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Dátum konania skúšky: 1. mája 2019

Max možné skóre: 39

Počet riešitelov testa: 357

Max dosiahnuté skóre: 34,3

Počet úloh: 40

Min. možné skóre: -13,0

Priemerná vynechanosť: 17,8 %

Min. dosiahnuté skóre: -4,7

Správne odpovede sú označené.

Priemerné skóre: 12,8

Zopakujte si základné informácie ku skúške::


Test obsahuje 40 úloh.



Na riešenie máte 40 minút.



Každá úloha má správnu len jednu odpoveď.



Za každú správnu odpoveď získavate bod, za každů nesprávnu odpoveď se vám 1/3 bodu odčíta.



Najlepšie je riešiť najskôr jednoduché úlohy a k náročnejším sa vrátiť.



Nebudte nervózni z toho, že nevyriešite všetko, to sa podarí málokomu.

Biológia
1.

6.

Rozhodnite, ktoré z nasledujúcich tvrdení o prenose oxidu
uhličitého krvou nie je pravdivé.

Ktoré tvrdenie o génoch na obrázku je pravdivé?

(A) Určité množstvo oxidu uhličitého sa v tkanivových
kapilárach viaže na hemoglobín, v pľúcach sa potom
uvoľňuje a na hemoglobín sa môže opäť naviazať kyslík.
(B) Väčšina o xidu uhličitého je prenášaná krvnou plazmou
vo forme hydrogénuhličitanových iónov, ktoré sa
v pľúcach opäť premieňajú na o xid uhličitý.
(C) Schopnosť hemoglobínu vi azať CO2 je asi 200–
300krát väčšia než schopnosť vi azať O2 , preto sa
CO2 vi aže na hemoglobín už pri malej koncentrácii.
(D) Transport oxidu uhličitého, ktorý by bol záv islý iba na
jeho fyzikálnej ro zpustnosti v plazme, by spôsoboval
veľké zmeny pH krvi.
2.
Ktoré z tvrdení o čierno m kašli nie je pravdivé?
(A) Ide o bakteriálne ochorenie, ktoré sa prenáša
kvapôčkovou infekciou.
(B) Jedným z príznakov sú silný kašeľ a zvýšená teplota.
(C) V Slovenskej republike je proti nemu povinné
očkovanie.
(D) V súčasnej dobe sa v Slovenskej republike toto
ochorenie nevyskytuje.

(A) Gény, ktoré n ie sú lokalizované vedľa seba, nie sú vo
väzbe.
(B) Gény A/a, B/b sú vo väzbovej pozícii trans.
(C) Sila väzby medzi gén mi D/D a E/e je menšia než medzi
génmi A/a a E/e.
(D) Pravdepodobnosť rekombinácie je najväčšia medzi
génmi A/a a G/g.
7.

3.
V ktorej z možností sú uvedené iba rastliny typické pre tzv.
jarný aspekt listnatého lesa?
(A)
(B)
(C)
(D)

blyskáč cibuľkatý, bleduľa jarná, jesien ka obyčajná
veternica hájna, chochlačka dutá, bleduľa jarná
pľúcnik lekársky, blyskáč cibuľkatý, vstavač obyčajný
prvosienka vyššia, praslička lesná, snežienka jarná

U človeka mô žeme niekedy nájsť v telových bunkách jeden
pohlavný chromatín (Barrovo teliesko, sex chro matín). Pri
ktoro m karyotype?
(A)
(B)
(C)
(D)

46, XY
45, X0
47, XXY
47, XXX

4.

8.

Vyberte, ktorý z n ižšie uvedených živočíchov je
najvýznamnejšie ohrozený
kumu láciou
insekticídov
a podobných nebezpečných látok aplikovaných v stopových
mno žstvách na poľnohospodárske plodiny.

Zdravá žena, ktorej otec bol hemofilik, si vzala zdravého
mu ža. S akou pravdepodobnosťou možno očakávať, že ich
narodený syn bude trpieť hemofíliou?

