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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.

V ktorej z nasledujúcich bunkových štruktúr by ste nenašli
deoxyribonukleovú kyselinu (DNA)?

Na obrázku je zachytená larva zástupcu jednej významnej
triedy z kmeňa článkonožcov (Arthropoda). Ktoré tvrdenie
o tomto živočíchovi môžeme označiť za jednoznačne
nesprávne?

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

v jadre
v chloroplastoch
v mikrotubuliach
v mitochondriách

2.
Ktorú z nasledujúcich bunkových štruktúr môžeme nájsť
v prokaryotickej bunke?
(A)
(B)
(C)
(D)

jadro ohraničené jadrovou membránou
cytoskelet tvorený mikrotubulami a mikrofilamentmi
bičík tvorený flagelínom
endoplazmatické retikulum

3.
Hoci je telo živočíchov tvorené širokou škálou
špecializovaných buniek, ktoré plnia rôzne funkcie a často sa
navzájom líšia, základná stavba je u väčšiny buniek rovnaká.
Ide napríklad o prítomnosť jadra, mitochondrií, ribozómov,
endoplazmatického retikula a cytoplazmovej membrány.
Ktorú z nižšie uvedených ľudských buniek možno považovať
za výnimku z tohto pravidla, nakoľko niektorú z uvedených
základných súčastí neobsahuje?
(A)
(B)
(C)
(D)

nervová bunka (neurón)
kostná bunka (osteocyt)
epiteliálna bunka črevnej sliznice (enterocyt)
červená krvinka (erytrocyt)

4.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení o rôznych spôsoboch
rozmnožovania je pravdivé?
(A) Nepohlavné rozmnožovanie je nevýhodné najmä
v situácii, keď je životné prostredie daného organizmu
stále.
(B) Pohlavné rozmnožovanie zväčša vedie k vzniku
geneticky variabilného potomstva, pretože pri ňom
splývajú gaméty pochádzajúce od dvoch rodičov.
(C) Pri pohlavnom rozmnožovaní vznikajú väčšinou
geneticky identické jedince tiež nazývané klony.
(D) Pohlavné rozmnožovanie je typické najmä pre
živočíchy, rastliny sa rozmnožujú výlučne nepohlavne.

(A) V dospelosti bude mať zložené oči a jeden pár tykadiel.
(B) V dospelosti bude základ jeho tela tvorený
hlavohruďou (cephalothorax) a zadočkom
(abdomen).
(C) Má otvorenú cievnu sústavu a dýcha vzdušnicami
(tracheami).
(D) V dospelosti bude schopný aktívneho letu, bude mať
dva páry krídel.
7.
Čo je hlavnou zložkou vtáčieho peria?
(A)
(B)
(C)
(D)

kreatín
keratín
chitín
lignín

8.
Živočíchy zo skupiny plutvonožcov sa veľmi dokonale
prispôsobili životu v prostredí, ktoré obývajú, teda životu vo
vode. Ktoré z prispôsobení ale u ich zástupcov nenájdeme?
(A)
(B)
(C)
(D)

silná vrstva podkožného tuku
končatiny v tvare plutiev
schopnosť dýchať pod vodou
uzatvárateľné zvukovody a nosné dierky

5.

9.

Ktorá z nasledujúcich osobností, prípadne vedecký tím, je
autorom dôležitého diela „O vzniku druhov prírodným
výberom“, v ktorom sú opisované základné evolučné
mechanizmy?

Zmyslovým orgánom mnohých vodných stavovcov je tzv.
postranná čiara. Vyberte z nižšie uvedených možností
správne zaradenie tohto receptora a jeho hlavnú funkciu.

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

James D. Watson a Francis Crick
Gregor J. Mendel
Charles Darwin
David Attenborough
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(A) mechanoreceptor – vnímanie zmien tlaku v
prostredí (napr. prúdenia vody)
(B) chemoreceptor – vnímanie chemických vlastností
prostredia (napr. salinita vody)
(C) termoreceptor – vnímanie zmien teploty prostredia
(D) elektroreceptor – vnímanie elektrického poľa
v prostredí
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10.

