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1. 

V ktorej z nasledujúcich organel prebieha Krebsov (alebo 
citrátový) cyklus? 

(A) v endoplazmatickom retikule 
(B) v Golgiho aparáte 
(C) v chloroplaste 
(D) v mitochondrii 
  

2. 

Ktorá z nižšie uvedených bunkových štruktúr je súčasťou 
veľkej väčšiny eukaryotických buniek, zatiaľ čo 
prokaryotické bunky ju naopak neobsahujú nikdy? 

(A) ribozóm 
(B) mitochondria 
(C) cytoplazmatická membrána 
(D) bunková stena 
  

3. 

Ktorá z nasledujúcich dvojíc znakov u dvoch rôznych 
živočíchov predstavuje príklad evolučnej konvergencie? 

(A) krídlo sýkorky veľkej a lietacia blana netopiera 
veľkého 

(B) komorové oko pinky obyčajnej a komorové oko myši 
domovej 

(C) predné nohy jašterice krátkohlavej a predné nohy psa 
domáceho 

(D) krídla drozda čierneho a predné nohy mačky domácej 
  

4. 

Jean-Baptiste Lamarck formuloval evolučnú teóriu, podľa 
ktorej sa organizmus počas svojho života stretáva s rôznymi 
vplyvmi prostredia a postupne sa na ne adaptuje, takže jeho 
potomstvo je potom vďaka týmto adaptáciám lepšie 
prispôsobené životu v takomto prostredí. Dnes sa táto teória 
vo všeobecnosti považuje za neplatnú. Ktorá z nižšie 
uvedených možností obsahuje poznatok súčasnej vedy, ktorý 
platnosť Lamarckovej teórie výrazne spochybňuje? 

(A) Genetická informácia väčšiny organizmov je 
zapísaná v DNA, do ktorej nie je možné spätne 
zapísať prispôsobenie organizmu vplyvom 
prostredia. 

(B) Mutácie na úrovni DNA v pohlavných bunkách nie sú 
dedičné, pri oplodnení totiž dôjde k ich oprave. 

(C) Organizmus nie je väčšinou limitovaný vonkajšími 
vplyvmi prostredia, spravidla je schopný úspešne 
prežívať široké rozmedzie vonkajších faktorov bez 
toho, aby bolo potrebné akékoľvek prispôsobenie (tým 
skôr nie sú potrebné úpravy jeho DNA). 

(D) Lamarckova teória platí bez zvyšku pre živočíchy, 
ktoré nemajú oddelenú líniu buniek, z ktorých vznikajú 
pohlavné bunky. Pre rastliny ale jeho teória neplatí. 

  

5. 

Na obrázku sú znázornené larvy hmyzu. Vyberte 
z ponúkaných možností tú, ktorá k číslam lariev správne 
priradí zástupcu hmyzu. 

 
(A) 1 – chrúst, 2 – šidlo, 3 – motýľ, 4 – mucha 
(B) 1 – šidlo, 2 – chrúst, 3 – mucha, 4 – motýľ 
(C) 1 – mucha, 2 – motýľ, 3 – chrobák, 4 – šidlo 
(D) 1 – motýľ, 2 – chrúst, 3 – šidlo, 4 – mucha 
  

6. 

Pre hmyz je charakteristická tzv. otvorená cievna sústava, 
v ktorej koluje hemolymfa alebo krvomiazga. Vyberte 
správny popis tejto sústavy. 

(A) Funkciu srdca plní veľká chrbtová cieva, pod črevom sa 
ďalej nachádza brušná cieva. Tieto dve cievy sú 
spojené spojkami. Chrbtovou cievou prúdi hemolymfa 
zozadu dopredu a brušnou cievou prúdi obrátene. 

(B) Funkciu srdca plní veľká chrbtová cieva, ktorá nasáva 
hemolymfu a pumpuje ju smerom dopredu 
k mozgovým gangliám. Odtiaľ sa hemolymfa dostáva 
do celého tela, kde voľne obmýva vnútorné orgány a je 
rozvádzaná aj do krídel. 