(A)
(B)
(C)
(D)

dravý alebo mrchožravý vták
hmy zožravec veľkosti ježka
vták živiaci sa h myzo m a semenami
bylinožravec

(A)
(B)
(C)
(D)

25%
50%
75%
100%

9.
5.
V ktoro m zo svetových biómov sa stretneme s najvyšším
počtom druhov organizmov?
(A)
(B)
(C)
(D)

tajga
tropický dažďový les
lesy mierneho pásma
púšť
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Ktorá lát ka nepatrí medzi nukleové bázy, ktoré tvoria
dôležitú súčasť DNA?
(A)
(B)
(C)
(D)

cytozín
guanín
treonín
tymín
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10.

14.

Ak porovnáme obsah močoviny vo vrátnicovej, obličkovej
a pečeňovej žile a ak ich zo radíme od najnižšej koncentrácie
po najvyššiu, aké je správne poradie?

Ktorým pís menom je o značená časť tráviacej sústavy, kde
začína t rávenie sacharidov?

(A)
(B)
(C)
(D)

obličková žila, pečeňová žila, v rátnicová žila
pečeňová žila, obličková žila, v rátnicová žila
obličková žila, vrátnicová žila, pečeňová žila
vrátnicová žila, obličková žila, pečeňová žila

11.
Ktorá dvojica svalov funguje antagonisticky?
(A)
(B)
(C)
(D)

dvojhlavý a trojhlavý sval ramena
stredný a malý sval sedací
vonkajší šikmý sval brucha a priamy sval brucha
žuvací a spánkový sval

12.
Ako sa mení množstvo erytrocytov v krvi novorodenca po
pôrode?
(A)
(B)
(C)
(D)

postupne klesá
postupne stúpa
nemení sa
najprv klesne a potom sa zase vráti na pôvodnú hodnotu

13.
V ktorej z mo žností sú správne opísané jednotlivé časti
ľudského mozgu?
(A)
(B)
(C)
(D)

A
B
C
D

15.
Akým spôsobom rastú dlhé kosti človeka?

(A) 1 – koncový mozog, 2 – medzi mozog, 3 – stredný
mozog, 4 – Varolov most, 5 – predĺžená miecha, 6 –
mozoček
(B) 1 – koncový mozog, 2 – pred ĺžená miecha, 3 –
medzimo zog, 4 – stredný mozog, 5 – Varolov most, 6
– mo zoček
(C) 1 – stredný mo zog, 2 – medzimo zog, 3 – mo zoček, 4 –
Varo lov most, 5 – koncový mozog, 6 – pred ĺžená
miecha
(D) 1 – stredný mo zog, 2 – mo zoček, 3 – Varo lov most, 4 –
medzimo zog, 5 – predĺžená miecha, 6 – koncový
mo zog
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(A) Tvorbou kostného tkaniva iba na povrchu kosti.
(B) Kostné tkanivo pribúda vždy na tej časti kosti, ktorá je
najvzdialenejšia zvyšku tela.
(C) Prostredníctvom zväčšovania objemu kostnej drene.
(D) Pomocou rastových chrupaviek medzi hlavicou a
telom kosti.
16.
Čo označuje termín myelínová pošva?
(A)
(B)
(C)
(D)

časť listu tráv
izoláciu axónu neurónu
kryciu v rstvu kosti
lamelu nechtového lôžka

3

Biológia
17.

23.

Do ktorej skupiny živočíchov patrí záko žka, klieštikovec,
roztočec a ko žník?

Ktorá z mo žností platí o kliešťovej encefalitíde?

(A)
(B)
(C)
(D)

hmy z
hlístovce
ploskavce
roztoče

18.
Ktorým cicavcom prináleží zubný vzorec 1 0 0 3 v hornej
i dolnej čeľusti?
(A)
(B)
(C)
(D)

gibonom
hrabošom
prasatám
mrožo m

19.

(A) Je spôsobovaná baktériami rodu Borrelia prenášanými
kliešťami.
(B) Prejavuje sa vznikom červenej kruhovej škvrny v mieste
prisatia kliešťa.
(C) Ako prevenci a proti tomuto ochoreni u sa vyk onáva
očkovanie.
(D) Ako liečba sa používajú antibiotiká u žívané po dobu
minimálne 1 mesiaca.
24.
Vírusy napádajú všetky živé o rganizmy na svete. Vyberte
nepravdi vé tvrdenie z výberu nižšie.
(A)
(B)
(C)
(D)

Vírusy napádajúce iné vírusy sa nazývajú virofágy.
Vírusy napádajúce baktérie sa nazývajú bakteriofágy.
Vírusy napádajúce sinice sa nazývajú cyanofágy.
Vírusy napádajúce rastliny sa nazývajú fytovírusy.

