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PRVÁ ČASŤ-PÍSOMNÁ  
(kategória B) 

 
 

Čas na vypracovanie testu: 30 minút 

 
Ukážka 1  
Elixír mladosti funguje 

Vedci otočili vnútorné hodiny myší. Dokázali, že pokusné hlodavce omladli. 

BRATISLAVA. Hľadanie prostriedku na dosiahnutie večného života je asi rovnako staré ako 

uvedomenie si faktu, že človek jedného dňa umrie. Počnúc starovekom alchymisti hľadali elixír 

mladosti a presviečali/presviedčali mecenášov, že im zabezpečia večný život. Nepodarilo sa to nikomu. 

Odhaľovanie tajomstiev starnutia si muselo počkať až na modernú medicínu, no aj napriek 

tomu stále presne nevieme, ako tento komplikovaný mechanizmus funguje. Vedci však pri myšiach 

prišli na spôsob, ako ich „omladiť“. 

Súčasťou starnutia je aj proces, za ktorý dostali vlani vedci Nobelovu cenu za medicínu a 

fyziológiu. Pri delení buniek dochádza k skracovaniu koncov chromozómov, takzvaných telomérov. 

Keď už sú teloméry príliš krátke, bunka sa nedelí a zomiera. Skracovanie alebo neskracovanie 

telomérov pritom riadi zvláštny enzým, telomeráza. Ocenení Harvardskí/harvardskí výskumníci 

objavili gén, ktorý riadi hladinu telomerázy. Ak je množstvo telomerázy v organizme v norme, 

teloméry sa skracovať nemusia. U dospelého človeka sa však produkcia tohto enzýmu vypne a ľudia 

tak prirodzene starnú. 

Vedci z Harvard Medical School preto vytvorili geneticky modifikované myši, ktoré tento 

enzým nemali. Podľa štúdie, ktorú uverejnili v magazíne Nature, takto upravené hlodavce starli oveľa 

rýchlejšie, trpeli chorobami a boli neplodné. Tiež zomierali podstatne mladšie. 

Keď však genetici produkciu enzýmu v myšiach znovu spustili, všetko sa rýchlo zmenilo. Po 

mesiaci fungovania telomerázy pokusné zvieratá vedci znovu skúmali. Ostali zaskočení. 

„Prekvapil nás dramatický zvrat následkov, ktoré sme pozorovali na zvieratách,“ povedal 

podľa Nature šéf výskumného tímu profesor Ronald DePinho. Testy ukázali, že sa obnovilo množenie 

mozgových buniek a spermii/spermií, čo sa prejavilo zvýšenou plodnosťou a obnovou poznávacích 

schopností. Takto liečené myši potom žili oveľa dlhšie. 

Výsledky výskumu však neznamenajú, že vedcom sa podaril prelom/prielom v medicíne. 

Problémov je viac. Fungovanie telomerázy je u ľudí iné ako pri myšiach. Kým pri hlodavcoch sa 

podľa denníka Guardian vytvára počas celého života, u ľudí sa vypne v dospelosti. Dôvodom je, že 

„nekonečné“ delenie a „nestarnutie“ buniek by mohlo viesť k rakovine. Evolúcia preto zvolila 

kompromis. 



Ak by však lekári urobili u ľudí niečo podobné, ako sa podarilo pri myšiach, práve nechcené 

mutácie a rakovina môžu byť nebezpečenstvom. „Aj keď táto štúdia je fascinujúca, musíme si pamätať, 

že ľudia nie sú myši,“ citoval britský denník Davida Kiplinga z Cardiff University, ktorý sa zaoberá 

starnutím. 

Genetik DePinho však zdôrazňuje, že po „liečbe“ sa ani pri jednej z myší rakovina 

neprejavila. 

Tomáš Prokopčák, 30. 11. 2010, upravené 

 

Ukážka 2 

Otecko mi najal Francúza, monsieura Beauprého, ktorého objednali z Moskvy zároveň 

s ročnou zásobou vína a jedlého oleja. Jeho príchod bol veľmi proti srsti Saveľjičovi. 

Beaupré bol vo svojej vlasti holičom, potom v Prusku vojakom, potom prišiel do Ruska 

„pour être outchitel“, i keď nie celkom chápal význam tohto slova. Bol to dobrý chlap, ale 

strašný vetroplach a hýrivec. Hlavnou jeho slabosťou bola vášeň k nežnému pohlaviu; za 

svoje nežnosti dosť často utŕžil údery, po ktorých vzdychal celé dni. Okrem toho nebol (ako sa 

sám vyslovil) ani nepriateľom fľašky, čiže (po našom povedané) rád si uhol. Ale nakoľko sa 

víno u nás podávalo iba pri obede, aj to vždy len za pohárik, pričom učiteľa zvyčajne obišli, 

môj Beaupré veľmi chytro privykol na ruskú pálenku, ba začal jej dávať prednosť pred vínami 

svojej vlasti, lebo je vraj neporovnateľne zdravšia na žalúdok. Hneď sme sa navzájom zhodli, 

a hoci podľa zmluvy jeho povinnosťou bolo učiť ma po francúzsky, po nemecky a všetky 

ostatné predmety, radšej sa narýchlo odo mňa naučil ako-tak brblať po rusky – a potom si 

každý robil svoje. Žili sme ako jedna duša. Iného mentora som si ani neželal. 

