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1. 

Ako sa nazýva vývinové štádium zárodku, ktoré je typické 

pre chordáty a u väčšiny ostatných živočíchov sa 

nenachádza? 

(A) neurula 

(B) morula 

(C) blastula 

(D) gastrula 
  

2. 

Rudiment je zakrpatený orgán, ktorý už organizmus aktívne 

nepoužíva, ale ktorý bol funkčne používaný u jeho 

vývojového predchodcu. Ktorá z uvedených štruktúr nie je 

rudiment? 

(A) stavce kostrče človeka 

(B) chvostová plutva žralokov 

(C) oči jaskyniara vodného 

(D) svaly ušnice človeka 
  

3. 

Ktorý z uvedených javov nájdeme pri všetkých typoch 

pohlavného rozmnožovania? 

(A) Vždy sa stretávajú dvaja jedinci opačného pohlavia. 

(B) Vždy dochádza k splývaniu dvoch buniek. 

(C) Vždy sa ho zúčastnia nepohyblivé samičie bunky 

a pohyblivé samčie bunky. 

(D) Vždy dochádza k páreniu, pri ktorom sú pohlavné 

bunky jedného jedinca dopravené dovnútra tela 

druhého jedinca. 
  

4. 

Prečítajte si text týkajúci sa rozšírenia organizmov v Ázii 

a Austrálii. 

Fauna cicavcov Ázie a Austrálie sa v minulosti nikdy úplne 

nepremiešala. V priebehu doby ľadovej, keď bola hladina 

mora oveľa nižšia ako dnes a medzi väčšinou kontinentov 

bolo možné prechádzať pomocou pevninských mostov, 

medzi Áziou a Austráliou stále existovalo more, ktoré 

dokázali prekročiť iba niektoré skupiny suchozemských 

cicavcov. Preto sa do Austrálie z Ázie nikdy nedostali 

napríklad šelmotvaré (s výnimkou psa dinga, ktorý sa sem 

dostal spoločne s prvými ľuďmi), kým z Austálie do Ázie 

neprešli napríklad vačkovce. Jedna skupina cicavcov ale 

naopak nemala problém dostať sa cez more a ako jediná 

pôvodná skupina cicavcov sa dokázala dostať aj na 

izolované ostrovy Nového Zélandu. 

Ktorou z uvedených viet by mohol text pokračovať? 

(A) Sú to veľrybotvaré, ktoré sa ľahko dokážu šíriť morom 

a žijú v riekach a jazerách Austrálie aj Nového 

Zélandu. 

(B) Sú to netopierotvaré, ktoré ako jediné cicavce 

dokážu lietať a more preleteli. 

(C) Sú to hrochy, ktoré dokážu výborne plávať, a dodnes 

žijú na Novom Zélande, na rozdiel od Austrálie, kde 

boli vyhubené prvými anglickými osadníkmi. 

(D) Sú to piskorotvaré, ktoré vďaka schopnosti spomaliť 

svoj metabolizmus môžu prečkať dlhú dobu na mori 

a nechať sa vyplaviť aj na vzdialené ostrovy. 
  

5. 

V rybníkoch používaných na intenzívny chov rýb väčšinou 

nájdeme málo vodných rastlín a extrémne veľa 

fytoplanktónu, kým v neobhospodarovaných nádržiach býva 

čistá voda s veľkým množstvom vodných rastlín. Ktorý jav 

je zodpovedný za zlé podmienky v intenzívne využívaných 

nádržiach? 

(A) Planktón sa živí rybami, a preto je ho najviac tam, kde 

je veľká rybia obsádka. 

(B) Chovné rybníky bývajú hnojené veľkým 

množstvom krmiva pre ryby, ktoré prináša aj živiny 

pre fytoplanktón. 

(C) Fytoplanktón je do chovných rybníkov zámerne 

vysádzaný ako krmivo pre ryby. 

(D) Fytoplanktón sa v chovných rybníkoch premnožuje, 

pretože sú väčšinou zatienené, takže vodné rastliny tu 

nemôžu rásť. 
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6. 

