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1. 

Označte, v ktorej časti bunky prebieha citrátový cyklus, tiež 
známy ako Krebsov cyklus. 
(A) v mitochondriách
(B) v lyzozómoch
(C) v chloroplastoch
(D) v ribozómoch

2. 

Zvoľte správnu možnosť, ktorá všeobecne popisuje, čím je 
tvorená cytoplazmatická membrána buniek eukaryotov 
a baktérií. 
(A) jednou vrstvou fosfolipidov a polyasacharidmi
(B) jednou vrstvou fosfolipidov a bielkovinami
(C) dvojvrstvou fosfolipidov a bielkovinami
(D) dvojvrstvou polysacharidov a bielkovinami

3. 

Nižšie uvedený obrázok znázorňuje stavbu bunky baktérie. 
Vyberte možnosť, ktorá k číslam na obrázku priraďuje 
správne pojmy. 

(A) 1 – kapsid, 2 – cytoplazmatická membrána,
3 – jadro,4 – cytoplazma, 5 – mitochondria

(B) 1 – bunková stena, 2 – cytoplazmatická membrána,
3 – DNA, 4 – cytoplazma, 5 – ribozóm 

(C) 1 – cytoplazmatická membrána, 2 – bunková stena,
3 – DNA, 4 – karyoplazma, 5 – ribozóm

(D) 1 – slizové púzdro, 2 – cytoplazmatická membrána,
3 – jadierko, 4 – cytoplazma, 5 – mitochondria

4. 

Podľa všeobecne uznávanej teórie začali rastliny na konci 
ordoviku prechádzať z vodného prostredia na súš. Ktoré 
z nasledujúcich prispôsobení s týmto prechodom priamo 
súvisí a bolo nevyhnutným predpokladom, aby k tomuto 
procesu a následnému úspešnému rozšíreniu rastlín 
v terestriálnom prostredí mohlo dôjsť? 
(A) vznik ochrannej kutikuly na povrchu tela, najmä na

väčšine jeho nadzemných častí 
(B) tvorba kvetov pre lákanie opeľovačov, prípadne pre iné 

spôsoby prenosu peľových zŕn v ovzduší (napr. vetrom) 
(C) vznik trichómov, tŕňov a iných ochranných štruktúr ako

obrana pred suchozemskými herbivormi
(D) zásadná zmena typu fotosyntézy, keďže pôvodné

morské rastliny využívali ako zdroj uhlíka namiesto
atmosférického CO2 pevné uhličitanové sedimenty

5. 

V oblasti, ktorá sa vyvíjala bez akéhokoľvek vrásnenia, boli 
pri výskumných prácach postupne odkryté nasledujúce 
vrstvy, ktorých poradie sme zámerne premiešali: 
• Vrstva č. 1 obsahovala fosílie (odtlačky), v ktorých boli

zastúpené predovšetkým hlavonožce (belemnity
a amonity).

• Vrstva č. 2 obsahovala fosílie (odtlačky), v ktorých boli
zastúpené predovšetkým trilobity, ľaliovky
a ramenonožce.

• Vrstva č. 3 odhalila sloj hnedého uhlia (lignitu).
• Ve vrstve č. 4 boli nájdené zachované pozostatky

vtákojaštera.

Ktorá z vrstiev bola po zahájení prác odhalená ako prvá? 
(A) vrstva č. 1
(B) vrstva č. 2
(C) vrstva č. 3
(D) vrstva č. 4

6. 

Vyberte možnosť, ktorá správne priradí definície k rôznym 
názorom na vznik života. 

1) teória
samooplodnenia

A) predpokladá, že život je rozšírený po
celom vesmíre vo forme zárodkov
(cosmozoa)

2) teória evolučnej
abiogenézy 

B) predpokladá postupný vznik živej
hmoty z neživej

3) teória
panspermatická

C) vysvetľuje vznik života na Zemi
zásahom nadprirodzenej sily

4) teória kreačná D) predpokladá spontánny vznik živých
organizmov z neživej hmoty

(A) 1D, 2B, 3A, 4C
(B) 1D, 2A, 3C, 4B
(C) 1C, 2B, 3A, 4D
(D) 1D, 2B, 3C, 4A
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7. 