Na obrázku je znázornená stielka riasy kaderavky. O aký
typ stielky ide?

25.

(A)
(B)
(C)
(D)

Bunkový cyklus sa dá rozdeliť do niekoľkých fáz: A ko
M fáza sa označuje bunkové delenie, ktorého súčasťou je
mitóza. Po ňom nasleduje G1 fáza, pri ktorej bunka rastie.
Život bunky pokračuje S fázou, keď sa replikuje DNA.
Posledná fáza sa označuje G2 a sú pri nej po množované
organely bunky. Potom nastáva ďalšia M fáza. Ak viete
toto, v ktorej fáze bunkového cyklu sú po celú dobu
chromo zó my dvojchro matidové?

bunková (kokálna)
vl áknitá (trichálna)
pletivová
rúrkovitá (sifonálna)

20.
V akej podobe prijímajú rastliny z oko lia dusík?
(A)
(B)
(C)
(D)

dusitany a voľný amoniak
bielkoviny a dusíkaté bázy
dusičitany a oxidy dusíka
dusičnany a amónne soli

21.
Ktorá z uvedených štruktúr je u vodných krytosemenných
rastlín v porovnaní s ich suchozemský mi príbuzný mi
najviac zakrpatená?
(A)
(B)
(C)
(D)

stonka
epidermis
kutikula
parenchým

(A)
(B)
(C)
(D)

počas G1 fázy
počas S fázy
počas G2 fázy
počas M fázy

26.
V nasledujúcom prehľade je uvedených niekoľko tvrdení
o vírusových časticiach:
1. v ždy obsahujú bielkoviny a nukleové kyseliny
2. v ždy obsahujú ribo zó my a cytoplazmu
3. mô žu sa množiť iba vo vnútri buniek
4. rozmno žujú sa delením
Ktoré tvrdenia sú správne?
(A)
(B)
(C)
(D)

iba tvrdenia 1 a 3
iba tvrdenia 1, 2 a 3
iba tvrdenia 1, 2 a 4
tvrdenia 1, 2, 3 a 4

22. Úloha byl a na základě VO vyřazena.
Ak si v reštaurácii budete chcieť objednať pokrm z dvoch
druhov bobúľ, ktorý z nasledujúcich pokrmov si vyberiete?
(A)
(B)
(C)
(D)

pl nenú papriku s paradajkovou omáčkou
jablkový závin s hrozienkami
zmrzlinový pohár s jahodami a ostružinami
vegetariánsku sekanú zo sójového tofu a fazule
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27.
V ktorej fáze mitó zy dochádza k zán iku jadrovej membrány
a k v zniku deliaceho vretienka?
(A)
(B)
(C)
(D)

v anafáze
v telofáze
v metafáze
v profáze
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28.

32.

Niektoré bunky ľudského tela majú intenzívnejší
metabolizmus a vytvárajú viac bielkov ín než iné bunky.
Aké organely a štruktúry budú u nich viac zastúpené než u
iných buniek?

Ako sa nazýva organela označená na obrázku šíp kou?

(A)
(B)
(C)
(D)

chromo zó my a centrio ly
ribozó my a centrioly
mitochondrie a ri bozómy
chromo zó my a jadierka

29.
Ako sa nazýva súbor živočíšnych buniek, ktoré majú
rovnaký tvar a vykonávajú rovnakú funkciu?
(A)
(B)
(C)
(D)

tkani vo
pletivo
orgán
ektoderma

30.
Keď vlo žíme rastlinnú bunku do hypotonického prostredia,
mô žeme u nej pozo rovať:
(A)
(B)
(C)
(D)

zmrštenie cytoplazmy
zväčšenie vakuoly
zmenšenie vakuoly
odtrhnutie cytoplazmy od bunkovej steny

