľmi nízky srdcový výdaj, predstavuje pre ňu 
hemoglobín zbytočnú metabolickú záťaž 
C. Keďže pri nízkych teplotách sa zvyšuje spotreba kyslíka, môže prežiť iba v studenej 
vode 
D. Pri nízkych teplotách sa kyslík dobre rozpúšťa vo vode a v krvnej plazme, čo postačuje 
na zásobovanie tela 

 

16. Ktoré tvrdenie/a o hnedom tuku je/sú pravdivé? 
A. Izoluje živočíchy aklimatizované na chladné počasie 
B. Produkuje teplo bez tvorby ATP 
C. Je hlavným zdrojom energie pre vtáky 
D. Nájdeme ho iba u hibernujúcich živočíchov 
E. Je zdrojom energetických zásob pre svalové bunky 

 

17. Čo majú spoločné lymfatické a krvné cievy? 
A. Pri oboch typoch ciev nájdeme uzliny, kde sa zbiehajú do väčších spoločných ciev 
B. V oboch typoch ciev tečie krv pod nízkym tlakom 
C. Oba typy ciev majú chlopne 
D. Oba typy transportujú kvapaliny bohaté na hormóny 
E. Oba typy vedú krv smerom k srdcu 

 

18. Hlavným dejom pri tvorbe primárneho moču je:  
A. osmóza 
B. difúzia 
C. filtrácia 
D. aktívny prenos carrier (nosičovými)proteínmi 
E. uplatňujú sa všetky 

 
19. Jedno z najzávažnejších ochorení, ktoré v minulosti dokázalo zabiť viac ľudí ako morové 
epidémie bolo potlačené očkovaním a dnes sa považuje za celosvetovo vymiznuté. Toto 
ochorenie zároveň bolo prvé proti ktorému sa experimentálne očkovalo. Ide o:  

A. rubeolu 
B. choleru 
C. mumps 
D. čierny kašeľ 
E. pravé kiahne 

  
20. Nasledujúce schémy ilustrujú dve vrodené poruchy srdca u novorodencov.  Ktoré tvrdenia 
sú pravdivé?  

A. V poruche I je saturácia kyslíkom vyššia v pľúcnej artérii ako v karotídnej artérii.  
B. Po chirurgickom zákroku sa v pľúcnej artérii ako aj v aorte v prípade I zabezpečí správny 
obeh krvi.  
C. V prípade II  je vyšší tlak krvi v karotídach  (karotidné artérie sú 2-pravá a ľavá) v 
porovnaní so zdravým jedincami  
D. Po chirurgickom zásahu sa vo venae cavae (dutej žile) a v pľúcnej žile objaví správny 



obeh krvi v oboch prípadoch (príp.v ktorom prípade?)  

                           

21. Antagonisti sú látky, ktoré sa viažu na receptory, ale na rozdiel od agonistu nevyvolávajú 
stimuláciu receptora. Antagonisti môžu pôsobiť kompetitívnym alebo nekompetitívnym 
spôsobom. Kompetitívny antagonista sa viaže na receptor reverzibilne, teda jeho inhibičný vplyv 
môže byť potlačený pridaním vyššej koncentrácie agonistu. V prítomnosti kompetitívneho 
antagonistu agonista stále môže preukazovať ten istý (t.j.100% efekt) ako v jeho neprítomnosti, 
rozdiel je len v tom, že agonista musí byť vo vyššej koncentrácii.  

Izoprotenerol je agonista -adrenergných receptorov, ktorý sa ako hydrochloridová soľ používa 
na stimuláciu tepu srdca.  Propranolol je jeho kompetitívny antagonista. Ku každej z kriviek 
priraďte pôsobenie týchto látok. (os x je v logaritmickej sústave). Správne odpovede zaznačte 
do odpoveďovej tabuľky.  

 
1. isoprotenerol + 2 x propranolol 
2. isoprotenerol 
3. isoprotenerol + propranolol 

 
22. Ktorá z nasledujúcich možností najpravdepodobnejšie vysvetľuje, prečo sa u väčšiny 
živočíchov vyskytujú ritualizované, resp. mierne súboje namiesto boja „na život a na smť“? 