(C) Cievna sústava tvorí jemné vlásočnice, ktoré obklopujú 
vzdušnice a orgány. Nie je vyvinutý žiadny orgán, 
ktorý by hemolymfu aktívne pumpoval. Jej pohyb je 
zabezpečený pasívne pohybom tela hmyzu. 

(D) Hemolymfa voľne prúdi vnútorným prostredím tela 
hmyzu. Nie je vyvinutý žiadny orgán, ktorý by ju 
aktívne pumpoval, jej pohyb je zabezpečený 
pasívnymi pohybmi tela hmyzu. 

  

7. 

Ktorý z nasledujúcich druhov patrí medzi tzv. nekŕmivé 
(nidifugné) vtáky, ktorých mláďatá sa liahnu operené 
a potravu si zháňajú samy? 

(A) bocian biely 
(B) páv korunkatý 
(C) vrana čierna 
(D) holub domáci 
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8. 

Ako sa nazýva orgán umiestnený v ústnej dutine, ktorým 
hady vnímajú rôzne pachy? 

(A) Purkyňov orgán 
(B) Jacobsonov orgán 
(C) Schwannov orgán 
(D) Darwinov orgán 
  

9. 

V ktorej z možností sú uvedené iba tie skupiny organizmov, 
u ktorých je dôležitou stavebnou zložkou tela chitín? 

(A) obrúčkavce (Annelida), hubky (Porifera) 
(B) rozsievky (Diatomeae), huby (Fungi) 
(C) drsnokožce (Chondrichthyes), článkonožce 

(Arthropoda) 
(D) článkonožce (Arthropoda), huby (Fungi) 
  

10. 

Ktoré tvrdenie o korytnačkách (Testudines) možno označiť 
za nesprávne? 

(A) Suchozemské korytnačky sú väčšinou bylinožravé 
alebo všežravé, zatiaľ čo sladkovodné korytnačky sa 
živia prevažne živočíšnou potravou. 

(B) Končatiny morských korytnačiek sa počas evolúcie 
zmenili do tvaru plutiev, zatiaľ čo sladkovodné 
korytnačky majú väčšinou prsty s pazúrmi a medzi 
prstami plávacie blany. 

(C) Pancier suchozemských korytnačiek je súčasťou 
kostry, zatiaľ čo v prípade vodných korytnačiek ide 
iba o zrohovatelú vrstvu kože bez väzby na kostru. 

(D) Korytnačky nemajú zuby. Čeľuste sú pokryté 
výčnelkami, ktoré sú u mäsožravých druhov ostré, 
u bylinožravých druhov zas vrúbkované. 

  

11. 

V zbierke máme po jednom dospelom jedincovi z každého 
z nasledujúcich druhov článkonožcov (Arthropoda): 
vidlochvost feniklový, včela medonosná a križiak obyčajný. 
Koľko párov nôh celkovo napočítame pri týchto troch 
exponátoch? 

(A)   9 
(B) 10 
(C) 11 
(D) 12 
  

12. 

Herpetické vírusy alebo herpesvírusy sú obalené DNA 
vírusy. Je pre nich typické dlhodobé pretrvávanie 
v organizme. U človeka spôsobujú širokú škálu ochorení. 
Ktorý z nižšie uvedených vírusov medzi herpesvírusy 
nepatrí? 

(A) vírus ovčích kiahní 
(B) vírus HIV 
(C) vírus oparu 
(D) vírus mononukleózy 
  

13. 

Vzťah medzi niektorými rastlinami a mikroorganizmami 
možno označiť za obojstranne výhodnú symbiózu. 
U niektorých rastlinných čeľadí sa vyvinuli špeciálne útvary, 
tzv. hľúzky, v ktorých tieto mikroorganizmy žijú. Ktorá 
informácia o tomto špecifickom type symbiózy nie je 
pravdivá? 

(A) Jedným zo symbiontov bývajú rastliny čeľade 
bôbovitých, napríklad ďatelina. 

(B) Jedným zo symbiontov je vždy tzv. hľúzková baktéria, 
známy je napríklad rod Rhizobium. 

(C) Hľúzky sa nachádzajú najmä v listoch, ale aj v 
ďalších nadzemných častiach rastliny, vystavených 
slnečnému svitu. 