Vyberte nesprávne tvrdenie o rysovi ostrovidovi. 

(A) Rys je v Slovenskej republike pôvodný druh 

mačkovitej šelmy. Nemá tam prirodzených nepriateľov 

a najviac ho ohrozujú ľudia. 

(B) Je to typický zástupca mačkovitých šeliem, čiže je 

aktívny najmä za súmraku. 

(C) Dospelé rysy si vytvárajú rozsiahle teritóriá veľké od 

desiatok po stovky km
2
. 

(D) Rys sa najčastejšie pohybuje v otvorenej krajine bez 

väčších lesných plôch, kde má dobrý výhľad. 
  

7. 

Ktorá molekula funguje ako prenášač aminokyselín pri 

proteosyntéze? 

(A) ATP 

(B) tRNA 

(C) rRNA 

(D) mRNA 
  

8. 

Ktoré z uvedených tvrdení vždy platí pre všetky živočíchy 

oddeleného pohlavia? 

(A) Nosič dvoch rovnakých pohlavných chromozómov je 

samec, nosič dvoch rozdielnych pohlavných 

chromozómov je samica. 

(B) V pohlavných bunkách je haploidná sada 

chromozómov. 

(C) Pohlavie je vždy určené zostavou pohlavných 

chromozómov, ale nie vždy platí, že nosič dvoch 

rôznych pohlavných chromozómov musí byť samec. 

(D) O pohlaví potomka rozhodujú pohlavné chromozómy 

obsiahnuté v spermii. 
  

9. 

Muž v manželskom páre trpí vzácnou vrodenou poruchou, 

ktorá sa dedí mitochondriálne. Aká je pravdepodobnosť, že 

budú mať manželia choré dieťa, ak je žena zdravá? 

(A) 50% 

(B) 25% 

(C) 0% 

(D) 100% 
  

10. 

Geneticky modifikovaná Bt-kukurica obsahuje gén z pôdnej 

baktérie Bacillus thuringiensis. Tento gén kóduje proteín, 

ktorý u niektorých druhov hmyzu spôsobuje perforáciu 

čriev. Čím sa bude táto plodina vyznačovať? 

(A) Pestovanie tejto plodiny bude vyžadovať menej 

insekticídov. 

(B) Prítomnosť cudzorodého proteínu bude odpudzovať 

hmyzích škodcov, ktorí nezačnú plodinu obžierať. 

(C) Používa sa na výrobu bioethanolu, pretože je toxická aj 

pre cicavce. 

(D) Potom, čo hmyz začne žrať kukuricu, prenesie sa gén aj 

do jeho genómu, vďaka čomu sa v jeho tele začne 

vytvárať toxický proteín a zabije ho. 
  

11. 

 

Pod ktorou kosťou je uložené zrakové centrum šedej kôry 

koncového mozgu? 

(A) pod kosťou 1 

(B) pod kosťou 2 

(C) pod kosťou 3 

(D) pod kosťou 4 
  

12. 

Čo sa podieľa na zvyšovaní frekvencie a sily sťahu 

myokardu? 

(A) parasympatické nervové dráhy, ktoré vedú z krčnej 

časti miechy 

(B) sympatické nervové dráhy v súčinnosti s niektorými 

stimulačnými hormónmi (adrenalín, hormóny 

štítnej žľazy a ďalšie) 

(C) nárast koncentrácie ATP vo vencovitých tepnách 

(D) blúdivý nerv a acetylcholín 
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13. 

Akú funkciu okrem iného plnia sliny? Vyberte správne 

tvrdenie. 

(A) Obsahujú enzým trypsín potrebný na trávenie 

bielkovín. 

(B) Katalyzujú štiepenie škrobov, glykogénu a celulózy. 

(C) Chránia vitamíny pred degradáciou. 

(D) Obsahujú enzým lyzozým, ktorý pôsobí 

antimikrobiálne. 
  