Ktorý z nasledujúcich druhov hmyzu prechádza vo svojom 
vývoji nedokonalou premenou (hemimetabolia)? 
(A) mlynárik kapustový (Pieris brassicae) 
(B) kobylka zelená (Tettigonia viridissima) 
(C) lienka sedembodková (Coccinella septempunctata) 
(D) komár piskľavý (Culex pipiens) 
  
8. 

Medzi endokrinné žľazy cicavcov patrí neurohypofýza 
(zadný lalok hypofýzy), ktorá okrem iného produkuje aj 
antidiuretický hormón (vazopresín). Činnosť ktorého orgánu 
tento hormón ovplyvňuje? 
(A) pečeň 
(B) podžalúdková žľaza 
(C) oblička 
(D) srdce 
  
9. 

Žalúdok prežúvavcov je tvorený viacerými časťami – 
bachorom, čepcom, knihou a slezom. Takéto usporiadanie 
umožňuje týmto bylinožravcom lepšie spracovanie rastlinnej 
potravy, ktorej základnou zložkou je celulóza. V ktorej časti 
žalúdka prežúvavcov nájdeme najväčšie množstvo 
symbiotických prvokov, ktoré sa podieľajú na procese 
premeny celulózy na využiteľné proteíny? 
(A) bachor 
(B) čepiec 
(C) kniha 
(D) slez 
  
10. 

Aký význam má orgán drsnokožcov, ktorý nazývame 
špirálna riasa (typhlosolis)? 
(A) Špirálna riasa umožňuje nadľahčovanie živočícha vo 

vodnom prostredí a zabezpečuje správnu polohu tela. 
(B) Špirálna riasa umožňuje vnímať prúdenie okolitej vody 

a iné fyzikálne podnety z okolitého prostredia. 
(C) Špirálna riasa umožňuje dravým druhom vyhľadania 

koristi pomocou detekcie elektrického poľa. 
(D) Špirálna riasa zväčšuje povrch sliznice čreva, na 

ktorej prebieha vstrebávanie živín. 
  
11. 

Ktorá látka je konečným produktom metabolizmu dusíkatých 
látok cicavcov? 
(A) kyselina močová 
(B) amoniak 
(C) močovina 
(D) kyselina dusičná 
  

12. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o stavbe srdca rôznych skupín 
stavovcov je pravdivé? 
(A) Srdce rýb je členené na dve predsiene a jednu komoru. 
(B) Srdce obojživelníkov pozostáva z jednej predsiene 

a dvoch komôr. 
(C) Srdce vtákov sa skladá z dvoch predsiení a z dvoch 

komôr. 
(D) Srdce plazov sa skladá z jednej predsiene a dvoch komôr.   
13. 

Nižšie sú uvedení zástupcovia kmeňa článkonožcov 
(Arthropoda). Traja patria do rovnakého podkmeňa, ktorého 
názov zámerne neuvádzame, a jeden do tohto podkmeňa 
nepatrí. O ktorého živočícha ide? 
(A) cyklop obyčajný (Cyclops strenuus) 
(B) krivák obyčajný (Gammarus fossarum) 
(C) pavúk vodný (Argyroneta aquatica) 
(D) rak riavový (Austropotamobius torrentium)   
14. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o prokaryotickej bunke je 
pravdivé? 
(A) Žiadne prokaryotické bunky nie sú schopné 

fotosyntézy, nakoľko zelené farbivo vzniklo až 
v eukaryotickej bunke spolu s vývojom chloroplastov. 

(B) Prokaryotické a eukaryotické bunky obsahujú ribozómy, 
pričom tieto štruktúry sú u oboch typov buniek úplne 
zhodné ako svojou funkciou, tak aj stavbou. 

(C) Na rozdiel od eukaryotickej bunky nemá 
prokaryotická bunka genetickú informáciu 
ohraničenú jadrovou membránou. 

(D) Eukaryotická bunka má svoju DNA usporiadanú do 
cyklických molekúl, zatiaľ čo DNA prokaryotickej bunky 
je rozdelená do niekoľkých lineárnych chromozómov.   

