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1. 

Zistite o ktorú fázu bunkového delenia ide: V tejto 
predposlednej fáze mitózy sa chromozómy rozostupujú na 
dve chromatídy, ktoré sa od seba oddeľujú a presúvajú sa 
k opačným pólom deliaceho vretienka. 

(A) telofáza 
(B) profáza 
(C) metafáza 
(D) anafáza 
  

2. 

Z nasledujúcich možností vyberte tú, kde sú uvedené iba 
bunkové útvary, ktoré môžeme nájsť v bunke zelenej riasy, 
ale aj v bunke sinice. 

(A) bunkové jadro, chloroplast, ribozóm 
(B) bunkové jadro, ribozóm 
(C) chloroplast 
(D) ribozóm 
  

3. 

Ktorá z nasledujúcich bunkových organel nepatrí medzi tzv. 
semiautonómne? 

(A) mitochondria 
(B) chloroplast 
(C) bunkové jadro 
(D) Všetky vyššie uvedené organely patria medzi 

semiautonómne. 
  

4. 

Ktoré organizmy nepatria medzi faunu prvohôr 
(paleozoikum)? 

(A) trilobity 
(B) ostnatokožce 
(C) vtákojaštery 
(D) lalokoplutvé ryby 
  

5. 

Súčasťou ľudského tela sú aj zakrpatené orgány, ktoré boli 
efektívne u predkov človeka, ale v priebehu evolúcie stratili 
svoju funkciu. Ide napríklad o ušné svaly a tretie stoličky, 
niekedy nazývané zuby múdrosti. Akým pojmom sa tieto 
zakrpatené orgány označujú? 

(A) atavizmy 
(B) rudimenty 
(C) praorgány 
(D) archaizmy 
  

6. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o regulácii telesnej teploty 
živočíchov je správne? 

(A) Relatívne stála teplota tela poikilotermných živočíchov, 
a to i v náročných klimatických podmienkach, je 
udržiavaná metabolickými pochodmi vo vnútri tela. 

(B) Poikilotermia je energeticky náročnejšia než 
homoiotermia, je pri nej spotrebovávané veľké 
množstvo energie získanej z potravy, alebo zo zásob 
organizmu. 

(C) Vďaka schopnosti regulácie telesnej teploty mohli 
homoiotermné živočíchy osídliť rôzne biotopy 
nezávisle na teplotných podmienkach prostredia. 

(D) Homoiotermné živočíchy, medzi ktoré patrí napríklad 
jašterica, tučniak či prasa si udržujú približne stálu 
teplotu tela prevažne svalovou činnosťou. 
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7. 

Vyberte možnosť, ktorá k jednotlivým nákresom srdca správne radí zástupcu stavovcov. Náhľad na srdce je z ventrálnej strany. 

 
(A) 1) anakonda, 2) skokan, 3) kapor 
(B) 1) skokan, 2) holub, 3) mačka 
(C) 1) skokan, 2) holub, 3) anakonda 
(D) 1) skokan, 2) mačka, 3) kapor 
  
8. 

Ktorá z nasledujúcich buniek imunitného systému je schopná 
produkovať protilátky? 

(A) B-lymfocyt 
(B) makrofág 
(C) neutrofil 
(D) monocyt 
  

9. 

Čo je to etológia? 

(A) veda, ktorá sa zaoberá analýzou a štúdiom vzťahov 
medzi organizmami a ich prostredím a organizmami 
navzájom 

(B) veda zaoberajúca sa vznikom a vývojom telesných 
znakov moderného človeka 

(C) vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom správania sa 
živočíchov 

(D) veda zaoberajúca sa štúdiom hmyzu 
  

10. 

Do kmeňa mäkkýše (Mollusca) radíme ulitníky 
(Gastropoda), lastúrniky (Bivalvia) a hlavonožce 
(Cephalopoda). Základom ich cievnej sústavy je srdce, ktoré 
zabezpečuje obeh ______. Typovo ide o cievnu sústavu 
______. Výnimkou sú ______, ich cievnu sústavu možno 
označiť za ______. 