A. Ritualizovaný súboj nie je, na rozdiel od skutočného súboja, možné ukončiť 
preskoskovým správaním  
B. Ritualizovaný súboj väčšinou postačuje na určenie víťaza, pričom nehrozí riziko zníženia 
jeho reprodukčného potenciálu v podobe zranenia, resp. smrti u porazeného. 
C. Pri ritualizovanom súboji sa slabší jedinec predovšetkým poučí, že nemá vstupovať do 
súboja so silnejšími. V skutočnom boji sa takéto učenie nemôže uplatniť, pretože by sa 
skončil smrťou slabšieho. 
D. Ritualizovaný súboj nemá evolučné opodstatnenie a predstavuje skôr „pascu“, ktorá sa u 
organizmov vyvinula a zo zatiaľ nezistených príčin preto väčšina druhov nemôže používať 
smrteľné súboje. 



D. GENETIKA 

 
23. Červená líška má 17 párov veľkých, dlhých chromozómov, kým v jadre polárnej líšky sa 
nachádza 26 párov menších chromozómov. Aký počet chromozómov by ste očakávali v 
somatických bunkách hydridného jedinca po skrížení týchto dvoch líšok? 

 
24. Jedinec má pre dva znaky dominantný fenotyp (A-B-). S akým jedincom by ste ho krížili, aby 
ste zistili, či je jedinec v týchto dvoch znakoch (A a B) heterozygot? 

A. AABB 
B. AABb 
C. AaBb 
D. aabb 
E. AaBB 

 
25.  Žena, ktorej otec trpel hemofíliou, sa vydala za muža s normálnou zrážanlivosťou krvi. Aké 
je riziko postihnutia ich syna hemofíliou?  

A. 100% 
B. 75% 
C. 25% 
D. 50% 
E. všetci synovia budú zdraví 

 
26. Pri nepohlavnom rozmnožovaní novovzniknutá rastlina: 

A. sa vyvíja z materských buniek meiotickým delením 
B. sa vyvíja z materských buniek mitotickým delením 
C. sa môže rozmnožovať už len partenogeneticky 
D. má rovnakú genetickú informáciu ako materská rastlina 

 
27. Označte nesprávne tvrdenie/-a o genetickej informácií chloroplastov. 

A. keďže sa chloroplasty môžu za špecifických podmienok meniť na chromoplasty, ich 
genetická informácia je identická 
B. všetky gény potrebné pre proces fotosyntézy sú lokalizované v cirkulárnej plastidovej 
DNA 
C. každý chloroplast obsahuje len jednu kópiu plastidovej DNA    
D. organizácia a štruktúra genetickej informácie plastidu (históny, operóny, genetický kód) 
je rovnaká ako v jadrovej DNA       

 
28. Deliace vretienko je subcelulárna štruktúra eukaryotickej bunky umožňujúca správnu 
segregáciu chromozómov do dcérskych buniek. Označte nesprávne tvrdenie/-a o deliacom 
vretienku. 

A. k rozdeleniu sesterských chromatíd dochádza kontrakciou aktínových vláken  
B. deliace vretienko je prítomné počas mitotického aj meiotického delenia 
C. prechod do anafázy nastane až po pripojení všetkých chromozómov k deliacemu 
vretienku 
D. k rozpadu jadrovej membrány dochádza ešte pred pripojením chromozómov 
k deliacemu vretienku 

 

E. EKOLÓGIA 

 

29. Vo vybranej lokálnej vtáčej populácii jedného galapágskeho ostrova sa vyliahne 30 mláďat 
ročne a mortalita dosiahne 12% v porovnaní s uplynulým rokom. Naviac vedci nenávratne 
odchytia 6 jedincov ročne na študijné účely. Aká veľká musí byť populácia, aby jej stav bol 
udržatelne konštantný? 

A. 220 jedincov 
B. 200 jedincov  
C. 2000 jedincov 
D. 2 jedince 



30. Severoamerický ďateľ Picoides borealis je ohrozeným druhom juhovýchodu USA. 
Pôvodne sa vedci domnievali, že kľúč k jeho záchrane spočíva v ochrane prirodzených 
stanovíšť s borovicou Pinus palustris, ale aj vo vypaľovaní nežiadúceho podrastu. Po 
neúspešných výsledkoch však ornitológovia pristúpili k vŕtaniu umelých dutín v kmeňoch, čo 
viedlo k rastu populácie. Ako by ste vysvetlili tieto kroky? 

