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1. Kovalentná väzba medzi atómami je: 

a) vtedy, ak obidva väzbové elektróny sú spoločné obidvom atómom 

b) len nepolárna 

c) jednoduchá, dvojitá alebo trojitá 

d) typická pre uhľovodíky 

 
2. Koordinačná väzba: 

a) má väzbovú energiu vyššiu ako van der Waalsove sily 

b) vzniká tak, že obidva väzbové elektróny poskytne len jeden atóm 

c) je typická pre komplexné zlúčeniny 

d) sa tiež volá donorovo-akceptorová väzba 

 
3. Elektrónová hladina M môže obsahovať: 

a) 2n2 elektrónov, kde n = hlavné kvantové číslo 

b) maximálne 16 elektrónov 

c) maximálne 12 elektrónov 

d) len  p  orbitály 

 

4. Nuklidy   

a) sú izotopy 

b) majú rovnaké protónové aj nukleónové číslo 

c) nelíšia sa od seba elektrónovou konfiguráciou 

d) sú v prírode zastúpené v rovnakom množstve 

 
5. Protolytické reakcie: 

a) sú formálne opakom elektrolýzy 

b) sú reakcie, pri ktorých zásada odovzdáva protón a kyselina protón prijíma 

c) sú  reakcie, pri ktorých zásady aj soli prijímajú -OH skupiny 

d) pri ktorých molekula kyseliny reaguje s molekulou vody, sú podstatou ionizácie kyseliny 

 
6. Sila kyselín sa zvyšuje v rade: HCO

3
-  <  CH

3
COOH  <  HNO

2
  <  CCl

3
COOH. Potom 

v uvedenom poradí: 

a) stúpa hodnota stupňa ionizácie 

b) všetky hodnoty ionizačných konštánt sú rovnaké 

c) hodnota ionizačnej konštanty sa zvyšuje 

d) hodnota pK sa znižuje 

 
7. Vo vodnom roztoku CH

3
COOH a vo vodnom roztoku jej sodnej soli sú rovnaké 

koncentrácie rozpustených látok: c = 1.10-1 mol.l-1. Potom c(CH
3
COO-) je: 

a) vyššia v roztoku kyseliny 

b) nižšia v roztoku soli 

c) vyššia v roztoku soli 

d) v roztoku soli rovná 0,1 mol.l-1, (ak α  = 1) 

 
8. Máme roztok K

2
SO

4
 s koncentráciou 250 mmol.l-1. Vyberte, ktoré roztoky sú voči 

roztoku K
2
SO

4
 hypotonické: 

a) Ba(NO
3
)

2
, c = 250 mmol.l-1 

b) NaBrO
3
, c = 0,25 mol.l-1 

c) AgNO
3
, c = 0,3 mol.l-1 

d) AlCl
3
, c = 0,2 mol.l-1 
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9. Objemový zlomok   (A) látky A vyjadruje: 

a) sa aj v percentách, pričom koncentrácia metanolu   = 0,5 % znamená, že 5 ml metanolu je 

v 100 ml roztoku 

b) sa tiež v percentách, napr. 13 % ( ) roztok CH
3
OH obsahuje 13 ml CH

3
OH a 87 ml vody 

c) podiel objemu V(A) látky A a objemu rozpúšťadla  V 

d) podiel objemu látky A a objemu celého roztoku 

 
10. Oxidácia: 

a) a redukcia prebiehajú vždy spolu a sú len dielčie časti oxidačno-redukčnej reakcie 

b) je každá chemická reakcia, pri ktorej atómy prvkov alebo ióny odovzdávajú elektróny 

c) je proces, ktorý sa spája so zvyšovaním kladného oxidačného čísla atómov 

d) v biologických systémoch je základom látkovej premeny 

 
11. Ak do roztoku železnatej a zinočnatej soli ponoríme kúsky železa a zinku,  

prebieha reakcia: 

a) pri ktorej sa oxiduje kovový zinok 

b) oxidačno-redukčná 

c) v ktorej vystupuje kovový zinok ako redukovadlo 

d) Fe + Zn2+  Zn + Fe2+  

 
12. Atóm jódu má oxidačné číslo VII v zlúčeninách: 

a) KIO
4
 

b) I
2
O

7
 

c) H
5
IO

6 

d) H
3
IO

5
 

 
13. Ak reakčné teplo Q

m
 v reakcii A + B  AB má kladné znamienko, potom platí, 

že: 

a) hodnota aktivačnej energie danej reakcie je vždy vysoká 

b) ide o endotermickú reakciu 

c) hodnota aktivačnej energie danej reakcie je vždy nízka 

d) reaktanty reakcie sú stabilnejšie ako produkty 

 
14. Chemická rovnováha reakcie 2 SO

3  
2 SO

2
 + O

2
 s hodnotou reakčného tepla 

Q
m

 = +195 kJ.mol-1 sa posúva na stranu produktov: 

a) odstraňovaním SO
3
 z reakčnej zmesi 

b) zvýšením teploty 

c) pridaním SO
3
 do reakčnej zmesi 

d) odstraňovaním SO
2
 z reakčnej zmesi 

 
15. Kyslík je prvok: 

a) ktorého atóm je väčšinou trojväzbový a tak môže vytvárať dve  väzby alebo 

 dve   a jednu  väzbu 

b) ktorý je viazaný v zlúčeninách s atómami nekovových prvkov prevažne kovalentnými 

väzbami 

c) ktorý môže vytvárať peroxidy 

d) ktorý môžeme pripraviť frakčnou destiláciou skvapalneného vzduchu 
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16. Hydridový anión: 

a) vzniká reakciou protónu a jedného elektrónu 

b) sa označuje H- 

c) vytvára s katiónmi alkalických kovov hydridy 

d) vzniká z atómu vodíka odovzdaním elektrónu atómu iného prvku 

 
17. Molekuly vody: 

a) môžu byť súčasťou chemickej štruktúry látok - vytvárať hydráty 

b) v kvapalnom skupenstve  sa navzájom viažu kovalentnými väzbami 

c) sú v kvapalnom skupenstve ako izolované molekuly 

d) sa môžu viazať koordinačnou väzbou a nachádzať sa ako ligandy v komplexných 

zlúčeninách 

 
18. Hydrogenperoxid draselný, peroxid strontnatý a peroxid sodný majú vzorce: 

a)  KHO,  Sr
2
O,  NaHO

2
 

b)  KHO
2
,  SrO

2
,  Na

2
O

2
 

c)  K
2
HO,  Sr

2
O,  Na

2
O

2
 

d)  KHO
2
,  SrO

2
,  Na(O

2
)

2
 

 
19. Horčík: 

a) sa nachádza v II.A skupine periodickej sústavy prvkov 

b) môžeme pripraviť elektrolýzou taveniny MgCl
2
 

c) zaraďujeme medzi prvky III. periódy v sústave prvkov 

d) patrí medzi alkalické kovy 

 
20. O vnútorne prechodných prvkoch platí tvrdenie: 

a) cér tvorí zlúčeninu: Ce(SO
4
)