15. 

Ktorá z nasledujúcich chorôb človeka má bakteriálneho 
pôvodcu? 
(A) chrípka 
(B) detská obrna 
(C) salmonelóza 
(D) besnota   
16. 

Nižšie je popísaných niekoľko vybraných znakov jednej 
skupiny organizmov. Spoznajte, o akú skupinu ide: 

“Majú bunky s najzložitejšou stavbou medzi všetkými 
organizmami. Telo majú pokryté bičíkmi (brvami), ktoré sú 
zodpovedné za pohyb a pomáhajú tiež pri príjme potravy. Tá 
je priamo prijímaná ústami a ďalej postupuje bunkovým 
hltanom dovnútra bunky, kde splynie s lyzozómom a vytvorí 
vakuolu. Nestrávené zvyšky potravy a odpadové látky sú 
vylúčené bunkovým anusom von.” 
(A) červenoočká (Euglenoidea) 
(B) nálevníky (Ciliophora) 
(C) vírniky (Rotifera) 
(D) veslonôžky (Copepoda)   
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17. 

Zápal pľúc alebo pneumónia je i napriek pokroku modernej 
medicíny stále ochorením, na ktoré vo svete umierajú ročne 
milióny ľudí. Obvykle je spôsobený baktériami alebo 
vírusmi, iné príčiny sú menej časté. Pod akým číslom je na 
fotografiách zobrazený streptokok (Streptococcus 
pneumoniae), ktorý je typickým pôvodcom zápalu pľúc? 

 
(A) na obrázku č. 1 
(B) na obrázku č. 2 
(C) na obrázku č. 3 
(D) Nie je zobrazený na žiadnom obrázku. Ide o vírus, 

ktorý dosahuje mnohonásobne menších rozmerov než 
zobrazené baktérie. 

  
18. 

Chemické látky označované ako aflatoxíny sa v prírode 
vyskytujú bežne. Pre človeka sú vysoko toxické a patria 
medzi najsilnejšie známe karcinogény. S ktorými z nižšie 
uvedených organizmov je produkcia aflatoxínov spojená? 
(A) rastliny čeľade ľuľkovitých (Solanaceae) 
(B) huby čeľade muchotrávkovité (Amanitaceae) 
(C) plesne rodu Aspergillus sp. 
(D) sinice (Cyanobacteria) 
  
19. 

Pre ktorú rastlinnú čeľaď je typickým kvetenstvom úbor 
(anthodium)? 
(A) mrkvovité (Apiaceae) 
(B) lipnicovité (Poaceae) 
(C) ružovité (Rosaceae) 
(D) astrovité (Asteraceae) 
  
20. 

Ktorá z charakteristík býva spoločným znakom rastlín 
opeľovaných vetrom? 
(A) Majú veľké kvety s farebnými kvetnými obalmi, ich 

pele bývajú pre človeka silnými alergénmi. 
(B) Majú dobre vyvinuté nektáriá tvoriace sladký nektár. 
(C) Majú nenápadné kvetné obaly alebo u nich tieto 

časti kvetu úplne chýbajú. 
(D) Ich semená sú zabezpečené páperím, ktoré umožňuje 

prenos pomocou vetra. 
  

21. 

Ako sa volá rastlina s oranžovými plodmi na obrázku? Pri 
plnej zrelosti bývajú plody jasne červené. 

 
(A) konvalinka voňavá (Convallaria majalis) 
(B) vranovec štvorlistý (Paris quadrifolia) 
(C) cezmína ostrolistá (Ilex aquifolium) 
(D) ľuľkovec zlomocný (Atropa bella-dona)   
22. 

Pri ktorej z nasledujúcich drevín nedokáže dendrológ určiť 
vek vyrúbanej rastliny podľa letokruhov, nakoľko tu 
letokruhy nie sú vôbec viditeľné? 
(A) dub korkový (Quercus suber) 
(B) sekvojovec obrovský (Sequoiadendron giganteum) 
(C) palma olejová (Elaeis guineensis) 
(D) tis obyčajný (Taxus baccata) 
  
23. 