A. vyvŕtanie otvoru do živého stromu zníži jeho rezistenciu k napadnutiu podkôrnym 
hmyzom, a tak má ďateľ dostatok potravy 
B. populácia je zrejme limitovaná počtom hniezdnych miest 
C. umelé vypaľovanie podrastu simuluje prirodzené požiare, na ktoré je ďateľ evolučne 
adaptovaný, preto po požiari populácia masívne rastie 
D. vypaľovanie borovíc presvetlí les, čo ďatľovi poskytne lepšie podmienky na hniezdenie a 
lov 
E. vyvŕtanie dier do živých stromov zvýši hniezdny potenciál 

 

31. V sledovanom rybníku žijú dravé ryby, ktoré lovia najmä zooplanktón živiaci sa 
fytoplanktónom. Čo sa stane s odstupom času, ak do rybníka pridáme ryby, živiace sa inými 
rybami? 

A. voda v rybníku bude zelenšia 
B. voda v rybníku bude menej zelená 
C. stúpne biomasa planktónožravých rýb 
D. namnoží sa zooplanktón 

 

32. Vo vybranom ekosystéme platí: 10-násobné zväčšenie plochy vedie ku zdvojnásobeniu 
druhového bohatstva. Z tejto skutočnosti vyplýva: 

 A. na ostrovoch žije menej druhov, než na priľahlej pevnine 
B. 20 hektárový les je druhovo chudobnejší ako dva 10 hektárové fragmenty lesa vzniknuté 
jeho rozdelením 
C. v lese mierneho pásma je vyššie kolísanie početnosti populácie ako v trópoch 
D. účinná ochrana biodiverzity súvisí s väčšou plochou rezervácie 
E. počet druhov na jednotku plochy je v trópoch vyšší ako v lesoch mierneho pásma 

 
33. Kvety čerešne (Prunus avium) môžu byť okrem včely medonosnej (honey bees) opelené aj 
iným druhmi (najmä blanokrídleho) hmyzu (wild insects). Lineárny model (obrázok) prezentuje 
výstupy výskumu efektívnosti opelenia a oplodnenia (fruit set %) prostredníctvom hmyzu.  
Uveďte, ktoré z nasledujúcich tvrdení je správne.  

A. Pri absencii sledovaných druhov hmyzu čerešne netvoria plody 
B. Včela medonosná nie je efektívnejším opeľovačom ako iné druhy sledovaného hmyzu. 
C.  Aby sa maximalizovala tvorba plodov, pestovatelia čerešní aplikujú insekticídy, aby 
podporili opeľovanie včelou. 
D. Je pravdepodobné, že izolovaný strom čerešne má vyššiu tvorbu plodov, keď rastie na 
vidieckom dvore s mnohými ďalšími kvitnúcimi rastlinami ako uprostred pšeničného poľa. 

   

                                          
 



F. EVOLÚCIA A SYSTEMATIKA 

 

34. Mnohé ostrovné druhy vtákov sú nelietavé. Ktoré z nasledujúcich možností by mohli tento 
jav vysvetliť? 

A. ostrov je príliš vzdialený od pevniny, aby sa vtákom oplatilo disponovať dobrými letovými 
schopnosťami pri hľadaní potravy 
B. niektoré ostrovy nedokázali kolonizovať predátory 
C. všetky ostrovné druhy vtákov získavajú potravu z mora a musia preto predovšetkým 
dobre plávať 
D. niektoré druhy vtákov boli nelietavé už v čase vzniku ostrova, nelietavosť sa len 
zachovala 

 

35. U šiestich príbuzných druhov tropických dvojkrídlovcov rodu Blepharoneura prebieha 
predkopulačné dvorenie aj párenie na listoch a kvetoch tropickej rastliny Gurania spinulosa. 
Samce vtedy charakteristicky bzučia. Výrazné rozdiely v štruktúre a tvare krídla možno 
zaznamenať výlučne práve u samcov. Ktoré z nasledovných vysvetlení tohto javu je správne? 

A. tvar krídla odráža rôzne letové schopnosti samcov jednotlivých druhov 
B. rozdiely v tvare krídel sú nevyhnutné preto, aby samce boli schopné rozlíšiť samičky 
svojho druhu 
C. samičky rozoznávajú samčekov svojho druhu podľa bzučania, preto má tvar krídla 
mimoriadny význam  
D. tvar krídel nemôže byť znakom dôležitým pri rozoznávaní jedincov vlastného druhu, 
pretože dvojkrídlovce nemajú vyvinutý sluch 

  
36.  Samce mnohých druhov motýľov sa vykuklia v istom predstihu oproti samičkám. 
Vystavujú sa však riziku, že ich ľahšie uloví predátor. Prečo sa teda objavuje takéto 
správanie? 