(D) Baktéria získava od rastliny produkty fotosyntézy, 
rastlina od baktérie zas zlúčeniny dusíka. 

  

14. 

Pri výskume infekčných chorôb v laboratórnych 
podmienkach je často potrebné patogénne organizmy z 
odobratých vzoriek ďalej rozmnožiť. O ktorom 
z nasledujúcich teoretických prípadov kultivácie môžeme pri 
základných znalostiach o živých sústavách vyhlásiť, že 
nemôže fungovať? 

(A) kultivácia baktérií vo vodnom roztoku s obsahom 
cukrov 

(B) kultivácia vírusov vo vodnom roztoku s obsahom 
cukrov a anorganických látok 

(C) kultivácia baktérií vo vodnom roztoku obsahujúcom 
živé živočíšne embryo, cukry a anorganické látky 

(D) kultivácia vírusov vo vodnom roztoku obsahujúcom 
živé živočíšne embryo, cukry a anorganické látky 

  

15. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o baktériách a kyslíku je 
pravdivé? 

(A) Pre niektoré baktérie je vzdušný kyslík toxický, 
preto sa vyskytujú výlučne v prísne anaeróbnom 
prostredí. 

(B) Sinice uskutočňujú fotosyntézu, takže spotrebúvajú 
enormné množstvo kyslíka. 

(C) Všetky baktérie potrebujú k svojmu životu vzdušný 
kyslík. 

(D) Fakultatívne anaeróbne baktérie potrebujú k svojmu 
životu vysoké koncentrácie vzdušného kyslíka. 

  

16. 

Ktorá z nasledujúcich chorôb má bakteriálneho pôvodcu? 

(A) chrípka 
(B) hepatitída A 
(C) tuberkulóza 
(D) ebola 
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17. 

Úspešné pestovanie rastlín v domácich podmienkach okrem 
vody nutne vyžaduje i dodanie živín. Na trhu je možné 
zohnať tzv. tekutý uhlík obsahujúci ako hlavnú zložku uhlík 
viazaný v anorganickej zlúčenine. Pre ktoré rastliny by ste 
toto hnojivo pri základnej znalosti fyziológie rastlín použili? 

(A) mäsožravé rastliny 
(B) kaktusy a sukulenty 
(C) rýchlo rastúce balkónové rastliny 
(D) akvarijné rastliny 
  

18. 

Na obrázkoch je pohľad na typické stanovište bielo 
kvitnúcich rastlín (A) a tiež detail rastlín (B). S okolitými 
stromami táto bylina súperí o jeden dôležitý abiotický faktor, 
kvôli čomu kvitne v príslušnú ročnú dobu. O ktorý abiotický 
faktor ide? 

 
(A) teplo 
(B) vzdušná vlhkosť 
(C) svetlo 
(D) vápenaté ióny v pôde 
  

19. 

V ktorej z nižšie uvedených možností je uvedené 
najkompletnejšie vymenovanie taxónov, ktoré spolu tvoria 
skupinu cievnaté rastliny (Tracheophyta)? 

(A) machorasty (Bryophyta), papraďorasty (Pteridophyta), 
nahosemenné (Gymnospermae), krytosemenné 
(Magnoliophyta) 

(B) papraďorasty (Pteridophyta), nahosemenné 
(Gymnospermae), krytosemenné (Magnoliophyta) 

(C) nahosemenné (Gymnospermae), krytosemenné 
(Magnoliophyta) 

(D) krytosemenné (Magnoliophyta) 
  

20. 

Toto rastlinné pletivo sa nachádza vo vodných rastlinách. Je 
charakteristické tým, že jeho medzibunkové priestory sú 
vyplnené vzduchom. O ktoré z nasledujúcich pletív ide? 

(A) o aerenchým 
(B) o kolenchým 
(C) o mezenchým 
(D) o palisádový parenchým 
  

21. 

Na obrázku je plodstvo pivonky (rod Paeonia). Čím je toto 
plodstvo tvorené? 

 
(A) luskami 
(B) nažkami 
(C) mechúrikmi 
(D) malvicami 
  

22. 