15.

Ktoré z nižšie uvedených skupín živočíchov sú špecifické
tým, že neprodukujú kvapalný moč, ale vylučujú produkty
metabolizmu ako suspenziu spolu s trusom? Moč, ktorý
obsahuje kyselinu močovú, na ich truse tvorí biely povlak.

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o víruse HIV je pravdivé?

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

obojživelníky a plazy
obojživelníky a ryby
vtáky a plazy
ryby a drsnokožce

11.

(A) Ochorenie AIDS spôsobované vírusom HIV je
v Európe známe už od stredoveku.
(B) Genetická informácia vírusu HIV je uložená v RNA,
vo vnútri napadnutých buniek je ale prepísaná
reverznou transkripciou do DNA.
(C) Vírus HIV má tyčinkovitý tvar a, aj vďaka svojim
rozmerom, vzdialene pripomína bunku baktérie.
(D) Podstatou ochorenia AIDS spôsobeného vírusom HIV
je akútne zlyhanie nervového systému.

Pre ktorý hmyzí rad je typický druhý pár krídiel zakrpatený
do podoby kyvadielok (halteres)?

16.

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

Aj keď sú jednobunkové riasy a sinice z taxonomického
pohľadu úplne nepríbuzné organizmy, majú niektoré
základné vlastnosti spoločné. Ktorá z nižšie uvedených
možností obsahuje spoločnú vlastnosť oboch organizmov?

blanokrídlovce (Hymenoptera)
blchy (Siphonaptera)
dvojkrídlovce (Diptera)
podenky (Ephemeroptera)

12.
Čo označujeme pojmom neotenia?
(A) Označujeme tak obdobie pohlavnej nedospelosti
jedinca, teda obdobie larvy daného živočícha.
(B) Ide o zvláštny typ vývoja, keď pohlavne dospelý
jedinec schopný rozmnožovania vyzerá ako
nedospelá larva.
(C) Označujeme tak fázu vývoja živočícha, keď jedinec
vyzerá ako dospelec, ale rozmnožovať sa nedokáže,
pretože ešte nie je pohlavne zrelý.
(D) Ide o pomenovanie typu vývoja jedinca u živočíšnych
druhov, ktoré neprechádzajú larválnym štádiom.
13.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení o kliešťovej encefalitíde je
pravdivé?

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

prítomnosť chlorofylu v bunke
prítomnosť plastidov v bunke
prítomnosť mitochondrií v bunke
schopnosť pohlavného rozmnožovania

17.
Herbicídy, teda chemické látky určené na ničenie buriny, sú
dnes v poľnohospodárstve bežne využívané. Existujú totálne
herbicídy určené na ničenie všetkých rastlín, ale aj selektívne
herbicídy účinkujúce len na niektoré konkrétne skupiny. Na
ktoré z nižšie uvedených polí by teoreticky mohol byť
úspešne použitý selektívny herbicíd určený na ničenie
všetkých jednoklíčnolistých rastlín?
(A) zemiakové pole ohrozené pýrom plazivým
(B) repkové pole zaburinené fialkou trojfarebnou
(C) pšeničné pole zaburinené peniažtekom roľným
a kapsičkou pastierskou
(D) pole s jačmeňom ohrozené lipnicou a inými trávami

(A) Pôvodcom kliešťovej encefalitídy je baktéria Borrelia
burgdorferi.
(B) Očkovanie proti lymskej borelióze je u nás dostupné už
mnoho rokov, ale vakcína proti kliešťovej encefalitíde
stále nie je dostupná.
(C) Pri podozrení na kliešťovú encefalitídu sú podávané
vysoké dávky antibiotík počas niekoľkých týždňov.
(D) Pôvodcom kliešťovej encefalitídy je RNA vírus.
14.
Pojem prvoky (Protozoa) označuje skupinu mikroskopických
organizmov. Vyberte z nižšie uvedených možností ich
správny opis.
(A) prokaryotické a eukaryotické organizmy (baktérie,
sinice, meňavky a ďalšie)
(B) jednobunkové prokaryotické organizmy (baktérie
a sinice)
(C) jednobunkové eukaryotické organizmy (napr.
meňavky)
(D) prokaryotické a nebunkové organizmy (baktérie, sinice
a vírusy)
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18.