A. pretože tieto samce sú lepšie zorientované pri hľadaní samičiek, často dokonca čakajú 
na ich vykuklenie 
B. tým, že dokážu niekoľko dní unikať predátorom, demonštrujú samičkám, že sú naozaj 
zdatní letci a samičky im dávajú prednosť 
C. skorým vykuklením sa samce snažia uniknúť predátorom 
D. samce sa liahnu skôr, pretože sa snažia vyhnúť prvým mrazom 

 

37. Pásomnice: 
A. majú prednú časť tela ukončenú scolexom, na ktorom môžu byť háčiky a prísavky, 
umožňujúce uchytenie v tráviacom trakte hostiteľa 
B. majú vo svojom životnom cykle vždy aspoň jedno pohyblivé, neparazitické štádium, ktoré 
sa nazýva spatula 
C. majú na prednej časti tela silné panôžky, ktoré dokážu zaboriť do črevnej sliznice 
hostiteľa, čo im umožňuje uchytiť sa v tráviacom trakte a zároveň uvoľniť živiny z 
poškodeného krvného riečiska 
D. sú spravidla gonochoristi, preto sa musia v tráviacom trakte vyskytovať vždy aspoň dva 
jedince 
E. sa rozmnožujú tak, že zo zadnej časti tela uvoľnujú celé články naplnené vajíčkami 

 

38. Do nasledujúceho textu správne vyberte slová a slovné spojenia z pojmov uvedených pod 
textom. Odpovede napíšte do odpoveďovej tabuľky. 
Huby (...) (A) sú ríšou eukaryotických organizmov, čo znamená, že majú jadro ... (B), ribozómy 
veľkosti ... (C) a ich bunky ... (D). Môžu byť jednobunkové, ako napríklad.... (E) alebo 
mnohobunkové. V tom prípade je ich telo tvorené filamentami, ktoré nazývame.... (F) a u 
makroskopických húb sa často delí na nadzemnú časť produkujúcu spóry, ktorú nazývame... 
(G) a podzemnú sieť ... (H). 
 
 
 



Možnosti výberu 
70 S, 80 S, 100 S, arbuskulum, Ascomycota, Basidiomycota, ektosporangium, Fungi, 
haustóriá, hýfy, klobúk, kvasinky, mikrotubuly, mycélium, Mycetales, neobsahujú žiadne 
mitochondrie, nikdy 
neobsahujú žiadne membrány, obalené membránou, obalené dvojitou membránou, obsahujú 
zložitý systém membrán, plodnica, Plasmodium, retikulárium, subterestriálne spórangium, 
tvorené DNA a proteínmi bez obalovej membrány, výtrusovce 

 

39.  Kostra človeka je považovaná za málo modifikovanú cicavčiu kostru, t.j. mnohé jej znaky 
sú zdedené priamo po spoločnom predkovi všetkých cicavcov. (Príkladom veľmi modifikovanej 
kostry je napr. kostra veľryby.)  
Ktoré z nasledovných znakov to sú? 

A. 5 prstov na končatine 
B. bipedná chôdza 
C. 7 stavcov krčnej chrbtice 
D. vyvinutá brada 

 

40. V ktorej z nasledovných možností poradie správne odzrkadľuje hierarchickú úroveň 
jednotlivých kategórií? 

A. kmeň, trieda, rad, čeľaď, rod, druh 
B. Phyllum, Classis, Ordo, Familia, Genus, Species 
C. Chordata, Mammalia, Primates, Hominidae, Homo, Homo sapiens 
D. krytosemenné, dvojklíčnolistové, slezovité, lipa, lipa malolistá 
E. Eukaryota, Protista, Cilliata, Paramecium 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Odpoveďová tabuľka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Číslo 
otázky 

A B C D E Body 

1.       
2.       
3.       
4.   
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.       
31.       
32.       
33.       
34.       
35.       
36.       
37.       
38. 

 
 

 

  

39.       
40.       

Spolu  

Kód  
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