Ktorý dej prebieha v rámci fotosyntézy na membránach 
tylakoidov v chloroplastoch? 

(A) fotolýza vody a transport elektrónov 
(B) zabudovanie oxidu uhličitého do molekuly cukru 
(C) fotorespirácia a glykolýza 
(D) Calvinov cyklus sekundárnej fázy fotosyntézy 
  

23. 

Nižšie je uvedených niekoľko rodov hominidov (ľudoopov) 
a opíc. Až na jednu výnimku ide o zástupcov africkej fauny. 
Vyberte rod, ktorý sa v Afrike prirodzene nevyskytuje. 

(A) gorila (Gorilla) 
(B) šimpanz (Pan) 
(C) pavián (Papio) 
(D) orangutan (Pongo) 
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24. 

Na obrázku vidíte lebku jedného z našich bežných cicavcov. 
Zamerajte sa na jeho chrup. Ktorému druhu lebka patrí? 

 
(A) veverica obyčajná 
(B) hraboš poľný 
(C) krt podzemný 
(D) potkan hnedý 
  

25. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o ľudskom moči a obličkách je 
pravdivé? 

(A) Obličky človeka vytvoria denne asi 1,5 litra primárneho 
moču, ktorý sa následne nariedi na 15 litrov 
definitívneho moču. 

(B) V definitívnom moči zdravého jedinca je obvykle 
značné množstvo glukózy. 

(C) Človek vylučuje v definitívnom moči okrem iného 
prebytočný dusík, a to predovšetkým v podobe 
močoviny. 

(D) Z obličiek je definitívny moč odvádzaný močovou 
trubicou do močového mechúra. 

  

26. 

Ktoré tvrdenie o Rh faktore a tehotenstve človeka je 
pravdivé? 

(A) Rh pozitívna matka nemôže donosiť a porodiť Rh 
negatívne dieťa pre anti-Rh+ protilátky v jej krvi. 

(B) Rh negatívna matka môže v prípade styku svojej 
krvi s krvou Rh pozitívneho plodu vytvoriť anti-
Rh+ protilátky. 

(C) Rh negatívna matka vytvorí anti-Rh+ protilátky iba 
v prípade, ak je jej plod Rh negatívny. 

(D) Rh negatívna matka nemôže za žiadnych okolností 
donosiť plod s pozitívnym Rh faktorom. 

  

27. 

Ktorým číslom je na obrázku označená tá časť tráviacej 
sústavy, v ktorej dochádza k vstrebávaniu väčšiny živín, 
a ktorej povrch je zväčšený klkmi? 

 
(A) 1 
(B) 2 
(C) 3 
(D) 4 
  

28. 

Ktoré kosti tvoria predkolenie človeka? 

(A) píšťala a ihlica 
(B) vretenná a lakťová kosť 
(C) lopatka a ramenná kosť 
(D) panva a krížová kosť 
  

29. 

Ktorý z nasledujúcich hormónov človeka je produkovaný 
výhradne vznikajúcim embryom, takže môže byť využitý 
k odhaleniu tehotenstva jednoduchým testom? 

(A) choriogonadotropín (hCG) 
(B) progesterón (P4) 
(C) oxytocín (Oxt) 
(D) estradiol (E2) 
  

30. 

Aký je počet krčných stavcov človeka? 

(A) 5 
(B) 6 
(C) 7 
(D) 8 
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31. 

Aký je správny slovenský výraz pre štádium 
vnútromaternicového vývoja človeka v období medzi 
9. týždňom tehotenstva a pôrodom? 

(A) zygota 
(B) embryo 
(C) zárodok 
(D) plod 
  

32. 

Podžalúdková žľaza (pankreas) je základnou súčasťou 
tráviacej sústavy. Vyberte z nižšie uvedených možností 
látku, ktorú táto žľaza neprodukuje. 

(A) enzým trypsín 
(B) enzým pepsín 
(C) hormón glukagón 
(D) hormón inzulín 
  

33. 