2
, ktorá sa nazýva síran cérny 

b) atómy lantanoidov a aktinoidov majú v zlúčeninách najčastejšie oxidačné číslo  III a tvoria 

prevažne iónové zlúčeniny 

c) môžu byť ligandami v komplexných zlúčeninách 

d) postupne si dopĺňajú elektrónmi orbitály 4f a 5f (vždy 14 prvkov za sebou) 

 
21. Pre jadrové žiarenie platí: 

a) po vyžiarení častice  vznikne atóm prvku, ktorý má protónové číslo nižšie o dve a 

nukleónové číslo nižšie o štyri, ako mal pôvodný atóm 

b) žiarenie γ je elektromagnetické vlnenie s veľmi krátkou vlnovou dĺžkou (0,5 - 40 pm) 

c) žiarenie  je prúd rýchlych jadier atómov hélia a v magnetickom poli sa odchyľuje ako 

prúd kladných nábojov 

d) žiarenie γ má rovnakú energiu ako svetelné žiarenie 

 
22. Pacientovi sa pri vyšetrení žalúdka odobralo sondou behom 30 minút 45 ml 

žalúdkovej šťavy. Do kadičky sme z nej odobrali 5 ml, doplnili destilovanou vodou do 

objemu 20 ml a neutralizovali pridaním 4 ml roztoku hydroxidu sodného s 

koncentráciou c = 0,5 mol.l-1. Vypočítajte, aká bola sekrécia žalúdkovej kyseliny. 

M
r
(HCl) = 36,5 

a) 0,036 mol HCl/hod 

b) 25 mmol HCl/hod 

c) 2,53 g HCl/hod 

d) 1,31 g HCl/hod 
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23. Roztok KCl, ktorého hmotnostný zlomok w(KCl) = 0,03, obsahuje: 

a) 6 g KCl v 0,2 kg roztoku 

b) 0,01 g KCl v 0,1 kg roztoku 

c) 3 g KCl v 97 g H
2
O 

d) 3 g KCl v 100 g roztoku 

 
24. Aká je konštanta rozpustnosti (K

S
) chrómanu strieborného, keď jeho rozpustnosť za 

daných podmienok je 3,32.10-2 g.dm-3? Aká je koncentrácia jednotlivých iónov 

v roztoku?  M
r
(Ag

2
CrO

4
) = 332 

a) K
S
 = 4.10-4 

b) c(Cr
2
O

7
2-) = 2.10-4 mol.dm-3 

c) K
S
 = 4.10-12 

d) c(CrO
4
2-) = 1.10-1 mmol.dm-3 

 

25. Koľko 96 %-nej (w %) kyseliny sírovej,  = 1,84 g/cm3, treba na prípravu 2 l roztoku 

s koncentráciou 0,25 mol/l? M
r
 (H

2
SO

4
) = 98 

a) 51,04 g 

b) 2,774.10-2 litra 

c) 49,00 g 

d) 26,63 ml 

 
26. Akú hmotnosť chloridu lítneho, resp. vody potrebujeme na prípravu 750 ml roztoku 

s koncentráciou 6,5 % (w %)?   = 1,12 g.cm-3 

a) 695,4 g H
2
O 

b) 785,4 g H
2
O 

c) 48,75 g LiCl 

d) 6,5 g LiCl 

 
27. Máme roztoky: Roztok A s hodnotou pOH = 10 a roztok B s hodnotou pOH = 12. O 

roztokoch môžeme povedať: 

a) pH roztoku A je o 2 vyššie ako roztoku B 

b) v roztoku A je c(H
3
O+) = 1.10-4 mol/l 

c) v roztoku B je c(OH-) = 1.10-2 mol/l 

d) pH roztoku B je nižšie ako roztoku A 

 
28. Vypočítajte, koľko chlóru zreaguje s 0,5 mol železa v reakcii tvorby chloridu 

železitého, resp. koľko FeCl3 vznikne?  Ar(Fe) = 56;  Ar(Cl) = 35,5 

a) 40,62 g FeCl
3
 

b) 0,5 mol FeCl
3 

c) 0,75 mol Cl
2
 

d) 81,25 g FeCl
3
 

 
29. Aký objem roztoku NaOH s koncentráciou 0,20 mol.dm-3 je treba na neutralizáciu 

30 cm3 roztoku H
2
SO

4
 s koncentráciou 0,40 mol.dm-3 ? 

a) 60 ml 

b) 90 ml 

c) 120 ml 

d) 30 ml 
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30. Jodovodík pri zohrievaní sa rozkladá na jód a vodík. Pri určitej teplote je 

rovnovážna konštanta tejto reakcie 1/49. Vypočítajte, aká je koncentrácia HI, H
2
 a I

2
 

(mol/l) v rovnovážnom stave, ak počiatočná koncentrácia HI bola 12 mol/l. Označte 

správny výsledok: 

a) [H
2
] = 1,33 

b) [H
2
] = 0,665 

c) [I
2
] = 0,665 

d) [I
2
] = 1,33 

 
31. Aká je molekulová hmotnosť neelektrolytu, prípadne o akú látku môže ísť, ak jeden 

liter roztoku obsahuje 7,256 g látky a osmotický tlak tohto roztoku pri 25 °C je 100 

kPa?  R = 8,32 JK-1mol-1 

a) molekulová hmotnosť je 150 

b) neelektrolytom môže byť glukóza 

c) neelektrolytom môže byť ribóza 

d) molekulová hmotnosť je 180 

 
32. Reakciou sodíka s acetylénom vznikli 4 gramy vodíka. Aký objem acetylénu bol 

potrebný na reakciu a aká je hmotnosť izolovaného acetylidu sodného?  A
r
(C) = 12;  

A
r
(H) = 1;  A

r
(Na) = 23 

a) 22,4 litra acetylénu 

b) 44,8 litra HCCH 

c) 140 g acetylidu sodného 

d) 44,8 litra H
2
C=CH

2
 

 
33. Koľko gramov mravčanu metylového možno pripraviť z 50 g roztoku metanolu, w = 

64 % a z 92 g roztoku kyseliny mravčej, w = 50 %, ak výťažok esteru je 75 % 

teoretického množstva?  M
r
(kys. mravčia) = 46; M

r
(metanol) = 32;  M

r
(mravčan 

metylový) = 60: 

a) 45 g CH
3
OOCH 

b) 45 g HCOOCH
3
 

c) 4,5 g HCOOCH
3
 

d) 60 g HCOOC
2
H

5
 

 
34. Medzi eliminačné reakcie patrí: 

a) dehydrogenácia 

b) hydratácia 

c) deaminácia 

d) dehydratácia 

 
35. Izoméria: 

a) je jav keď dve látky (izoméry) majú rovnaký molekulový vzorec ale odlišné vnútorné 

usporiadanie atómov v molekule 

b) konfiguračná sa delí na optickú a geometrickú 

c) konštitučná je podmienená rovnakým poradím atómov a rovnakým spôsobom ich väzby v 

molekule 

d) môže byť napr. konštitučná a konfiguračná 
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36. Adíciou molekuly vody na propén vznikne: 

a) 2-propanol (propán-2-ol) 

b) acetón 

c) 2-propanón (propán-2-ón) 

d) sekundárny alkohol 

 