Vyberte možnosť, ktorá uvádza v správnom poradí 
chýbajúce slová vo vete. 

(A) krvomiazgy (hemolymfy); otvorenú; hlavonožce; 
uzavretú 

(B) krvomiazgy (hemolymfy); uzavretú; hlavonožce; 
otvorenú 

(C) lymfy; otvorenú; ulitníky; uzavretú 
(D) krvomiazgy (hemolymfy); otvorenú; lastúrniky; 

uzavretú 
  

11. 

Spojivové tkanivo je označenie pre tkanivá, ktoré majú 
pôvod v mezenchýme, primitívnom rôsolovitom tkanive 
mezodermálneho pôvodu, ktoré v pribehu embryonálneho 
vývoja vypĺňa priestor medzi vnútornými orgánmi a následne 
sa diferencuje na jednotlivé typy. Ktorý z nasledujúcich 
príkladov nepatrí medzi spojivové tkanivo? 

(A) kosť 
(B) dlaždicový epitel 
(C) väzivo 
(D) chrupavka 
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12. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o pancieri raka je pravdivé? 

(A) Pancier raka rastie plynule s rastom jeho tela, čo je 
zaistené priebežným vznikom mikrotrhlín a ich 
zaceľovaním. 

(B) Pancier obmedzuje raka v raste, a preto ho v priebehu 
života zvlieka. Zvliekanie rak uskutočňuje mechanicky 
rozbitím panciera o kamene na dne rieky. 

(C) Pancier obmedzuje raka v raste, a preto ho v 
priebehu života zvlieka. Zvliekanie je riadené 
pomocou hormónu ekdyzónu. 

(D) Pancier raka sa v priebehu jeho života opakovane 
rozpúšťa a následne znova chitinizuje, čím dochádza ku 
skokovému zväčšeniu tela. 

  

13. 

Neurón je základnou stavebnou jednotkou nervovej sústavy. 
Ktorý z nasledujúcich pojmov by ste priradili číslu 1 na 
obrázku? 

 
(A) neurit 
(B) axón 
(C) synapsia 
(D) dendrit 
  

14. 

Ktorá z nasledujúcich chemických látok nie je súčasťou 
bunkovej steny žiadnej bakteriálnej bunky? 

(A) peptidoglykán 
(B) chitín 
(C) lipoproteín 
(D) mureín 
  

15. 

Ako sa nazýva kompletná vírusová častica, ktorá je schopná 
napadnúť hostiteľskú bunku a ďalej sa v nej množiť? 

(A) kapsid 
(B) virión 
(C) viroid 
(D) vírusoid 
  

16. 

Ktorá z nasledujúcich chorôb je vírusového pôvodu? 

(A) tetanus 
(B) lymská borelióza 
(C) toxoplazmóza 
(D) hepatitída 
  

17. 

Črievička končistá (Paramecium caudatum) je organizmus, 
ktorý sa bežne vyskytuje v organicky znečistených vodách. 
Vyberte z ponúkaných možností tú, ktorá najlepšie vystihuje 
dĺžku jej tela. 

(A) 0,17–0,35 nm 
(B) 0,17–0,35 mm 
(C) 1,7–3,5 mm 
(D) 1,7–3,5 cm 
  

18. 

Vyberte trojicu rastlín, ktorá je typická pre jarný aspekt 
stredoeurópskeho listnatého lesa. 

(A) blyskáč cibuľkatý (Ficaria verna), chochlačka dutá 
(Corydalis cava), pľucnik lekársky (Pulmonaria 
officinalis) 

(B) kyslička obyčajná (Oxalis acetosella), brusnica 
čučoriedková (Vaccinium myrtillus), praslička lesná 
(Equisetum sylvaticum) 

(C) snežienka jarná (Galanthus nivalis), štiav kyslý (Rumex 
acetosa), lopúch väčší (Arctium lappa) 

(D) kosatec žltý (Iris pseudacorus), žaburinka menšia 
(Lemna minor), mach ploník obyčajný (Polytrichum 
commune) 

  

19. 