20.

Na obrázku sú vetvičky trnky obyčajnej (Prunus spinosa) so
zrelými plodmi. O aký typ plodov ide z botanického
hľadiska?

Na ktorom obrázku je zakrúžkovaný práve jeden kvet?

1

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

2

malvice
kôstkovice
bobule
šešule

19.
Ktoré tvrdenie o machorastoch (Bryophyta) nie je pravdivé?
(A) V ich životnom cykle je dominantnou formou
haploidný gametofyt, diploidný sporofyt je u veľkej
väčšiny druhov na gametofyte úplne závislý.
(B) Vyskytujú sa väčšinou v suchozemskom prostredí,
majú preto na rozdiel od vývojovo nižších rastlín už
úplne vyvinuté cievne zväzky umožňujúce
distribúciu minerálnych látok a produktov
fotosyntézy v rastline.
(C) Ich telo je tvorené tzv. stielkou, ktorá býva rozdelená
na pakorienky (rhizoidy), pabyľku (kauloid) a lístky
(fyloidy).
(D) Ide o fotosyntetizujúce organizmy. Ich chloroplasty
obsahujú chlorofyl a a b, rovnako ako u ostatných
zelených rastlín.
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(A)
(B)
(C)
(D)

4

1
2
3
4

21.
Ktorý z ponúkaných druhov stromov tvorí v optimálnych
podmienkach najväčší priemerný počet semien na jednu
rastlinu? Napovieme, že tento strom je vďaka vysokému
počtu malých a ľahkých semien zdatný pri kolonizácii
stanovíšť v prvotných fázach ich vývoja.
(A)
(B)
(C)
(D)

breza previsnutá (Betula pendula)
buk lesný (Fagus sylvatica)
javor horský (Acer pseudoplatanus)
jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia)
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22.

25.
Krížová kosť vzniká zrastením krížových stavcov. Koľko
stavcov u človeka bežne tvorí krížovú kosť?
(A)
(B)
(C)
(D)

2
5
7
9

26.
Ktorá z vyznačených oblastí v zubnom vzorci dospelého
človeka uvádza črenové zuby?
Na obrázku sú listy duba so zvláštnymi guľovitými útvarmi.
O aké útvary ide?
(A) Ide o obdobu rakoviny – spontánne vzniknuté mutácie
v bunkách viedli k nekontrolovanému bunkovému
deleniu.
(B) Útvary vytvoril dub v reakcii na hubové ochorenie
zapríčinené patogénom spôsobujúcim múčnatku
(Erysiphe alphitoides).
(C) Guľovité útvary sú následkom vírusového ochorenia
duba.
(D) Útvary sú tvorené dubom po napadnutí
blanokrídlym hmyzom hrčiarkou listovou (Cynips
quercusfolii).
23.
Jedným z našich chránených druhov plazov je slepúch
lámavý (Anguis fragilis). Vyberte správne tvrdenie o tomto
druhu.
(A) Ide o relatívne bežného nejedovatého hada typického
pre vlhké tienené biotopy.
(B) Ide o kriticky ohrozeného plaza, ktorý sa v Česku aj na
Slovensku vyskytuje iba na niekoľkých lokalitách.
(C) Ide o jedného z mála hadov, ktorí v prípade ohrozenia
dokážu rovnako ako jašterice odlomiť časť chvosta.
(D) Ide o vajcoživorodú jaštericu, ktorá sa bežne
vyskytuje v okolí ľudských obydlí.
24.
Tento hormón je produkovaný v epifýze alebo šuške. Jeho
produkcia počas dňa značne kolíše. Najvyššia je počas
nočných hodín. V ľudskom živote ovplyvňuje cirkadiánne
rytmy, teda nutkanie na spánok počas tmy a naopak k bdelosti
počas svetla. Jeho nedostatok sa môže prejaviť napríklad
nespavosťou.
Vyššie je uvedený opis jedného z dôležitých hormónov
ľudského tela. O ktorý hormón ide?
(A)
(B)
(C)
(D)