14. 

Janka v škole zle vidí na tabuľu. Jej optik jej povedal, že má 

niekoľko problémov. Má tri dioptrie na každom oku, trpí 

daltonizmom (zamieňa zelenú a červenú farbu), je šeroslepá 

a svetelné lúče sa jej zbiehajú pred sietnicou. Čo môže 

okrem iného Janka spraviť, aby na tabuľu lepšie videla? 

(A) Začať nosiť okuliare s rozptylkami. 

(B) Začať nosiť špeciálne okuliare na astigmatizmus. 

(C) Užívať väčšie množstvo vitamínu C. 

(D) Mala by začať nosiť farebné šošovky, ktoré na rozdiel 

od okuliarov dokážu zlepšiť aj farbosleposť. 
  

15. 

Ethanol je bežne dostupná látka, ktorú ľudia vyhľadávajú 

kvôli omamným účinkom na ľudský organizmus. V pečeni 

sa pomocou enzýmu alkohol-dehydrogenázy premieňa na 

acetaldehyd – agresívnu látku spôsobujúcu nevoľnosť 

a bolesť hlavy. Ďalej sa acetaldehyd oxiduje pomocou 

acetaldehyd-dehydrogenázy na kyselinu octovú (acetát), 

ktorá je potom zdrojom energie. 

Priraďte osoby podľa ich tolerancie v pití alkoholu 

k účinnosti ich enzýmov. 

I. Peťo sa ľahko opije aj malým množstvom alkoholu, 

ale ďalší deň nemáva „opicu“. 

II. Klárka sa tiež ľahko opije, a navyše jej po alkohole 

býva ďalší deň zle. 

III. Alena má v pití alkoholu veľkú výdrž, ale ďalší deň jej 

je vždy zle. 

IV. Juraj tiež veľa znesie a ani nemáva ďalší deň „opicu“. 

1. vysoko účinná alkohol-dehydrogenáza, vysoko účinná 

acetaldehyd-dehydrogenáza 

2. vysoko účinná alkohol-dehydrogenáza, menej účinná 

acetaldehyd-dehydrogenáza 

3. menej účinná alkohol-dehydrogenáza, vysoko účinná 

acetaldehyd-dehydrogenáza 

4. menej účinná alkohol-dehydrogenáza, menej účinná 

acetaldehyd-dehydrogenáza 

(A) I-3, II-4, III-2, IV-1 

(B) I-4, II-1, III-3, IV-2 

(C) I-2, II-3, III-1, IV-4 

(D) I-1, II-2, III-3, IV-4 
  

16. 

Kde v tele človeka nájdeme skalnú kosť? 

(A) Je súčasťou spánkovej kosti. 

(B) Je súčasťou čelovej kosti. 

(C) Je súčasťou zápästia. 

(D) Je súčasťou panvového pletenca. 
  

17. 

Vyberte, ktorá dvojica endorkinnej žľazy a hormónu, ktorý 

žľaza produkuje, je nesprávna. 

(A) šuškovité teliesko (epifýza) – melatonín 

(B) štítna žľaza – tyroxín 

(C) nadobličky – endorfín 

(D) Langerhansove ostrovčeky slinivky brušnej (pankreasu) 

– inzulín 
  

18. 

Ktorý z uvedených živočíchov neprechádza v priebehu 

svojho vývinu štádiom planktónnej larvy? 

(A) chobotnica 

(B) mnohoštetinavec nereidka 

(C) hviezdovka 

(D) medúza 
  

19. 

Ktorá z uvedených charakteristík je spoločná pre bobra, 

ondatru, nutriu aj potkana? 

(A) Nie sú to pôvodné stredoeurópske druhy, všetky 

pochádzajú zo Severnej Ameriky. 

(B) Všetky uvedené druhy sa príležitostne živia rybami. 

(C) Všetky uvedené druhy sú ohrozené alebo kriticky 

ohrozené. 

(D) Ide o hlodavce žijúce vo vode alebo v blízkosti vody. 
  