Ktorý z nasledujúcich znakov je typický pre zelené rastliny 
(Viridiplantae), medzi ktoré radíme napr. zelené riasy, 
machorasty a cievnaté rastliny? 
(A) Až na nevýznamné výnimky sú ich bunky obalené 

bunkovou stenou tvorenou chitínom. 
(B) Konečným produktom fotosyntézy je glykogén, 

zásobnou látkou býva škrob. 
(C) Majú chloroplasty s troma a viac obalovými 

membránami. 
(D) Vykonávajú fotosyntézu a obsahujú chlorofyl a a b, 

ktorý sa nachádza v tylakoidoch. 
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24. 

Nižšie sú zobrazené živočíchy, ktoré sú jedovaté, alebo 
prinajmenšom nepožívateľné pre veľkú časť predátorov. 
Svojim aposematickým zafarbením dávajú túto skutočnosť 
najavo. Jediný druh uvedený v ponuke nie je jedovatý ani 
nepožívateľný, iba má výhodu z toho, že je podobný 
niektorým nebezpečným druhom. Táto stratégia sa nazýva 
batesovské mimikry. Označte daného neškodného živočícha. 
(A) salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra) 

 
(B) cifruša bezkrídla (Pyrrhocoris apterus) 

 
(C) kunka obyčajná (Bombina bombina) 

 
(D) srpica ríbezľová (Syrphus ribesii) 

 
  

25. 

Ktorý z nižšie uvedených zástupcov dnešnej austrálskej 
fauny nie je pôvodným obyvateľom tohto svetadielu? 
(A) kakadu ružový (Eolophus roseicapilla) 
(B) ťava jednohrbá (Camelus dromedarius) 
(C) koala medvedíkovitá (Phascolarctos cinereus) 
(D) emu hnedý (Dromaius novaehollandiae) 
  
26. 

Za ktorú časť procesu trávenia prijatej potravy je zodpovedný 
ľudský žalúdok? 
(A) štiepenie sacharidov na monosacharidy 
(B) mechanické spracovanie potravy a štiepenie 

bielkovín a čiastočne aj tukov 
(C) vstrebávanie väčšiny potrebných živín 
(D) vstrebávanie veľkej časti prijatej vody a v nej 

obsiahnutých solí a minerálov 
  
27. 

Ktoré tvrdenie o nepodmienených reflexoch možno označiť 
za správne? 
(A) Sú sprostredkované reflexným oblúkom, teda 

nervovou dráhou, po ktorej sa uskutočňuje priebeh 
reflexu. 

(B) Sú iba dočasné, opakovanými situáciami sa môžu 
posilňovať alebo naopak vyhasínajú, pokiaľ jedinec nie 
je vystavovaný príslušným vnemom. 

(C) Vznikajú počas života jedinca, okrem genetickej 
výbavy hrá veľkú úlohu vplyv prostredia. Sú trvalé. 

(D) Za objaviteľa tohto typu reflexov možno považovať 
prírodovedca Gregora Johanna Mendela. 

  
28. 

V červenej kostnej dreni človeka vzniká okrem červených 
krviniek a krvných doštičiek aj väčšina bielych krviniek. 
Okrem iného ide o T-lymfocyty, ktoré však v určitej fáze 
vývoja kostnú dreň opúšťajú a migrujú krvou do iného 
orgánu, kde dozrievajú a diferencujú sa. O aký orgán ide? 
(A) slezina 
(B) pečeň 
(C) týmus 
(D) štítna žľaza 
  
29. 

Thalidomid je chemická látka s liečivým účinkom. Zároveň 
ale v určitej fáze prenatálneho vývoja môže negatívne 
pôsobiť na vyvíjajúci sa plod a spôsobovať vývojové chyby. 
Ako označujeme takúto látku? 
(A) onkogén 
(B) teratogén 
(C) karcinogén 
(D) mutagén 
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30. 