37. Zlúčenina  je:  

a) alkén so sekundárnym atómom uhlíka v molekule 

b) acyklický nenasýtený rozvetvený uhľovodík 

c) alkén s terciárnym atómom uhlíka v molekule 

d) 4-metyl-1-pentén (4-metylpent-1-én) 

 
38. Ktorá zlúčenina javí izomériu cis-trans: 

a) 1,2-dichlóretylén 

b) 2-hexén (hex-2-én) 

c) kyselina 9-oktadecénová 

d) 2-butén (but-2-én) 

 
39. Jednoväzbová skupina C

6
H

5
- je: 

a) benzyl 

b) vinyl 

c) fenyl 

d) aryl 

 
40. Vyberte správne reakcie: 

a) HCHO + 2 Cu2+ + 5 OH-  HCOO- + Cu
2
O + 3 H

2
O 

b) CH
3
-CH

2
-OH  + I

2
 +  NaOH  CH

3
-CHO + NaI

2
 + H

2
O 

c) CH
3
-OH + Cu  HCHO  + CuO + H

2
O 

d) CH
3
-CH

2
-OH  + 2I- + 2 OH-  CH

3
-CHO + I

2
 + 2 H

2
O 

 
41. Z etylénu sa vyrába: 

a) etanol 

b) etylénglykol 

c) vinylchlorid 

d) etylénoxid 

 
42. K primárnym alkoholom patrí: 

a) hydrochinón 

b) 1-butanol (bután-1-ol) 

c) 2-butanol (bután-2-ol) 

d) 1-propanol (propán-1-ol) 

 

43. Zlúčenina vzorca  : 

a) je 1,1,1-trichlór-2,2-bis(4-chlórfenyl)metán 

b) je pre organizmus škodlivá 

c) v minulosti sa používala ako insekticíd 

d) kumuluje sa v organizme 
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44. Hydroxyzlúčeniny so silnými zásadami: 

a) môžu tvoriť fenoxidy 

b) reagujú tak, že v -OH skupine molekuly hydroxyzlúčeniny sa H+ nahradí iónom kovu 

c) môžu tvoriť alkoxidy 

d) dávajú alkoholáty alebo fenoláty 

 
45. Etylalkohol je alkohol: 

a) sekundárny 

b) jednosýtny 

c) aromatický 

d) nenasýtený 

 
46. Hydroxylové skupiny sa vyskytujú aj v molekulách: 

a) vitamínu E 

b) sterolov 

c) naftolov 

d) bielkovín 

 
47. Fenol: 

a) je v čistom stave bezfarebná kryštalická látka 

b) je silná zásada 

c) poskytuje katalytickou hydrogenáciou cyklohexanol 

d) leptá pokožku, je žieravina 

 
48. Oxidáciou hydroxyskupiny  glycerolu na sekundárnom atóme uhlíka vzniká: 

a) kyselina glykolová 

b) dihydroxyacetón 

c) kyselina malónová 

d) glyoxál 

 
49. Étery: 

a) majú rovnaké teploty varu ako s nimi izomérne alkoholy 

b) tvoria so vzdušným kyslíkom explozívne peroxidy 

c) cyklické sú napríklad dioxán a tetrahydrofurán 

d) môžu vznikať reakciou alkylhalogenidov s alkoholátmi 

 
50. Vyberte reakcie alebo reakčné schémy, ktoré sú správne a ich produktom je žlto 

sfarbený jodoform: 

a)  CH
3
-CHO + 3 I

2
 + 4 KOH  CHI

3
 + HCOOK +3 KI + 3H

2
O 

b) CH
3
-CO-CH

3 
+ 3 I

2
 + 4KOH  CHI

3
 + CH

3
COOK + 3KI + 3H

2
O 

c)  

d) CH
3
CH

2
OH + 4 I

2
 + 6 NaOH  CHI

3
 + HCOONa + 5NaI+ 5H

2
O 

 
51. Fehlingovo činidlo sa používa na dôkaz: 

a) redukčných vlastností glukózy 

b) aldehydov 

c) fenolov 

d) alkoholov 
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52. Zlúčenina C
6
H

5
-N=N-C

6
H

5
: 

a) je diazóniová soľ 

b) vzniká kopuláciou 

c) je azobenzén 

d) obsahuje azoskupinu 

 
53. Ktorá z uvedených zlúčenín je éter: 

a)  

b) CH
3
-CO-O-CO-CH

3
 

c) C
6
H

5
-CH

2
-O-CH

3 

d) CH
3
-O-CH

3
 

 
54. Vinylalkohol je: 

a) tautomérom acetaldehydu 

b) tautomérom etanálu 

c) alkohol jednosýtny 

d) nestály, prešmykuje sa na acetaldehyd 

 
55. Etylester kyseliny trihydrogenfosforečnej má vzorec: 

a)  

b) CH
3
-CH

2
-O-PO

3
H

2
 

c) CH
3
-CO-O-PO

3
H

2
 

d) CH
3
-CO-O-PO

4
H

2
 

 
56. Medzi dikarboxylové kyseliny patrí: 

a) kyselina malónová 

b) kyselina glutárová 

c) kyselina tereftalová 

d) kyselina adipová 

 
57. Ktoré tvrdenie je správne: 

a) oxalát vápenatý je základnou zložkou obličkových kameňov 

b) kyselina octová je kvapalina štipľavého zápachu 

c) kyselina adipová je surovinou na výrobu syntetických vláken 

d) kyselina ftalová a kyselina tereftalová sú izoméry 

 
58. Mydlá môžu vznikať: 

a) pôsobením enzýmov na neutrálne tuky 

b) alkalickou hydrolýzou tukov 

c) reakciou kyseliny stearovej s glycerolom 

d) kyslou hydrolýzou esterov vyšších karboxylových kyselín 

 
59. Aminokyselina v izoelektrickom bode: 

a) má názov ionex 

b) je v takej forme, ako pri každom inom pH 

c) sa nazýva amfotérny ión 

d) tvorí aktivovaný komplex 
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60. Karboxylové kyseliny môžeme pripraviť: 

a) redukciou aldehydov 

b) hydrolýzou anhydridov karboxylových kyselín 

c) kvasením sacharidov 

d) úplnou oxidáciou sekundárnych alkoholov 

 

61. Zlúčenina  je: 

a) ester kyseliny o-hydroxybenzoovej s chloridom kyseliny octovej 

b) kyselina acetylsalicylová 

c) acylpyrín 

d) liečivo proti horúčke, bolestiam a nachladeniu 

 
62. Medzi aromatické karboxylové kyseliny patrí: 

a) kyselina salicylová 

b) kyselina ftalová 

c) kyselina sulfanilová 

d) p-aminosalicylová 

 
63. Redukčné vlastnosti má kyselina: 

a) HCOOH 

b) CH
3
-CH(OH)-COOH 

c) metánová 

d) mravčia 

 