Otec trpí farbosleposťou, kvôli ktorej má poruchu videnia 
červenej a zelenej farby, matka je zdravá. Ktoré 
z nasledujúcich tvrdení môžeme označiť za pravdivé, pokiaľ 
vieme, že je táto porucha gonozomálne recesívne dedičná 
(zodpovedný gén je na chromozóme X)? 

(A) Syn tohto páru bude vždy zdravý, na genotype matky 
pritom nezáleží. 

(B) Dcéra tohto páru bude vždy zdravá, na genotype matky 
pritom nezáleží. 

(C) Synovia tohto páru budú s pravdepodobnosťou 50 % 
trpieť farbosleposťou. 

(D) Nemáme dostatok informácií o genotype matky, aby 
sme mohli stanoviť pravdepodobnosť ochorenia u 
jej potomkov. 

  

34. 

Rastlinná populácia je aktuálne tvorená iba heterozygotnými 
jedincami, ktorí sa množia výhradne samoopeľovaním. Ktoré 
z nasledujúcich tvrdení o predpokladanom genotype 
potomkov je pravdivé? 

(A) Populácia bude aj v nasledujúcich generáciách tvorená 
výhradne heterozygótmi. 

(B) Pomer heterozygótov v každej nasledujúcej 
generácii klesne pravdepodobne o polovicu. 

(C) Už v prvej nasledujúcej generácii budú pravdepodobne 
tri štvrtiny rastlín homozygótne. 

(D) V prvej nasledujúcej generácii klesne pravdepodobný 
pomer heterozygótov na polovicu, a tam sa bude 
konštantne držať i vo všetkých nasledujúcich 
generáciách. 

  

35. 

Ak budeme krížiť dva rôzne homozygóty (AA x aa), 

(A) bude štiepny pomer 1 : 2 : 1. 
(B) bude štiepny pomer 9 : 3 : 3 : 1. 
(C) bude potomstvo uniformné. 
(D) bude štiepny pomer 1 : 1. 
  

36. 

Deoxyribonukleová kyselina (DNA) je biochemická 
makromolekulárna látka tvorená dlhým reťazcom 
nukleotidov. Každý nukleotid vždy pozostáva z troch 
stavebných častí. Čo medzi stavebné časti nukleotidu 
nepatrí? 

(A) fosfátová skupina 
(B) deoxyribóza 
(C) aminokyselina 
(D) nukleová báza 
  

37. 

Aká vysoká je pravdepodobnosť, že sa mužovi s krvnou 
skupinou B (BB) a žene s krvnou skupinou AB narodí dieťa 
so zhodnou krvnou skupinou, akú má matka? 

(A) 0 % 
(B) 25 % 
(C) 50 % 
(D) 75 % 
  

38. 

Na jednej rastline často okrem iného hmyzu nájdeme aj 
mravce a vošky. Aký vzťah najčastejšie panuje medzi nimi? 

(A) Mravce sa živia voškami, pre človeka je preto 
prítomnosť mravcov napr. na ovocných stromoch 
prospešná. 

(B) Mravce sa živia sladkou tekutinou vylučovanou 
voškami. Vošky preto chránia, a dokonca ich aj 
prenášajú na miesta, kde je dostatok potravy. 

(C) Mravce sa živia rastlinnými šťavami rovnako ako 
vošky, sú si teda navzájom konkurentmi. 

(D) Mravce vošky odnášajú do svojich hniezd ako potravu 
pre larvy, pre človeka sú preto užitočné. 

  

39. 

Na akých lokalitách sa v strednej Európe prirodzene 
vyskytujú bučiny? 

(A) Na suchých exponovaných skalách, predovšetkým 
pieskovcových. 

(B) V nivách okolo veľkých riek. 
(C) Iba v najteplejších lokalitách, max. do 400 m n. m. 
(D) Skôr na vlhkých pôdach v nadmorskej výške cca 

400 – 1000 m n. m. 
  

40. 

Ktorý z nasledujúcich druhov organizmov patrí 
z ekologického hľadiska medzi primárnych producentov? 

(A) imelo biele (Viscum album) 
(B) hríb dubový (Boletus reticulatus) 
(C) hrčiarka listová (Cynips quercusfolii) 
(D) roháč veľký (Lucanus cervus) 
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