A. S. Puškin, Kapitánova dcéra, úryvok 

 

Poznámka: pour être outchitel – z franc. aby bol učiteľ (slovo s nesprávnou výslovnosťou je 

napísané po francúzsky; skomolenina slovanského slova) 

 

 

 

PRVÁ ČASŤ – TEST 

 

1. Podčiarknite v každej z alternatívnych dvojíc slov v ukážke č. 1 to slovo, ktoré je 

napísané pravopisne správne.  

 

 



2. Hlavným zámerom autora ukážky č. 1 bolo:  

A. informovať o výsledkoch výskumu, za ktorý bola udelená Nobelova cena. 

B. vliať ľuďom nádej, že ich život sa môže výrazne predĺžiť. 

C. opísať pocity vedcov, ktorí sa výrazne priblížili k odhaleniu večného života.  

D. uvažovať nad možnými dôsledkami oceneného objavu. 

 
3. Napíšte jednoslovné synonymum zvýrazneného slovného spojenia v nasledujúcej vete. 

Hľadanie prostriedku na dosiahnutie večného života je asi rovnako staré ako 

uvedomenie si faktu, že človek jedného dňa umrie.  

 

 4.  Čo očakávali starovekí alchymisti od mecenášov?   

A. Materiálnu podporu na výskum. 

B. Tipy na oblasti hodné výskumu.                         

C. Zabezpečenie dlhého života.   

D. Vojenskú ochranu v čase vojny. 

 

5. Nahraďte slovo mecenáš jeho súčasným ekvivalentom.  

 

6. Nájdite v ukážke č. 1 slovo, ktoré v nej zastupuje slovné spojenie tento komplikovaný 

mechanizmus. Napíšte ho v základnom tvare.  

 
7. Aký kompromis v súvislosti s telomerázou si zvolila na základe ukážky č. 1 evolúcia u 

človeka?  

 

8. David Kiplig sa v ukážkeč. 1 prejavil ako  

A. optimista. 

B. pesimista. 

C. nihilista.   

D. realista. 

 

9. Vypíšte z ukážky č. 1 prvé slovo vety, na základe ktorej je reálny predpoklad, že 

ovplyvňovanie telomérov môže predĺžiť aj ľudský život.  

 



10. Napíšte číslovkami, do ktorých dvoch odsekov ukážky č. 1 by sa logicky do ich 

poslednej vety dalo doplniť slovo doteraz.  

 

11. Čo bolo podľa ukážky č. 1 predmetom objavu, za ktorý bola v r. 2009 udelená 

Nobelova cena za medicínu a fyziológiu? 

A. proces vytvorenia geneticky modifikovaných myší 

B. odhalenie génu, ktorý riadi hladinu telomerázy    

C. proces skrátenia koncov chromozómov v bunke 

D. odhalenie telomerázy, ktorá vzniká pri delení buniek 

 
12. Napíšte sloveso, ktoré má rovnaký základný lexikálny význam ako sloveso omladiť,  

       vyjadruje však trvanie/prebiehanie danej činnosti v čase.  

 

13. Vypíšte z ukážky č. 2 prvé slovo vety, v ktorej sa nachádza irónia.  

 

14. Prečo bol rozprávač z ukážky č. 2 nadmieru spokojný so svojím mentorom? 

A. Beaupré spĺňal všetky požiadavky na dobrého učiteľa. 

B. Obaja mali radi zdravú ruskú pálenku a francúzske víno. 

C. Z Beauprého a z rozprávača sa stali výborní priatelia. 

            D. Beaupré sa nesprával ako učiteľ a to mu vyhovovalo. 

 

15. Vypíšte z nasledujúcej vety eufemistické/zjemňujúce slovné spojenie a nahraďte ho 

slovom s expresívnym záporným príznakom. 

Okrem toho nebol (ako sa sám vyslovil) ani nepriateľom fľašky, čiže (po našom 

povedané) rád si uhol.  

 

16. Vypíšte z ukážky č. 2 jedno ustálené slovné spojenie.  

 

17. Vypíšte z ukážky č. 2 neurčitú príslovku, ktorá vyjadruje mieru.  

 

18. V ktorej z nasledujúcich viet sa uplatnil rozprávací slohový postup? 

A. Otecko mi najal Francúza, monsieura Beauprého, ktorého objednali z Moskvy. 

B. Beaupré bol holičom, potom v Prusku vojakom, potom prišiel do Ruska. 

C. Môj Beaupré veľmi chytro privykol na ruskú pálenku. 



D. Radšej sa narýchlo odo mňa naučil ako-tak brblať po rusky. 

 

19. Vypíšte z ukážky č. 2 názov slohového útvaru/žánru a zaraďte ho do jazykového štýlu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DRUHÁ ČASŤ – PÍSOMNÁ 

čas: 30 minút 

Napíšte príbeh s názvom Cyklisti, ktorý bude súvisieť so situáciou na obrázku.  

(cyklisti) 

(Rozsah 15 – 30 viet.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRETIA ČASŤ – ÚSTNA   

Pripravte si úvodný text do diskusnej  televíznej relácie na tému  

 

Majú vedci právo na biotechnologické zásahy do ľudskej konštitúcie a prirodzenosti 

človeka? 

 
Na prezentovanie pripraveného príspevku máte 5 minút. 