64. Zlúčenina  je: 

a) kyselina propénová 

b) kyselina propínová 

c) kyselina akrylová 

d) najjednoduchšia nenasýtená karboxylová kyselina 

 
65. Silu karboxylových kyselín: 

a) určuje schopnosť odštiepiť protón z karboxylovej skupiny 

b) znižuje substitúcia atómu vodíka v uhľovodíkovom reťazci atómom chlóru 

c) vyjadruje hodnota záporného dekadického logaritmu hodnoty K
a
 kyseliny 

d) posudzujeme podľa hodnôt pK
a
 

 
66. Dikarboxylové a aromatické karboxylové kyseliny sú pri bežných podmienkach: 

a) veľmi silné kyseliny 

b) podľa počtu atómov uhlíka plyny, kvapaliny alebo pevné látky 

c) modrej farby 

d) kryštalické látky 

 
67. Opak esterifikácie je formálne: 

a) hydratácia 

b) dehydratácia 

c) eliminácia 

d) hydrolýza 
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68. Acylglyceroly vo svojej molekule môžu obsahovať viazané zložky: 

a) stearylalkohol 

b) 1,2,3-propántriol (propán-1,2,3-triol) 

c) nenasýtené vyššie karboxylové kyseliny a glycerol 

d) esterovou väzbou 

 
69. 1,2,3-triacylglycerol: 

a) obsahuje tri karboxylové kyseliny viazané esterovými väzbami na 1,2,3-propántriol 

(propán-1,2,3-triol) 

b) patrí medzi jednoduché lipidy 

c) obsahuje vyššie karboxylové kyseliny, z ktorých po ich uvolnení hydrolýzou a ďalšou 

oxidáciou vzniká energia 

d) vzniká esterifikáciou z trojsýtneho alkoholu 

 
70. O vyšších jednosýtnych alkoholoch môžeme povedať: 

a) obsahujú jednu -OH skupinu 

b) vždy obsahujú jednu nenasýtenú väzbu 

c) môžu obsahovať 16 aj viac uhlíkov 

d) patrí medzi ne: CH
3
-(CH

2
)

14
-CH

2
-OH 

 
71. Medzi terpény patria: 

a) tryptofán 

b) karotenoidy 

c) nikotínamidadeníndinukleotid 

d) prírodný kaučuk 

 
72. Furán, pyrol a tiofén: 

a) nazývame heteroarény preto, lebo do konjugácie s  väzbami sa zapája voľný elektrónový 

pár heteroatómu 

b) obsahujú heteroatómy kyslík, dusík a síru 

c) obsahujú šesťčlánkový kruh 

d) patria k heterocyklickým zlúčeninám, ale nepatria medzi heteroarény 

 
73. O tymíne a uracile môžeme povedať: 

a) v príslušných nukleových kyselinách je komplementárnou bázou tymínu adenín a uracilu 

cytozín 

b) patria medzi pyridínové dusíkové bázy 

c) uracil vzniká metyláciou tymínu 

d) tymín patrí medzi hlavné bázy DNA 

 
74. Konečný produkt látkovej premeny purínových látok u človeka je: 

a) aminopurín 

b) produkt vznikajúci deamináciou a oxidáciou purínových látok 

c) látka vznikajúca ich úplnou redukciou 

d) amoniak a CO
2
 

 
75. Pyrimidínové aj imidazolové jadro je v štruktúre: 

a) aminokyselín tryptofán a prolín 

b) purínov 

c) adenínu 

d) 6-aminopurínu a spolu obsahujú 2 heteroatómy dusíka 
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76. Označte, ktoré dusíkové látky sú odvodené od pyrimidínu substitúciou vodíka resp. 

vodíkov v jeho kruhu: 

a) látky obsahujúce jeden heteroatóm dusíka 

b) alanín 

c) 5-metyluracil 

d) cytozín 

 
77. V nukleozide sa nenachádza: 

a) N-glykozidová väzba 

b) fosfoesterová väzba, ale sa nachádza väzba N-glykozidová 

c) sacharidová zložka 

d) kyselina fosforečná 

 
78. Aké druhy nukleotidov sa nachádzajú v rRNA: 

a) obsahujúce uracil a ako sacharidovú zložku ribózu 

b) obsahujúce guanidín a ako sacharidovú zložku aldopentózu 

c) obsahujúce cysteín 

d) obsahujúce cytozín 

 
79. Pre oligosacharidy platí: 

a) môžu mať redukčné vlastnosti 

b) vo vode neionizujú 

c) môžu slúžiť ako zdroj energie 

d) hydrolýzou sa rozkladajú na jednoduché sacharidy 

 
80. Pri vzniku glukóza-1,6-difosfátu sa esterifikuje: 

a) poloacetálový hydroxyl 

b) monomér glykogénu 

c) karbonylová skupina glukózy 

d) kyselina fosforečná 

 
81. Racemát je zmes nasledovných zlúčenín v pomere 1:1: 

a) laktózy a galaktózy 

b) aldózy a ketózy 

c) ribózy a deoxyribózy 

d) L-kyseliny mliečnej a D-kyseliny mliečnej 

 
82. V molekule laktózy nachádzame: 

a) 1,4-glykozidovú väzbu 

b) 1,2-glykozidovú väzbu 

c) poloacetálový hydroxyl 

d) ako zložky D-galaktózu a D-glukózu 

 
83. Všeobecný vzorec (C

6
H

10
O

5
)

n
 platí pre: 

a) aldopentózy 

b) škrob 

c) disacharidy 

d) glykogén 
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84. Uvedený štruktúrny vzorec    prislúcha: 

a) opticky neaktívnej forme glukózy 

b) D-fruktóze 

c) β-anoméru 

d) DL-glukóze 

 
85. Karamel vzniká: 

a) zahriatím glukózy na 200 °C 

b) oxidáciou glukózy 

c) esterifikáciou glukózy 

d) redukciou glukózy 

 
86. Fruktóza: 

a) nevzniká v ľudskom tele 

b) je súčasťou RNA 

c) dáva pozitívnu Selivanovu reakciu 

d) dáva po redukcii alkohol 

 
87. Primárna štruktúra bielkovín: 

a) je fixovaná väzbami medzi -NH
2
 a -COOH skupinami za sebou idúcich aminokyselín 

b) znamená poradie aminokyselín v bielkovinovom reťazci 

c) znamená usporiadanie reťazca v priestore napr. alfa-helix 

d) je fixovaná esterovými väzbami 

 
88. Ak bielkovina stráca biologickú aktivitu, hovoríme o: 

a) napr. o strate jej enzýmovej aktivity 

b) jej hydrolýze na stavebné jednotky - nukleotidy 

c) o nevratnom porušení jej N-glykozidovej väzby 

d) denaturácii bielkovín 

 
89. Históny: 

a) obsahujú veľa kyseliny asparágovej 

b) majú vyšší obsah zásaditých aminokyselín 

c) sú silne kyslé bielkoviny a v jadre sa viažu s DNA 

d) obsahujú veľa aminokyseliny histamínu 

 
90. Ak karboxylová kyselina obsahuje na uhlíku v reťazci viazanú skupinu -NH

2
  

je to: 