20. 

Ktorá z uvedených charakteristík najlepšie vystihuje pojem 

„stielka“? 

(A) nepohlavná generácia výtrusných rastlín 

(B) jednoduché telo nerozlíšené na jednotlivé orgány 

(C) nadzemná časť rastliny 

(D) rastlinný orgán tvorený len jedným typom pletiva 
  

21. 

Najmä o ktoré zlúčeniny bude obohacovať pôdu pestovanie 

ďateliny, lucerny a ďalších bôbovitých rastlín? 

(A) zlúčeniny fosfóru 

(B) zlúčeniny vápníka 

(C) zlúčeniny horčíka 

(D) zlúčeniny dusíka 
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22. 

Rastlinné orgány plnia okrem primárneho účelu aj niektoré 

ďalšie funkcie, na ktoré sú uspôsobené tvarom alebo svojou 

vnútornou štruktúrou. Ktorá z uvedených trojíc zahŕňa iba 

metamorfózy stonky? 

(A) podzemok kosatca, úponky viniča, tŕne hlohu 

(B) poplazy jahody, podzemok kosatca, celá buľva zeleru 

(C) podzemkové hľuzy zemiaka, celá buľva zeleru, úponky 

bôbovitých 

(D) tŕne agátu, tŕne hlohu, úponky viniča 
  

23. 

Ktoré z uvedených typov žiarenia je najdôležitejšie pre 

proces fotosyntézy? 

(A) gama žiarenie 

(B) ultrafialové žiarenie 

(C) viditeľné svetlo 

(D) infračervené svetlo 
  

24. 

V chalúpke uprostred lesa sa po celodennom hľadaní húb 

stretli štyria hubári. So zvedavosťou si prezerajú svoje 

úlovky, kým nezbadali, že v jednom košíku je jedovatá 

huba. Ktorý z uvedených obsahov košíka zahŕňa smrteľne 

jedovatú hubu? 

(A) hríb smrekový, bedľa vysoká, pečiarka poľná, uchovec 

bazový 

(B) muchotrávka červenkastá, hríb zrnitohlúbikový, 

masliak smrekovcový, kuriatko jedlé 

(C) podpňovka smreková, plávka modrastá, suchohríb 

hnedý, tanečnica poľná 

(D) hríb dubový, hodvábnica veľká, prášnica 

bradavičnatá, čírovnica májová 
  

25. 

Ktorý z uvedených termínov označuje malé kruhové 

molekuly DNA, ktoré sa nachádzajú v cytoplazme baktérií? 

(A) fimbrie 

(B) inklúzie 

(C) plazmidy 

(D) ribozómy 
  

26. 

Ktoré z uvedených tvrdení nie je pravdivé? 

(A) Bakteriofágy patria medzi vírusy. 

(B) Niektoré vírusy spôsobujú choroby, ako napríklad zápal 

príušných žliaz a osýpky. 

(C) Virón môže obsahovať DNA alebo RNA. 

(D) Vírusy napádajú iba živočíchy vrátane človeka. 
  

27. 

Baktérie sú kozmopolitne rozšírené mikroorganizmy. 

V ktorom z uvedených prostredí ich nájdeme najviac, resp. 

kde ich je najviac napr. v jednom ml? 

(A) v riekach 

(B) v pôde 

(C) v ovzduší 

(D) v ľadovcoch 
  

28. 

Ktoré z uvedených ochorení nespôsobujú vírusy? 

(A) kliešťová encefalitída 

(B) AIDS 

(C) borelióza 

(D) besnota 
  

29. 

V ktorom tkanive alebo pletive sa bunky často delia? 

(A) pletivo aktívne fotosyntetizujúceho listu 

(B) srdcová svalovina 

(C) tkanivo výstelky tráviacej trubice 

(D) neuróny mozgu v priebehu dospievania 
  

30. 

Ktorý variant zahŕňa výlučne prvky eukaryotickej bunky 

obsahujúce fosfolipidy? 