Niektorí ľudia po jedle trpia tzv. “pálením záhy“, odborne 
nazývaným pyróza. Čo je príčinou tohto nepríjemného stavu? 
(A) Pri nedostatočnej tvorbe hormónu gastrínu sa v žalúdku 

uvoľňuje CO2. Ten reaguje s ďalšími zložkami 
žaludočného obsahu. Vzniknuté hydrogenuhličitany 
nepríjemne dráždia žalúdočnú klenbu a okolité orgány 
(napríklad bránicu a vlákna blúdivého nervu). 

(B) Pálenie záhy je psychosomatický vnem spôsobený 
prejedením. Naplnený žalúdok stláča okolité orgány, 
predovšetkým slezinu a srdce. Tento tlak človek vníma 
ako pálivú bolesť. 

(C) Pri nedostatočnom uzavretí žalúdočného vchodu sa 
časť potravy dostane do pažeráku. HCl a ďalšie 
v žalúdku obsiahnuté látky dráždia stenu pažeráku. 

(D) Hlavnou príčinou pálenia záhy je nedostatočná funkcia 
hrtanovej príklopky. Pri hltaní sa častice potravy 
dostanú do hrtanu a odtiaľ až do priedušnice, kde sa 
rozkladajú. Splodiny tohto rozkladu dráždia receptory 
v dýchacích cestách. 

  
31. 

Na obrázku je znázornená pohlavná sústava ženy, jednotlivé 
orgány sú označené číslami. Z nižšie uvedených možností 
vyberte tú, ktorá k danému orgánu priraďuje nesprávnu 
informáciu. 

 
(A) Orgán č. 1: Ide o endokrinnú žľazu, ktorá uvoľňuje 

pohlavné hormóny, a zároveň o orgán, z ktorého sa 
uvoľňujú zrelé vajíčka. 

(B) Orgán č. 2: Ide o úzku trubicu spojujúcu maternicu 
s vaječníkom, ktorej hlavnou úlohou je dopravenie 
vajíčka z vaječníku do maternice. Dochádza tu tiež 
k oplodneniu vajíčka. 

(C) Orgán č. 3: Ide o dutý svalový orgán slúžiaci 
k uloženiu, výžive a zaisteniu vývoja dieťaťa. 
Vnútorná stena je pokrytá tenkou výstelkou zvanou 
placenta, ktorá sa pri menštruácii odlupuje. 

(D) Orgán č. 4: Ide o orgán, ktorý svoju hlavnú funkciu plní 
pri pohlavnom styku, menštruácii a pôrode. Je tvorený 
najmä hladkou svalovinou. 

  

32. 

Nervové sústavy živočíchov sa z pohľadu fylogenézy delia 
na niekoľko základných druhov. Kam by ste zaradili nervovú 
sústavu človeka? 
(A) gangliová 
(B) trubicová 
(C) rebríčková 
(D) difúzna 
  
33. 

Koľko chromozómov obsahuje jedna chromozómová sada 
človeka? 
(A) 22 párov autozómov a 1 gonozóm 
(B) 20 autozómov a 2 gonozómy 
(C) 22 autozómov a 1 gonozóm 
(D) 23 gonozómov a 1 autozóm 
  
34. 

Pojem monogénne dedičné choroby označuje ochorenia, 
ktoré vznikajú génovými či chromozomálnymi mutáciami, 
sú jednoducho mendelovsky dedičné a vonkajšie prostredie 
na ne nemá vplyv. Takýmito ochoreniami je aj metabolická 
porucha s autozomálne recesívnym typom dedičnosti, ktorou 
trpí otec, zatiaľ čo matka je zdravá a nie je nositeľkou 
mutovaného génu. Ktoré z nasledujúcich tvrdení o ich deťoch 
je pravdivé? 
(A) Šanca, že sa u detí prejaví ochorenie otca, je 50 % bez 

ohľadu na pohlavie. 
(B) Všetky deti budú zdraví prenášači ochorenia bez 

ohľadu na pohlavie. 
(C) Narodené dievčatá budú zdravé, chlapci budú trpieť 

rovnakým ochorením ako otec. 
(D) Genotypový pomer detí bude 1 : 2 : 1. Choré bude teda 

pravdepodobne jedno zo štyroch detí. 
  
35. 