a) skupina amidová 

b) funkčný derivát kyseliny 

c) zlúčenina, ktorá môže na túto skupinu viazať z prostredia protón 

d) aminokyselina 
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91. Endergonický charakter majú reakcie spojené: 

a) s premenou glukózy na glukóza-6-fosfát a fruktózy na fruktóza-1,6-bisfosfát 

b) s uvoľnením energie 

c) s katabolickými procesmi 

d) so syntézou makromolekúl 

 
92. Acetylkoenzým A môže vznikať: 

a) priamo z kyseliny mliečnej 

b) z kyseliny pyrohroznovej 

c) priamo z kyseliny oxaloctovej 

d) zo sacharidov 

 
93. Oxidáciou glukózy v glykolýze za aeróbnych podmienok vzniká: 

a) kyselina pyrohroznová 

b) kyselina acetoctová 

c) oxokyselina s jednou karboxylovou skupinou 

d) glykogén 

 
94. Lipáza je: 

a) hormón, ktorý reguluje hladinu lipidov v sére 

b) proteáza 

c) tvorená v pankrease 

d) enzým, ktorý štiepi tuky prijaté potravou 

 
95. Glukagón je hormón: 

a) podporujúci tvorbu glykogénu v svalových bunkách 

b) peptidovej povahy 

c) ktorý sa vylučuje pri poklese hladiny glukózy v krvi 

d) regulovaný pomocou adenohypofýzy 

 
96. Hormón prištítnych teliesok: 

a) je zložený z aminokyselín 

b) podporuje vstrebávanie draslíka v obličke 

c) zvyšuje vylučovanie vápnika obličkou 

d) podporuje ukladanie vápnika v kostiach 

 
97. Aldosterón: 

a) zvyšuje hladinu vápnika v krvi 

b) tvorí sa v dreni nadobličky z tyrozínu 

c) svojou štruktúrou sa podobá adrenalínu 

d) zrýchľuje tepovú frekvenciu srdca 

 
98. Vitamín B

2
 je: 

a) súčasť oxidoredukčných koenzýmov 

b) látka rozpustná v tukoch 

c) kyselina listová 

d) po chemickej stránke derivátom aminokyseliny 

 
99. Medzi tetrapyrolové zlúčeniny možno zaradiť: 

a) vitamín B
6
 

b) pyrimidín 

c) bilirubín 

d) vitamín B
1
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100. Medzi provitamíny nepatrí: 

a) tyroxín 

b) retinol 

c) pepsinogén 

d) pyridoxín 

 
101. Pohlavný dimorfizmus je: 

a) odlíšenie jedincov gonádami, morfologickými a funkčnými vlastnosťami 

b) existencia rovnakých mužských a ženských pohlavných buniek 

c) odlíšenie jedincov primárnymi a sekundárnymi pohlavnými znakmi 

d) odlíšenie vonkajšieho a vnútorného oplodnenia 

 
102. Biotickými faktormi prostredia sú: 

a) svetelná energia 

b) činnosť ostatných organizmov v biocenóze 

c) obsah biogénnych prvkov 

d) symbióza 

 
103. Čím je daná substrátová špecifickosť enzýmu: 

a) sekvenciou aminokyselín v určitom mieste molekuly enzýmu 

b) určitým usporiadaním polypeptidového reťazca v určitom mieste molekuly enzýmu 

c) náhodným usporiadaním polypeptidového reťazca v určitom mieste molekuly 

d) charakterom nebielkovinnej zložky substrátu 

 
104. Bunkový cyklus je: 

a) pravidelné opakovanie interfázy a protofázy 

b) proces bunkového delenia, ktorý sa vo vhodných podmienkach neopakuje 

c) proces cyklického opakovania metafázy v delení baktérií 

d) proces vzniku novej molekuly DNA a RNA 

 
105. Glykogén je: 

a) anabolický enzým 

b) živočíšny škrob 

c) polysacharid živočíšnych buniek 

d) bakteriálny metabolit 

 
106. Zo sacharidov sa v bunke vyskytujú: 

a) monosacharidy (napr. glykogén) 

b) disacharidy (napr. sacharóza) 

c) monosacharidy (napr. sacharóza) 

d) polysacharidy (napr. glykogén) 

 
107. Keď sa osmotická hodnota prostredia zhoduje s osmotickou hodnotou bunky,  

je prostredie: 

a) hypoosmotické 

b) pseudoosmotické 

c) hypotonické 

d) hyperosmotické 

 
108. Čo sú lyzozómy: 

a) organely prokaryotických buniek 

b) organely živočíšnych buniek 

c) malé mechúriky tvorené z biomembrány 

d) štruktúry, ktoré rozkladajú nepotrebné látky 
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109. Aké formy endocytózy poznáte: 

a) exocytóza 

b) endodifúzia 

c) difúzia 

d) fagocytóza 

 
110. Rýchlosť difúzie závisí od: 

a) nezáleží na koncentrácii danej látky 

b) rozdielu koncentrácie danej látky v bunke a jej okolí 

c) koncentračného gradientu 

d) rozdielu koncentrácie danej látky v endoplazmatickom retikule a ribozómoch 

 
111. Lyzozómy: 

a) obsahujú enzýmy syntetizujúce látky vylučované z bunky exocytózou 

b) sú stálou membránovou organelou prokaryotických buniek 

c) obsahujú tráviace enzýmy 

d) obsahujú enzýmy, schopné štiepiť niektoré látky 

 
112. Chromatín tvorí: 

a) celé jadro 

b) základ mitotického aparátu 

c) DNA a RNA 

d) obal jadra 

 
113. Mitochondrie sú: 

a) zložené z dvoch biomembrán 

b) tyčinkovitého až vláknitého tvaru 

c) "energetickými centrami" bunky 

d) prítomné v eukaryotických bunkách 

 
114. Kodón je: 

a) hlavná súčasť ribozómu 

b) triplet susedných nukleotidov v DNA alebo v mRNA 

c) triplet v rRNA určujúci zaradenie aminokyseliny 

d) ochranný prostriedok 

 
115. Správna komplementarita báz DNA - mRNA pri transkripcii je: 

a) C - G 

b) T - A 

c) G - C 

d) G - U 

 
116. Galaktozémia je: 

a) dedičné ochorenie, ktoré patrí medzi dedičné vývinové chyby 

b) dedičné ochorenie, kde jedna mutovaná alela má pleiotropný účinok 

c) dedičné autozómové recesívne ochorenie 

d) ochorenie, pri ktorom chýba jeden z enzýmov pre odbúranie galaktózy 

 
117. Do koľkých skupín sú usporiadané chromozómy v karyotype človeka: 

a) štyroch 

b) siedmych 

c) šiestich 

d) A až F 
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118. Pojem uniformita hybridov znamená že: 