Chemické prípravky, ktoré sú určené k podpore klíčenia 
rastlín, zakoreňovaniu odrezkov alebo rastu a vývoja rastlín, 
nazývame stimulátory rastu. Základnými zložkami týchto 
prípravkov bývajú okrem syntetických látok aj prirodzené 
fytohormóny, ktoré sú rastlinám vlastné. Jednou z takých 
zlúčenín je tiež kyselina indol-3-octová (kyselina 
indolyloctová, IAA). Do ktorej skupiny fytohormónov by ste 
zaradili túto zlúčeninu, ktorá je najznámejším zástupcom 
fytohormónov spôsobujúcich dlhý rast rastlinných buniek? 

(A) auxíny 
(B) cytokiníny 
(C) giberelíny 
(D) brassinosteroidy 
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20. 

Zástupcovia tejto rastlinnej čeľade majú zvyčajne 
štvorhranné stonky a dvojstranne súmerné pyskaté kvety. Do 
tejto čeľade patrí z úžitkových rastlín napríklad mäta, 
levanduľa alebo šalvia. O ktorej čeľadi krytosemenných 
rastlín hovoríme? 

(A) hluchavkovité (Lamiaceae) 
(B) fialkovité (Violaceae) 
(C) astrovité (Asteraceae) 
(D) bôbovité (Fabaceae) 
  

21. 

Ktorý z nižšie uvedených druhov patrí do oddelenia 
bazídiových húb (Basidiomycota)? 

(A) iba muchotrávka červená (Amanita muscaria) 
(B) iba prášnica bradavičnatá (Lycoperdon perlatum) 
(C) iba kuriatko jedlé (Cantharellus cibarius) 
(D) Všetky vyššie uvedené druhy patria do tohto 

oddelenia. 
  

22. 

Ako sa nazýva delivé pletivo, ktorého činnosťou vzniká 
sekundárny xylém (drevo) a sekundárny floém (lyko)? 

(A) parenchým 
(B) kambium 
(C) kolenchým 
(D) felogén 
  

23. 

Priraďte príslušný typ plodu k menu rastliny, ktorá takýto 
plod tvorí. 

1) tvrdka A) pivonka lekarská (Paeonia officinalis) 

2) šešuľa B) horčica siata (Sinapis alba) 

3) lusk C) uhorka siata (Cucumis sativus) 

4) bobuľa D) hluchavka biela (Lamium album) 

5) mechúrik E) šošovica jedlá (Lens culinaris) 
 

(A) 1D, 2B, 3E, 4C, 5A 
(B) 1A, 2D, 3E, 4B, 5C 
(C) 1E, 2C, 3A, 4D, 5B 
(D) 1D, 2C, 3B, 4A, 5E 
  

24. 

Na obrázku je stopa šelmy, ktorá sa vyskytuje na našom 
území. Predná stopa býva pri plnom dopade dlhá približne 
7 cm, zadná až 10 cm. Hmotnosť dospelého samca môže byť 
na jeseň až 20 kg, na jar býva výrazne ľahší. Ktorej šelme 
patrí stopa? 

 
(A) kuna lesná (Martes martes) 
(B) líška hrdzavá (Vulpes vulpes) 
(C) vlk dravý (Canis lupus) 
(D) jazvec lesný (Meles meles) 
  

25. 

V ktorej časti pohlavnej sústavy ženy zvyčajne dochádza 
k oplodneniu, teda splynutiu spermie a vajíčka? 

(A) v pošve 
(B) v maternici 
(C) vo vajíčkovode 
(D) vo vaječníku 
  

26. 

Enzým umožňujúci štiepenie ______ je vylučovaný slinnými 
žľazami do ústnej dutiny človeka. Tento enzým sa označuje 
ako ______ a patrí do skupiny tzv. ______. Vyberte 
možnosť, ktorá obsahuje v správnom poradí slova vynechané 
z vyššie uvedeného textu. 