31.
Eukaryotické bunky sú oproti prokaryotický m o mnoho
zložitejšie. Obsahujú veľké množstvo štruktúr, ktoré
u prokaryotov nenájdeme. Pôvod týchto štruktúr bol dlho
neznámy. Začiat ko m minulého storočia ruský vedec
Konstantin Merežkovskij ako prvý publikoval svoje teórie
o endosymbioticko m vzn iku niektorých organel, na čo sa na
niekoľko desaťročí zabudlo, a znovuobjavenie podobných
teórií v literatúre zaznamenávame až v roku 1967, a to z
pera Lynn Margulisovej. Ktoré organely eukaryotických
buniek podľa nich vzn ikli endosymbiózou?
(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

endoplazmatické retiku lu m
Golgiho aparát
Barrovo teliesko
centrozóm

33.
V ktorej z možností sú uvedené také výrazy, ktoré správne
doplňujú vynechané miesta v texte o jure?
Začiatok geologického obdobia jury je udávaný pred
približne 200 ______ rokov. Naväzuje na predchádzajúce
obdobie nazývané ______ a spoločne s ním je radená do
obdobia ______. Zem obývalo
mnoho
skupín
bezstavovcových živočíchov, napríklad koraly, člán konožce
či amonity patriace med zi ______. Zo stavovcov to potom
boli napríklad krokodíly, žralo ky alebo ______.
(A)
(B)
(C)
(D)

miliardami, krieda, druhohôr, h myz, dinosaury
milión mi, karbón, prvohôr, mäkkýše, vtáky
miliónmi, tri as, druhohôr, hl avonožce, vtákojaštery
tisícmi, krieda, prvohôr, článkonožce, mamuty

34.
V ktoro m období histórie Zeme žil tento organizmus?

mitochondrie a chloropl asty
mitochondrie a vakuoly
mitochondrie a jadro
mitochondrie a ly zo zó my

(A)
(B)
(C)
(D)
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prahory
prvohory
druhohory
treťohory
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35.

38.

Hormóny sú látky, ktoré spoločne s nervovou sústavou
pomáhajú regulovať procesy u živočíchov. Ide o lát ky
rôznej chemickej povahy, napríklad o deriváty
aminokyselín, peptidy, bielkoviny alebo steroidné látky.
Ktorý hormón patrí med zi odvodené od aminokyseliny
tyrozínu?

V ktoro m odbore sa preslávil Jan Evangelista Purkyně ako
najväčší český biológ?

(A)
(B)
(C)
(D)

testosterón
oxytocín
adrenalín
prolaktín

36.
Do ktorej z nasledujúcich skupín organických látok patrí
fruktó za?
(A)
(B)
(C)
(D)

med zi enzý my
med zi lip idy
med zi proteíny
medzi sachari dy

37.
Molekula DNA má v danom úseku nasledujúce poradie
nukleotidov: GCA CCT GTA TCG TTG. Aké bude poradie
nukleotidov v reťazci DNA, ktorý vznikne replikáciou
uvedeného úseku? Neuvažujte nad orientáciou vlákna.
(A)
(B)
(C)
(D)

CGU GGT CTU TGC TTC
CGT GGA CAT AGC AAC
CGU GGA CAU A GC AAC
GCT CCA GAT ACG AA G
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(A)
(B)
(C)
(D)

v genetike
vo fyziológii
v paleontológii
v botanike

39.
V ktorej z mo žností sú správne zoradené jednotlivé
taxono mické kategórie od najn ižších po najvyššie?
(A)
(B)
(C)
(D)

druh, rod, čeľaď, rad, trieda, k meň, ríša, doména
rod, druh, rad, kmeň, čeľaď, ríša, trieda, do ména
rad, rod, čeľaď, druh, doména, trieda, ríša, kmeň
druh, kmeň, rod, do ména, čeľaď, rad, trieda, ríša

40.
Chudokrvnosť alebo tiež anémia sa mô že okrem iných
príznakov prejavovať nízky m počtom červených krviniek,
zníženou hladinou železa v krvi alebo červeného krvného
farbiva hemoglobínu. V minulosti bola táto choroba liečená
jedením surovej pečene. Až v polovici minulého storočia sa
podarilo izolovať vitamín, ktorý lieči prejavy anémie.
Vyberte z ponuky, ktorý to je.
(A)
(B)
(C)
(D)

vi tamí n B12
vitamín C
vitamín D
vitamín E
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