a) všetci hybridi v I. filiálnej generácii pri úplnej dominancii nie sú fenotypovo zhodní ani s 

jedným rodičom 

b) všetko potomstvo v I. filiálnej generácii sa štiepi na obidve rodičovské formy v pomere 1: 1 

c) všetci hybridi v I. filiálnej generácii sú pri neúplnej dominancii fenotypovo zhodní s 

jedným z rodičov 

d) všetko potomstvo v I. filiálnej generácii je rovnaké 

 
119. U starej matky sa vyskytol autozomálne recesívny znak. Jej dcéra tento znak nemá. 

Aká je pravdepodobnosť, že ani vnúča nebude mať tento znak, ak je jeho otec 

recesívny homozygot pre daný znak: 

a) 100% 

b) 0% 

c) nebude ho mať 

d) polovičná 

 
120. O krížení (hybridizácii) platí, že: 

a) je pohlavné rozmnožovanie dvoch vybraných jedincov,  pri ktorom sledujeme výskyt 

určitého znaku (znakov)  

b) je to jedna z málo používaných metód genetického výskumu 

c) je to jedna zo základných metód genetického výskumu 

d) umožňuje zistiť spôsob dedičnosti skúmaného znaku 

 
121. Rh faktor sa dedí ako znak: 

a) autozomálne recesívny viazaný na chromozóm X 

b) autozomálne recesívny 

c) gonozomálne recesívny viazaný na chromozóm Y 

d) gonozomálne recesívny viazaný na chromozóm X 

 
122. Matka je farboslepá a otec rozlišuje farby normálne. Narodil sa im syn a je 

farboslepý. O pravdepodobnosti že ich ďalšie dieťa bude farboslepé platí, že: 

a) synovia budú farboslepí aj normálne vidiaci s rovnakou pravdepodobnosťou 

b) synovia budú farboslepí s 10% pravdepodobnosťou 

c) všetky dcéry budú rozlišovať farby normálne 

d) synovia budú farboslepí 

 
123. Koľko chromozómov obsahuje jedna chromozómová sada človeka: 

a) 22 párov chromozómov 

b) 23 chromozómov 

c) 45 chromozómov 

d) 23 chromozómových párov 

 
124. Mutácie, pri ktorých sa menia gény, ale nemení sa štruktúra ani počet 

chromozómov sa nazývajú: 

a) génové 

b) genómové 

c) triploidné 

d) hypodiploidné 

 
125. Genofond je: 

a) súbor všetkých alel členov určitej populácie 

b) súbor všetkých alel indivídua 

c) zásoba všetkých alel pre všetky dedičné znaky populácie 

d) genetická výbava jednej rodiny 
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126. Pri krížení dvoch rôznych homozygotov (AA x aa), pri úplnej dominancii, je 

potomstvo v F
1
: 

a) v pomere 1: 1 

b) zložené z heterozygotov 

c) genotypicky zhodné 

d) v pomere 9: 3: 3: 1 

 
127. Nález Y chromozómu v karyotype znamená: 

a) mužské pohlavie u ľudí 

b) polyploidiu u motýľov 

c) mužské pohlavie u človeka 

d) samičie pohlavie u vtákov 

 
128. Genotyp dihybrida homozygota recesívneho pre prvý znak a heterozygota pre 

druhý znak je: 

a) aaBB 

b) AABb 

c) AAbb 

d) aaBb 

 
129. V potomstve kríženia dvoch heterozygotov (pri monohybridizme) je podiel 

heterozygotov: 

a) 25% 

b) tri štvrtiny 

c) 75% 

d) polovičný 

 
130. Gény: 

a) sa nachádzajú na lokusoch v chromozómoch 

b) sa nachádzajú v plnom počte v každej diploidnej bunke jedinca 

c) sú tvorené ribozómami a DNA 

d) zabezpečujú nededičnú premenlivosť 

 
131. Prečo nie je možné skúmať dedičnosť človeka metódou kríženia: 

a) z estetických dôvodov 

b) pre nízky počet potomkov 

c) pre nedostatok finančných prostriedkov 

d) pre dlhú generačnú dobu človeka 

 
132. Chromozómové mutácie: 

a) nazývajú sa aj genómové aberácie 

b) nazývajú sa aj chromozómové aberácie 

c) nemenia samotné gény 

d) menia štruktúru chromozómov 

 
133. Prapohlavné bunky mnohobunkových organizmov, z ktorých vznikajú gaméty: 

a) z každého páru ich chromozómov sa obidva dostanú pri meióze do budúcej pohlavnej 

bunky 

b) majú nepárny počet autozómov 

c) sú praploidné 

d) sa diferencujú z gamét 
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134. Genotyp pentahybrida heterozygota pre prvý znak, dominantného homozygota pre 

druhý znak, heterozygota pre tretí znak, recesívneho homozygota pre štvrtý znak a 

dominantného homozygota pre piaty znak je: 

a) BbCcDDeeFF 

b) DdEeFfggHH 

c) AaBBCCddEE 

d) AaBBCcddEe 

 
135. Koľko chromozómov má somatická bunka človeka: 

a) 23 párov 

b) 22 párov 

c) 48 

d) haploidnú sadu 

 
136. O vírusoch sú pravdivé tvrdenia, že: 

a) spôsobujú osýpky, AIDS a tularémiu 

b) sú autotrofné 

c) rozmnožujú sa mitózou 

d) patria medzi prokaryotické bunky 

 
137. Nešpecifická imunita je: 

a) vrodená tvorba špecifických protilátok v T-lymfocytoch 

b) vrodená obranyschopnosť organizmu 

c) vrodená tvorba špecifických protilátok v makrofágoch 

d) exocytóza 

 
138. Kde sa nachádzajú protilátky v krvi: 

a) v antigénoch 

b) v krvných doštičkách 

c) v červených krvinkách 

d) vo fagocytoch 

 
139. Priame dodanie hotových protilátok do organizmu sa nazýva: 

a) aktívna imunizácia 

b) očkovanie 

c) pasterizácia 

d) tvorba pamäťových buniek 

 
140. Z hlavičky a bičíka sa skladá vírus: 

a) bakteriofága 

b) detskej obrny 

c) tabakovej mozaiky 

d) slintačky a krívačky 

 
141. Vápnik v rastlinnom organizme: 

a) je nepostrádateľný pri energetických premenách 

b) neutralizuje toxické účinky organických kyselín 

c) spevňuje bunkové steny 

d) reguluje pH prostredia 
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142. Ktoré tvrdenie platí o machorastoch: 