(A) bielkovín – ptyalín – proteáz 
(B) tukov – pepsín – lipáz 
(C) škrobu – ptyalín – amyláz 
(D) škrobu – trypsín – amyláz 
  

27. 

Ľudský mozog a miecha spolu tvoria centrálnu nervovú 
sústavu. Sú rozdelené na jednotlivé oddiely, ktoré plnia rôznu 
funkciu. Ktorá časť centrálnej nervovej sústavy je 
zodpovedná okrem iného za riadenie činnosti srdca? 

(A) stredný mozog 
(B) koncový mozog 
(C) mozoček 
(D) predĺžená miecha 
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28. 

V ktorej časti ľudského tela je produkovaný hormón inzulín? 

(A) v hypotalame 
(B) v štítnej žľaze 
(C) v kôre nadobličiek 
(D) v Langerhansových ostrovčekoch podžalúdkovej 

žľazy 
  

29. 

Zistite, o akú ľudskú kosť ide: Táto kosť je jedna 
z najzložitejších, ktoré sa v ľudskom tele nachádzajú. Okrem 
toho, že vytvára mnoho dutín a kanálikov, ktorými 
prechádzajú hlavové nervy a cievy, nachádzajú sa na nej aj 
výbežky, ktoré slúžia ako úpony. Jedným z najznámejších 
výbežkov je tzv. bodcovitý výbežok, na ktorom je zavesená 
jazylka. V tejto kosti sa tiež nachádzajú dutiny pre sluchové 
a rovnovážne ústrojenstvo. 

(A) temenná kosť (os parietale) 
(B) spánková kosť (os temporale) 
(C) čuchová kosť (os ethmoidale) 
(D) jarmová kosť (os zygomaticum) 
  

30. 

Niektoré vitamíny sú rozpustné v tukoch, a aby bolo 
zabezpečené ich správne vstrebávanie v tráviacom trakte, je 
vhodné ich užívať spolu s potravinami bohatými na tuk. 
Vyberte, ktorý z nasledujúcich vitamínov medzi tie rozpustné 
v tukoch nepatrí. 

(A) vitamín A 
(B) vitamín C 
(C) vitamín D 
(D) vitamín E 
  

31. 

V ľudskom tele nájdeme mnoho špecializovaných buniek, 
ktoré vytvárajú tkanivo – bunky, ktoré majú rovnaký tvar 
a plnia určitú funkciu. Ktoré tkanivo je tvorené bunkami 
označovanými ako chondrocyty? 

(A) chrupavka 
(B) kosť 
(C) väzivo 
(D) epitel 
  

32. 

Celiakia je autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje tráviacu 
sústavu. V súčasnosti je nevyliečiteľná, pacienti musia 
celoživotne dodržiavať prísnu diétu. Ktorú potravinu 
a z akého dôvodu musia pacienti zo svojho jedálničku 
vyradiť? Vyberte možnosť, ktorá správne uvádza danú 
potravinu a príčinu jej škodlivosti pre chorého. 

(A) mlieko (vzhľadom na obsah mliečnej bielkoviny 
kazeín) 

(B) mlieko (vzhľadom na obsah mliečneho cukru laktózy) 
(C) pečivo (vzhľadom na vysoký obsah celulózy) 
(D) Správna nie je žiadna z vyššie uvedených možností. 
  

33. 

Ak má žena krvnú skupinu A a jej dieťa krvnú skupinu 0, akú 
krvnú skupinu má otec dieťaťa? Pri riešení úlohy neberte do 
úvahy možnosť existencie tzv. Bombajského fenotypu. 

(A) Otec má krvnú skupinu 0, ostatné krvné skupiny 
môžeme vylúčiť. 

(B) Otec má krvnú skupinu 0 alebo A, ostatné krvné 
skupiny môžeme vylúčiť. 

(C) Otec môže mať akúkoľvek krvnú skupinu. 
(D) Otec môže mať akúkoľvek krvnú skupinu okrem 

skupiny AB. 
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34. 