Dieťa s krvnou skupinou 0 sa narodilo matke s krvnou 
skupinou A. Ktorého muža môžeme s istotou vylúčiť ako 
otca dieťaťa? Pri riešení úlohy neberte do úvahy možnosť 
existencie tzv. Bombajského fenotypu. 
(A) Vylúčiť môžeme iba muža s krvnou skupinou B. 
(B) Vylúčiť môžeme iba muža s krvnou skupinou 0. 
(C) Vylúčiť môžeme iba muža s krvnou skupinou AB. 
(D) Vylúčiť môžeme muža s krvnou skupinou AB 

a zároveň i muža s krvnou skupinou A. 
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36. 

Molekula DNA je tvorená cukrom deoxyribózou, 
fosfátovými skupinami a dusíkatými bázami (adenín, tymín, 
cytozín, guanín). Je usporiadaná do dvojzávitnicovej 
štruktúry a jednotlivé vlákna dvojzávitnice sú prepojené 
vodíkovými väzbami (alebo mostíkmi), ktoré sa nachádzajú 
medzi jednotlivými dusíkatými bázami. Koľko vodíkových 
mostíkov sa nachádza medzi bázami cytozínom a guanínom? 
(A) 1 vodíkový mostík 
(B) 2 vodíkové mostíky 
(C) 3 vodíkové mostíky 
(D) 4 vodíkové mostíky 
  
37. 

Pojmom genóm označujeme všetku genetickú informáciu 
uloženú v DNA konkrétneho jedinca. Vyberte tvrdenie 
o ľudskom genóme, ktoré je nepravdivé. 
(A) V ľudskom genóme sa nachádza až niekoľko desiatok 

tisíc génov. 
(B) Ľudský genóm je uložený prevažne v bunkovom jadre 

a je usporiadaný do štruktúry chromozómov, ktoré sa 
v telových bunkách nachádzajú v pároch (jeden od 
matky, druhý od otca). Za súčasť ľudského genómu 
možno považovať aj mitochondriálnu DNA. 

(C) V ľudskom genóme môžeme nájsť rozsiahle oblasti, 
ktoré nazývame “nekódujúce“, keďže obsahujú DNA, 
podľa ktorej nie sú vytvárané proteíny. 

(D) Ako modelový organizmus pre štúdium ľudského 
genómu býva v laboratórnych podmienkach 
využívaná drobná muška drozofila obyčajná 
(Drosophilla melanogaster), ktorej genetická výbava 
je z veľkej časti zhodná s genómom človeka. 

  
38. 

V nasledujúcej vete doplňte v správnom poradí chýbajúce 
pojmy: 

Pri transkripcii dochádza k prepisu genetickej informácie zo 
štruktúry ______ do štruktúry ______. 
(A) DNA, mRNA 
(B) RNA, bielkoviny 
(C) RNA, mRNA 
(D) DNA, bielkoviny 
  

39. 

Rys ostrovid (Lynx lynx) bol v minulosti obyvateľom lesov 
na území dnešnej Českej republiky a Slovenska. Vplyvom 
ľudskej činnosti bol však na českom území vyhubený, 
posledný záznam pochádza z prelomu 19. a 20. storočia. Na 
slovenskom území sa populácia rysa zachovala a zásluhou 
úspešnej ochrany dokonca začal prenikať na Moravu, teda 
späť na české územie. Súbežne s tým boli rysy odchytené na 
Slovensku umelo nasadené na Šumave, čo tiež viedlo 
k obnove životaschopnej populácie na tomto území. Ako by 
ste všeobecne nazvali zásah, ktorým bola táto šumavská 
populácia obnovená? 
(A) relokácia 
(B) introdukcia 
(C) reintrodukcia 
(D) transferácia 
  
40. 

Vyberte správne označenie pre vzťah, ktorý panuje medzi 
nasledujúcimi dvojicami organizmov: huba a strom 
(mykoríza), hmyz a rastlina (opeľovanie), klaun očkatý 
a sasanka, mravec a vošky. 
(A) kompetícia 
(B) mutualizmus 
(C) poloparazitizmus 
(D) alelopatia 
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