a) majú veľký význam v prírode 

b) patria k nižším rastlinám 

c) zadržiavajú morskú vodu 

d) odvodňujú vodné toky 

 
143. Podtriedy cicavcov sú: 

a) vajcorodce 

b) slabozubce 

c) hmyzožravce 

d) netopiere 

 
144. Stavovce: 

a) u suchozemských stavovcov sa vyvíjajú larvy 

b) vyvinuli sa z rýb 

c) najnižšie triedy majú chordu 

d) vyššie triedy majú chrbticu 

 
145. U ktorých živočíchov sa amoniak vylučuje z tela priamo: 

a) u hadov 

b) u vodných živočíchov 

c) u kaprov 

d) u plazov 

 
146. Aké je článkovanie tela u obrúčkavcov: 

a) niektoré články tela sú neúplné 

b) autonómne 

c) všetky články tela sú v podstate rovnocenné 

d) niektoré články tela sú v podstate rovnocenné 

 
147. Čím sa prichytávajú motolice o telo hostiteľa: 

a) slizom 

b) ústami 

c) riasinkami 

d) bičíkom 

 
148. Koľko hormonálnych sústav má hmyz: 

a) dve - prvú v larválnom štádiu a druhú v dospelosti 

b) dve - prvú tvoria neurosekrečné bunky na povrchu mozgu spojené so srdcovými a 

pridruženými telieskami, druhú predohrudná žľaza 

c) dve, ktoré sa navzájom ovplyvňujú 

d) jednu 

 
149. Prištítne telieska: 

a) sa vo fylogenéze objavujú prvý raz u rýb 

b) sú pre život nevyhnutné 

c) sú umiestnené blízko štítnej žľazy 

d) ich produkt riadi hospodárenie s iónmi vápnika v krvnej plazme 

 
150. Ktoré živočíchy majú vyvinutú mozgovú kôru: 

a) kôrovce 

b) Crustacea 

c) delfín 

d) slon 
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151. V ktorej časti cievneho systému dochádza k výmene látok medzi krvou a 

tkanivovým mokom: 

a) v difúznom systéme 

b) v zbernom systéme 

c) v kapilárach 

d) vo vlásočniciach 

 
152. Kde sa nachádzajú tyčinky a čapíky: 

a) v sklovci 

b) v sietnici 

c) v mozgovej časti 

d) na prednej ploche očnej gule 

 
153. Ako je riadený metabolizmus: 

a) vnútorným prostredím 

b) len pomocou hormónov 

c) hormónmi a nervovo 

d) hormonálne 

 
154. K ústrednej nervovej sústave vyšších stavovcov patrí: 

a) miecha 

b) mozog 

c) miechové nervy 

d) vnútorné receptory 

 
155. Prištítne telieska človeka: 

a) väčšinou sú štyri 

b) sú malé oválne útvary 

c) vytvárajú parathormón, ktorý riadi hospodárenie organizmu s vápnikom 

d) vytvárajú tyroxín, ktorý riadi hospodárenie organizmu s vápnikom 

 
156. Dojčenské obdobie človeka: 

a) je charakterizované pohybovým a psychickým rozvojom 

b) je charakterizované intenzívnym rastom 

c) sa nazýva aj obdobím batolivým 

d) končí dosiahnutím 1 roku 

 
157. Predný mozog človeka: 

a) obsahuje bazálne gangliá, ktoré sa zúčastňujú na riadení pohybov 

b) obsahuje mozgovú kôru, ktorá je členená na závity 

c) obsahuje bazálne gangliá, ktoré tvoria zhluky sivej hmoty 

d) obsahuje bazálne gangliá, ktoré sa zúčastňujú na riadení vylučovania inzulínu 

 
158. Minútový objem srdca závisí od: 

a) frekvencie činnosti srdca 

b) náplne ciev krvou 

c) stupňa okysličenosti krvi vo veľkom obehu 

d) množstva krvi v riečišti 

 
159. Kyselina chlorovodíková vytvára v žalúdku človeka kyslé prostredie, ktoré: 

a) bráni znehodnocovaniu vitamínov B
2 a C 

b) je nevyhnutné pre pôsobenie pepsínu 

c) bráni znehodnocovaniu vitamínu K 

d) uľahčuje vstrebávanie niektorých minerálnych látok 
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160. Svaly panvy u človeka: 

a) sú bedrové svaly 

b) patrí k nim vonkajší zvierač močovej rúry 

c) tvoria dno panvy 

d) ich silným sťahom vznikne brušný lis 

 
161. Ktorá časť mozgu je sídlom riadenia činnosti vnútorných orgánov: 

a) mozoček 

b) most 

c) hypotalamus 

d) bazálne ganglia 

 
162. Tučnota: 

a) môže byť dôsledkom poruchy metabolizmu 

b) je spôsobená dlhodobým hladovaním 

c) je spôsobená úbytkom tukového tkaniva 

d) je spôsobená dlhodobým prejedaním sa 

 
163. O potrebe živín u zdravého človeka platí, že: 

a) u dospelého človeka je optimálny prívod bielkovín 10g na 1 kg hmotnosti tela 

b) prívod tukov je nevyhnutný pre obsah niektorých nenasýtených mastných kyselín, ktoré 

organizmus nie je schopný sám vytvárať 

c) optimálny prísun tukov závisí od energetického výdaja organizmu 

d) u detí je optimálny prívod bielkovín 3-4g na 1 kg hmotnosti tela 

 
164. Ktoré výbežky nervovej bunky vedú vzruchy smerom k telu bunky: 

a) dendrity a neurit 

b) plazmodezmické 

c) synapsie 

d) efektorové 

 
165. Čo je stavebnou jednotkou kostrového svalu: 

a) priečne pruhované svalové vlákno 

b) priečne pruhovaný nerv 

c) svalový tonus 

d) retikulárna formácia 

 
166. O priebehu gravidity a organizme matky za fyziologických okolností platí, že: 

a) objem dutiny maternice sa zväčší z približne 5 ml na 5-7 mililitrov 

b) súbežne s vývinom plodu, placenty a obalov sa vyvíja aj svalovina maternice 

c) organizmus matky sa dokonale prispôsobuje - zvyšuje sa výkon obehovej sústavy, pľúcna 

ventilácia, funkcia obličiek, mení sa sekrécia hormónov a metabolizmus 

d) objem dutiny maternice sa zväčší z približne 5 ml na 5-7 tisíc mililitrov 

 
167. Čo zapríčiňuje zhubnú málokrvnosť: 

a) nedostatok pyridoxínu 

b) nedostatok kyseliny pantoténovej 

c) nedostatok riboflavínu 

d) nedostatok vitamínu B
12 
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168. O trojklannom nerve platí tvrdenie: 

a) označuje sa číslom V 

b) obsahuje hybné aj senzitívne vlákna 

c) označuje sa číslom III 

d) označuje sa číslom VII 

 
169. Pravý je v lekárskej terminológii: 

a) lateralis 

b) cranialis 

c) medialis 

d) dexter 

 
170. Aké činitele ovplyvňujú rýchlosť prúdenia krvi v cievach: 

a) polmesiačikové chlopne 

b) tlak krvi 

c) elektrokardiogram 

d) objem krvi 

 
171. V ľudskom tele sa najviac tepla tvorí chemickými premenami: 

a) v semenníkoch 

b) v pečeni 

c) v koži 

d) v ováriách 

 
172. Mozoček človeka je: 

a) pokrytý mozgovou kôrou 

b) zodpovedný za koordináciu pohybových funkcií 

c) sídlom podmienených reflexov 

d) uložený v zadnej lebečnej jame 

 
173. V lakťovom kĺbe: 

a) sa stretávajú lakťová, ramenná a vretenná kosť 

b) sa stretávajú tri kosti 

c) sa stretávajú ihlica, ramenná a vretenná kosť 

d) sa stretávajú dve kosti 

 
174. Červené krvinky u človeka: 