Na obrázku je štruktúra nukleovej kyseliny, ide o časť genetickej informácie uloženej v jadre ľudskej bunky. Vyberte z 
ponúkaných možností tú, ktorá k písmenám jednotlivých častí priradzuje správne označenie. 

 
(A) A – nukleotid, B – dusíkatá báza, C – fosfát, D – deoxyribóza 
(B) A – dusíkatá báza, B – deoxyribóza, C – fosfát, D – nukleotid 
(C) A – dusíkatá báza, B – ribóza, C – fosfát, D – nukleotid 
(D) A – ribóza, B – dusíkatá báza, C – fosfát, D – nukleotid 
  
35. 

Vyberte tvrdenie, ktoré neplatí pre dedičné gonozomálne 
dominantné ochorenie. Predpokladajme, že gén spôsobujúci 
ochorenie je lokalizovaný na chromozóme X. 

(A) Choré dieťa sa narodí iba rodičom, z ktorých je aspoň 
jeden chorý. Zdravým rodičom sa choré dieťa narodiť 
nemôže. 

(B) Ženy sú v populácii postihnuté výrazne častejšie, 
pretože môžu ochorenie zdediť od ktoréhokoľvek z 
rodičov, zatiaľ čo muži len od matky. 

(C) Chorý muž a zdravá žena budú mať všetky dcéry choré 
a všetkých synov zdravých. 

(D) Chorý muž nikdy nemôže mať zdravého syna. 
  

36. 

Jednotlivé fázy proteosyntézy prebiehajú v eukaryotickej 
bunke na odlišných miestach. Vyberte možnosť, v ktorej je 
správne uvedené, kde sa odohrávajú procesy transkripcie a 
translácie. 

(A) transkripcia voľne v cytoplazme bunky, translácia v 
jadre bunky 

(B) transkripcia voľne v cytoplazme bunky, translácia v 
ribozóme 

(C) transkripcia v jadre bunky, translácia v ribozóme 
(D) transkripcia v ribozóme, translácia v jadre bunky 
  

37. 

Genetická informácia je v bunke uložená vo forme 
deoxyribonukleovej kyseliny (DNA), ktorá je za normálnych 
okolností usporiadaná do štruktúry chromozómov. Koľko 
chromozómov obsahuje bežná zdravá somatická bunka? 

(A) 21 
(B) 23 
(C) 42 
(D) 46 
  

38. 

Pojem freóny označuje skupinu chemických látok, ktoré ich 
fyzikálne vlastnosti predurčujú k využitiu napr. v chladiacich 
zariadeniach alebo ako hnacie médium v sprejoch. Ktoré z 
nasledujúcich tvrdení o freónoch a ich používaní je pravdivé? 

(A) Freóny sú spolu s CO2 jednými z dvoch hlavných 
skleníkových plynov, ktoré človek vypúšťa do 
atmosféry. 

(B) Freóny uvoľnené do atmosféry narušujú celistvosť 
ozónovej vrstvy, ich používanie je preto v súčasnej 
dobe výrazne obmedzené. 

(C) Freóny sú i skrz ich negatívne dopady na klimatický 
systém Zeme široko používané, nakoľko sa dosiaľ 
nenašla ich vhodná náhrada. 

(D) Vypúšťanie freónov do atmosféry má za následok kyslé 
dažde a acidifikáciu životného prostredia, v súčasnosti 
je teda kladený dôraz na obmedzovanie ich použitia. 
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39. 

Na obrázku je typické stanovisko jedného stredoeurópskeho 
ekosystému s modro kvitnúcimi šalviami a výskytom 
niekoľkých druhov kavyľov. O aký ekosystém ide? 

 
(A) arkto-alpínská tundra 
(B) tajga 
(C) teplomilná step 
(D) savana 
  

40. 

Akým pojmom z odboru ekológia by ste nazvali súbor 
jedincov toho istého druhu, ktorých môžeme v jednom 
okamihu pozorovať v jednej lokalite? 

(A) populácia 
(B) biotop 
(C) ekosystém 
(D) spoločenstvo 
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