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

1
2
3
4

27.
Jedným z odpadových produktov ľudského tela je močovina
(urea). Vyberte z ponúkaných možností tú, ktorá obsahuje
sumár zložiek ľudskej potravy, z ktorých močovina
v ľudskom tele vzniká. Uvažujeme iba o troch zložkách
potravy, ktorými sú tuky, cukry a bielkoviny.
(A)
(B)
(C)
(D)

tuky, cukry a bielkoviny
tuky a cukry
cukry
bielkoviny

28.
V ľudskom tele sú v súvislosti s jeho životnými funkciami
vymedzené tzv. orgánové sústavy. Vyberte z ponúkaných
možností tú orgánovú sústavu, ktorej opis je chybný.
(A) Vylučovacia sústava vyúsťuje hrubým črevom do
konečníka a ďalej ritným otvorom von z tela.
(B) Nervová sústava človeka pozostáva z centrálnej
a periférnej nervovej sústavy.
(C) Obehová sústava človeka je uzatvorená a skladá sa
z veľkého a malého telového obehu.
(D) Dýchacia sústava človeka je tvorená najmä
priedušnicou, prieduškami, priedušničkami, pľúcami
a bránicou.

melanín
adrenalín
prolaktín
melatonín
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29.

32.

Skorbut je ľudské ochorenie spôsobené dlhodobým
nedostatkom jednej konkrétnej chemickej látky v potrave. Na
rozdiel od rastlín a veľkej časti živočíchov ju totiž človek nie
je schopný vo svojom tele sám syntetizovať. O akú chemickú
látku ide?

Úloha sa týka dedičnosti človeka. Otec trpí metabolickou
chorobou, ktorú spôsobujú gény v mitochondriálnom
genóme, zatiaľ čo matka je zdravá. Ktoré z nasledujúcich
tvrdení je pravdivé?

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

jodistan sodný
kyselina askorbová (vitamín C)
kolagén
kobalamín (vitamín B12)

(A) Všetky dcéry daného páru budú zdravé, zatiaľ čo
synovia budú chorí.
(B) Všetci potomkovia nezávisle na pohlaví budú zdraví.
(C) Všetci potomkovia nezávisle na pohlaví budú chorí.
(D) Všetky dcéry daného páru budú choré, zatiaľ čo všetci
synovia budú zdraví.

30.
V ľudskom tele nájdeme širokú škálu špecializovaných
buniek, ktoré sú samostatnými jednotkami plniacimi
konkrétne funkcie. Vyberte z nižšie uvedených možností
pojem, ktorý neoznačuje takto špecializovanú bunku, ale je
označením pre viacbunkovú štruktúru.
(A)
(B)
(C)
(D)

nefrón
neurón
spermia
tyčinka v očnej sietnici

31.
Ktorý orgán je označený otáznikom na schéme tráviacej
sústavy človeka?

33.
Aké bude potomstvo v generácii F1, ak skrížime
dominantného homozygóta s recesívnym homozygótom?
(A) V prípade úplnej dominancie všetky jedince budú
niesť dominantný znak, potomstvo bude uniformné.
(B) V prípade úplnej dominancie bude potomstvo
obsahovať 75 % jedincov s dominantným znakom.
(C) V prípade úplnej dominancie bude potomstvo
obsahovať 50 % jedincov s dominantným znakom.
(D) V prípade neúplnej dominancie bude potomstvo
obsahovať 25 % recesívnych homozygótov.
34.
Syntéza bielkovín (proteosyntéza) pozostáva z dvoch
základných krokov. Najprv je v procese zvanom ______
podľa genetickej informácie uloženej v reťazci DNA
vytvorená mRNA a podľa nej je následne v procese zvanom
______ vytvorená z ______ primárna štruktúra bielkoviny.
Vyberte možnosť, ktorá obsahuje v správnom poradí slová
vyňaté z vyššie uvedeného textu.
(A)
(B)
(C)
(D)

transkripcia, translácia, aminokyselín
translácia, transkripcia, nukleových báz
transkripcia, translácia, nukleových báz
translácia, transkripcia, aminokyselín