(A) plazmatická membrána, endoplazmatické retikulum, 

cytoskelet, bičík 

(B) jadro, vakuola, Golgiho aparát, mitochondria 

(C) vakuola, ribozómy, jadro, plazmatická membrána 

(D) endoplazmatické retikulum, cytoskelet, Golgiho aparát, 

jadro 
  

31. 

Ktorý z uvedených procesov nemôže prebiehať u baktérií? 

(A) fotosyntéza 

(B) replikácia DNA 

(C) translácia 

(D) mitóza 
  

32. 

Vyberte nesprávny pár metabolického deja a jeho 

lokalizácie v bunke. 

(A) Krebsov cyklus (citrátový cyklus) – mitochondria 

(B) fotosyntéza – chloroplast 

(C) glykolýza – cytoplazma 

(D) beta-oxidácia mastných kyselín – cytoplazma 
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33. 

Ktorá odpoveď najsprávnejšie vystihuje rozdiel medzi 

tepnami a žilami? 

(A) Žily vždy vedú odkysličenú krv a tepny naopak krv 

okysličenú. 

(B) Žily sú tvorené hladkou svalovinou a tepny oproti tomu 

hlavne srdečnou svalovinou. 

(C) Žilná stena obsahuje menej svalových buniek než 

stena tepien. 

(D) Žily vedú krv zo srdca, tepny do srdca. 
  

34. 

V ktorej organele ľudskej bunky prebieha najmä výroba 

viazanej energie v podobe molekúl ATP? 

(A) drsné endoplazmatické retikulum 

(B) Golgiho aparát 

(C) mitochondria 

(D) ribozóm 
  

35. 

V biologických laboratóriách sa často pracuje sterilne 

s bunkami pestovanými in vitro, vrátane jednobunkových 

organizmov (napr. baktérie, prvoky), bunkových kultúr 

izolovaných z vyšších organizmov, tkanivových kultúr 

živočíšnych buniek, rastlinných pletív, celých orgánov aj 

organizmov. V takých podmienkach treba bunkám dodávať 

potrebné množstvo všetkých živín, aby mohli rásť a množiť 

sa. Ktorý prvok vo forme jeho zlúčenín nie je potrebné do 

média pridávať v prípade pestovania fotosyntetizujúcich 

rias na vzduchu? 

(A) železo 

(B) dusík 

(C) fosfór 

(D) uhlík 
  

36. 

Aké označenie sa používa pre kyselinu askorbovú? 

(A) vitamín A 

(B) vitamín B12 

(C) vitamín C 

(D) vitamín D 
  

37. 

Ktoré z uvedených tvrdení o svaloch pracujúcich na tzv. 

kyslíkový dlh je pravdivé? 

(A) Glukóza sa oxiduje na CO2 a H2O. 

(B) Tuky sa oxidujú na CO2 a H2O. 

(C) Glukóza sa mení na kyselinu mliečnu. 

(D) Tuky sa menia na kyselinu mliečnu. 
  

38. 

Okrem súdneho lekára privolali na miesto vraždy aj 

forenzného entomológa. Čo bude na tele obete skúmať? 

(A) odtlačky prstov 

(B) stopy po použití jedu 

(C) určovať dobu úmrtia podľa druhu a veku 

vývinových štádií hmyzu na mŕtvole 

(D) zaisťovať vzorky DNA, ktoré by mohli pochádzať 

z vraha 
  

39. 

Paleontológovia sa vydali na expedíciu za účelom 

preskúmania lokality s výskytom fosílií z obdobia kriedy 

(70 miliónov rokov). Ktoré z uvedených fosílií určite 

nenájdu? 

(A) dinosaura 

(B) vtákojaštera 

(C) cicavca 

(D) trilobita 
  

40. 

Ktoré z uvedených bežne používaných liečiv nie je 

rastlinného pôvodu? 

(A) chinín 

(B) kyselina salicylová 

(C) morfín 

(D) hirudín 
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