a) v litri krvi u muža obsahujú približne 150 g hemoglobínu 

b) je ich u muža v jednom litri priemerne 5 x 1012 

c) je ich u ženy v jednom litri priemerne 4,3 x 1012 

d) v litri krvi u ženy obsahujú približne 140 g hemoglobínu 

 
175. Celkové množstvo červených krviniek sa obnoví približne: 

a) 4 krát do roka 

b) za 4 mesiace 

c) každých 20 dní 

d) 5 krát do roka 

 
176. Akú funkciu má progesterón: 

a) riadi hospodárenie s iónom vápnika 

b) bráni rozvoju oplodneného vajíčka v začiatočných obdobiach jeho vývinu 

c) ako hormón drene nadobličiek sa podieľa na ochrane organizmu pred účinkami stresu 

d) udržuje sekrečnú fázu sliznice maternice v začiatočnom období vývinu oplodneného 

vajíčka 



 Test NT 13.6.2022 
 

 Strana 23 
 

 
177. O svaloch brucha u človeka platí, že: 

a) patrí k nim priamy sval brucha 

b) zaraďujeme k nim svaly na zadnej stene trupu 

c) tvoria nepružnú brušnú stenu 

d) ich silným sťahom vznikne tzv. brušný lis 

 
178. Hemoglobín (najmä u dojčiat) sa vplyvom zvýšeného prísunu dusíkatých látok do 

organizmu mení na: 

a) meristém 

b) etylhemoglobín 

c) karboxyhemoglobín 

d) methemoglobín 

 
179. K hornej končatine patria svaly: 

a) dlhý vonkajší naťahovač ruky 

b) dlhý odťahovač palca 

c) deltový sval 

d) vretenný sval 

 
180. Približný počet neurónov v mozgovej kôra človeka je: 

a) 14 miliárd 

b) 1 miliarda 

c) 4 miliardy 

d) 25 miliárd 

 
181. Tenké črevo človeka: 

a) je 3-3,5 cm široké 

b) je miestom činnosti kvasných baktérií 

c) je miestom vstrebávania 

d) má dĺžku 4-5 m 

 
182. Dlhé svaly chrbta u človeka: 

a) sa nezúčastňujú otáčania trupu 

b) sa zúčastňujú ukláňania trupu 

c) sa zúčastňujú rotácie hlavy 

d) sa nachádzajú nad širokým svalom chrbta 

 
183. Aké funkcie má v organizme človeka pečeň: 

a) zúčastňuje sa produkcie trypsínu 

b) je zásobárňou glykogénu 

c) zúčastňuje sa na tvorbe amyláz 

d) spracováva sa tu veľká časť živín vstrebaných v hrubom čreve 

 
184. K svalom tváre patrí: 

a) malý jarmový sval 

b) napínač širokej pokrývky 

c) predný píšťalový sval 

d) veľký jarmový sval 
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185. Patelárny reflex sa vyvolá úderom na: 

a) jabĺčko 

b) šľachu trojhlavého svalu stehna pod spodným okrajom píšťaly 

c) šľachu štvorhlavého svalu stehna nad jabĺčkom 

d) šľachu trojhlavého svalu stehna pod jabĺčkom 

 
186. Podľa čoho rozdeľujeme ľudí do krvných skupín: 

a) podľa prítomnosti špecifických antigénov červených krviniek 

b) podľa prítomnosti aglutinínov 

c) podľa prítomnosti aglutinogénov 

d) podľa rýchlosti sedimentácie červených krviniek 

 
187. O semenníkoch človeka platí, že: 

a) produkujú mužské zárodočné bunky 

b) vylučujú pohlavné hormóny 

c) produkujú testosterón 

d) sú to orgány so zmiešanou funkciou 

 
188. K svalom hlavy z funkčného hľadiska patria: 

a) mimické svaly, ktoré pohybujú sánkou 

b) mimické svaly, ktoré vytvárajú výraz tváre 

c) mimické svaly, ktoré pohybujú kožou 

d) svaly hrtana, dôležité pri dýchaní a fonácii 

 
189. Koľko percent z hmotnosti tela predstavuje hmotnosť svalov ženy: 

a) 15% 

b) 62% 

c) 36% 

d) 32% 

 
190. Kostra človeka: 

a) je vyživovaná kĺbovým mazom 

b) je tvorená kostrovými svalmi 

c) má štyri hlavné časti 

d) tvorí pevnú oporu tela 

 
191. Koľko percent z hmotnosti tela predstavuje hmotnosť svalov muža: 

a) 100% 

b) 66% 

c) 25% 

d) 32% 

 
192. Koľko tepov za minútu priemerne má zdravý dospelý človek pri telesnom pokoji: 

a) 100 

b) 50 

c) 170  

d) 10-20 

 
193. V koži človeka sa nachádzajú: 

a) chemoreceptory 

b) proprioreceptory 

c) krvné cievy 

d) mazové žľazy 
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194. Čo odvádza okysličenú krv z pľúc: 

a) pľúcnica 

b) dolná dutá žila 

c) horná dutá žila 

d) žily ústiace do ľavej predsiene 

 
195. Útvary mladších prvohôr sú: 

a) eocén 

b) perm 

c) karbón 

d) ordovik 

 
196. Ktoré základné vlastnosti charakterizujú populáciu: 

a) partenogenéza 

b) biotický potenciál 

c) vekové zloženie 

d) rýchlosť rastu  

 
197. Ak zistíme, že sa v populácii vyskytuje 2500 recesívnych homozygotov na 1 milión 

osôb, potom je frekvencia dominantných homozygotov: 

a) 90,25% 

b) 0,9098 

c) 0,19 

d) 0,9025 

 
198. Ak poznáme frekvenciu recesívnej alely (q) v populácii, frekvenciu recesívnych 

homozygotov vypočítame: 

a) p 

b) p+2q=1 

c) q2 

d) p2=1-q 

 
199. Ak poznáme frekvenciu dominantnej alely (p) v populácii a frekvenciu recesívnej 

alely (q), frekvenciu heterozygotov vypočítame: 

a) pq2 

b) q2=2p 

c) p2=1-q 

d) q2=p 

 
200. V sledovanej populácii sa zistilo, že autozomálne recesívne ochorenie sa vyskytuje 

jedenkrát na 10 000 osôb. Aká je frekvencia recesívnej alely v tejto populácii: 

a) 0,01 

b) 11% 

c) 1% 

d) 10 

 
 