35.
Úloha sa zaoberá dedičnosťou krvných skupín a Rh faktora
človeka. Otec má krvnú skupinu 0, Rh faktor mínus, zatiaľ
čo krvná skupina matky je AB, Rh faktor mínus. Ktoré z
nasledujúcich tvrdení je pravdivé?
(A)
(B)
(C)
(D)

žlčník (vesica biliaris)
dvanástník (duodenum)
slezina (lien)
podžalúdková žľaza (pankreas)
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(A) Všetci potomkovia tohto páru budú mať Rh faktor
mínus, krvná skupina potom bude s
pravdepodobnosťou 50 % A a s rovnakou
pravdepodobnosťou B.
(B) Genotyp matky ani genotyp otca nemôžeme presne
určiť.
(C) Potomkovia s 50% pravdepodobnosťou ponesú Rh
faktor plus a s 50% pravdepodobnosťou Rh faktor
mínus.
(D) Všetci potomkovia bez rozdielu pohlavia budú mať
krvnú skupinu AB, Rh faktor mínus.
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36.

38.

Ktoré tvrdenie o chromozómoch človeka je pravdivé?

Vyberte z nižšie uvedených zástupcov čeľade jeleňovitých
(Cervidae) pôvodný druh našej fauny, o ktorom platí, že hoci
bol u nás človekom v minulosti vyhubený a po niekoľko
storočí sa tu nevyskytoval, teraz sa s ním môžeme opäť
vzácne stretnúť.

(A) Náhodné zmnoženie akéhokoľvek z chromozómov
býva zväčša neškodné a nijako sa neprejaví.
(B) Ľudská genetická informácia je okrem iného
uložená v 22 pároch autozómov.
(C) Muži nesú vo svojich bunkách 2 chromozómy X, zatiaľ
čo ženy majú chromozóm X len jeden, doplnený
chromozómom Y.
(D) Ženy nesú dva pohlavné chromozómy X, zatiaľ čo
muži majú dva pohlavné chromozómy Y.

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

jeleň lesný (Cervus elaphus)
daniel škvrnitý (Dama dama)
los mokraďový (Alces alces)
sob arktický (Rangifer tarandus)

39.
37.
Z nižšie uvedených možností vyberte tú, v ktorej je správne
vyjadrený hierarchický vzťah medzi uvedenými pojmami z
oblasti genetiky. Správna možnosť obsahuje pojmy zoradené
postupne od základného stavebného prvku genetickej
informácie v organizme po celkový súbor genetickej
informácie v populácii.
(A) nukleotid – nukleová báza – gén – chromozóm –
genofond – genóm
(B) nukleotid – nukleová báza – gén – genóm –
chromozóm – genofond
(C) nukleová báza – nukleotid – gén – genofond –
chromozóm – genóm
(D) nukleová báza – nukleotid – gén – chromozóm –
genóm – genofond
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Koho v ekosystéme nemožno označiť za konzumenta?
(A)
(B)
(C)
(D)

herbivory
karnivory
heterotrofné organizmy
autotrofné organizmy

40.
Aký manažment by ste zvolili na zachovanie druhového
bohatstva zamokrenej lúky s kvitnúcimi orchideami, napr.
vstavačovcom májovým?
(A) Lúku je potrebné pravidelne kosiť alebo nechať
spásať ovcami, aby nedošlo k vytesneniu orchideí zo
stanovišťa konkurenčne silnejšími druhmi.
(B) O lúku je potrebné intenzívne sa starať a pritom
dodávať dusíkaté hnojivá.
(C) Lúku je vhodné oplotiť a nijako do jej života
nezasahovať. Väčšina zásahov orchideám neprospieva
a vedie k ohrozeniu ich populácie.
(D) Ideálne je na lúke zaviesť melioráciu proti nadmernej
vlhkosti a zamokrené miesta pravidelne intenzívne
vápniť.
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