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1. V NH
4
Cl medzi jednotlivými atómami môžu byť väzby: 

a) van der Waalsove 

b) iónová 

c) donorovo-akceptorová 

d) kovalentná 

 
2. Van der Waalsove sily: 

a) vznikajú na základe vzájomného pôsobenia molekulových dipólov 

b) patria medzi silné väzby 

c) uplatňujú sa medzi centrálnym atómom a ligandmi v komplexoch 

d) nachádzame v molekulách bielkovín 

 
3. Destilovaná voda sa od pitnej vody líši: 

a) tým, že pitná voda je chemické indivíduum a destilovaná voda nie je chemické indivíduum 

b) obsahom katiónov 

c) nelíši sa ničím 

d) chemickým zložením 

 
4. Elektrónová afinita: 

a) prvkov F, Cl, Br, I je vysoká 

b) je najvyššia u fluóru 

c) prvkov v periodickej sústave klesá zľava doprava a zhora dolu 

d) je vysoká pri prvkoch, ktoré ľahko tvoria katióny 

 
5. Určte konjugované páry protolytickej reakcie NH

3
  +  HCl  NH

4
+  +  Cl- : 

a) NH
4

+  a  Cl- 

b) HCl  a  Cl- 

c) HCl  a  NH
4
Cl 

d) HCl  a  NH
4
+ 

 
6. Zásadito reaguje roztok, keď: 

a) pOH  =  4,5 

b) pH  =  9 

c) pOH  >  7 

d) pOH  =  7 

 
7. Po rozpustení KCN vo vode  (pH vody = 7): 

a) nemôže prebiehať čiastková reakcia: CN- + H
2
O  HCN + OH-  

b) pH vzniknutého roztoku bude v kyslej oblasti 

c) v roztoku nastane hydrolýza soli 

d) sa pridaný lakmusový papierik zafarbí na červeno 

 
8. V pravých roztokoch je veľkosť rozpustených častíc: 

a) 1 - 10 µm 

b) nižšia ako 1 nm 

c) 10 - 100 nm 

d) 1 - 102 mm 

 
9. Pravé roztoky sú: 

a) iba vodné roztoky anorganických zlúčenín 

b) iba roztoky silných elektrolytov 

c) také roztoky, v ktorých veľkosť rozpustených molekúl (častíc) je menšia ako 1 nm 

d) homogénne zmesi plynu a tuhej látky 
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10. Pre chemickú reakciu Cu + 2 HCl (zried.)  CuCl
2
 + H

2  
platí: 

a) reakcia neprebieha 

b) reakcia neprebieha, pretože v elektrochemickom rade napätia kovov sa Cu nachádza vpravo od 

vodíka 

c) reakcia neprebieha preto, že Cu je ušlachtilý kov 

d) meď nemôže vytláčať vodík z kyseliny 

 
11. Pre uvedenú reakciu 3 Cu + 8 HNO

3  
3 Cu(NO

3
)

2
 + 2 NO + 4 H

2
O platí: 

a) vodík sa nevyredukuje, pretože Cu je v elektrochemickom rade napätia kovov vpravo od vodíka 

a nemôže ho z kyseliny vytesniť 

b) vodík nemení svoje oxidačné číslo 

c) reakcia je oxidačno-redukčná 

d) dusík sa zčasti redukuje, prijíma elektróny 

 
12. Atóm železa má oxidačné číslo III v zlúčeninách: 

a) (NH
4
)

2
Fe(SO

4
)

2
.6 H

2
O 

b) Fe(OH)
2
NO

3 

c) Fe(CH
3
COO)

3
 

d) NH
4
Fe(SO

4
)

2
.12 H

2
O 

 
13. Vyberte správny vzťah pre rovnovážnu konštantu reakcie  

4 KClO
3  

KCl + 3 KClO
4 
: 

a)  

b)  

c)  

d)  

 
14. Reakčné teplo premeny reaktantov na koncové produkty reakcie závisí od: 

a) rýchlosti tvorby medziproduktov reakcie 

b) spôsobu (mechanizmu), akým tento proces prebieha 

c) počtu medzistupňov reakcie 

d) relatívnej molekulovej hmotnosti reagujúcich molekúl 

 
15. Sulfán: 

a) má vzorec H
2
S 

b) má v reakciách redukčné účinky, pričom väčšinou vzniká síra 

c) je vo vode čiastočne rozpustný a tvorí sulfánovú vodu (kyselinu sulfánovú) 

d) je prudko jedovatý plyn 

 
16. Pre vzácne plyny a ich zlúčeniny platí: 

a) poznáme niektoré oxokyseliny xenónu, v ktorých sú anióny  XeO
4
2- a  XeO

6
4- 

b) vzácne plyny sa získavajú frakčnou destiláciou skvapalneného vzduchu 

c) xenón môže vytvárať zlúčeniny s fluórom a kyslíkom, napr. XeF
2
, XeF

4
, XeF

6
, XeO

3
, XeO

4
 

d) atómy vzácnych plynov majú snahu priberať ďalšie elektróny za tvorby aniónov 
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17. Posúďte elektronegativitu halogénov: 

a) chlór je elektronegatívnejší ako jód 

b) hodnota elektronegativity sa znižuje od fluóru k jódu 

c) jód je elektronegatívnejší ako bróm 

d) halogén s vyššou hodnotou elektronegativity môže oxidovať halogén s nižšou hodnotou 

elektronegativity 

 
18. O podvojných síranoch platí: 

a) získavajú sa z vodných roztokov spoločnou kryštalizáciou jednoduchých síranov 

b) sú to aj kamence, napr. KAl(SO
4
)

2
.12 H

2
O 

c) vo vodnom roztoku disociujú na jednotlivé ióny 

d) niektoré z nich majú všeobecný vzorec:  MIMIII(SO
4
)

2
.12 H

2
O 

 
19. Keď zreagujú 3 móly kyseliny sírovej a 2 móly hydroxidu hlinitého vznikne: 

a) 1 mol Al
2
(SO

3
)
3
 

b) 2 mol síranu hlinitého 

c) 1 mol síranu hlinitého 

d) 6 mol H
2
O 

 
20. V periodickej sústave prvkov pre neprechodné prvky platí: 

a) postupne si v danej skupine A zapĺňajú elektrónmi d orbitály 

b) počet valenčných elektrónov súvisí s číslom skupiny, v ktorej sa prvok nachádza 

c) s rastúcim počtom valenčných elektrónov sa v perióde zvyšujú hodnoty ionizačnej energie 

d) v perióde sa zvyšuje elektronegativita zľava doprava 

 
21. Síran tálny: 

a) má vzorec Tl(SO
4
)

2
 

b) má vzorec TlSO
4
 

c) môže vznikať reakciou 1 mol H
2
SO

4
 a 2 mol TlOH 

d) je odvodený od kyseliny sírovej a hydroxidu, v ktorom má atóm tália oxidačné číslo I 

 

22. Zo skúmaného roztoku chloridu draselného sme vyzrážali ióny Cl- dusičnanom 

strieborným v podobe chloridu strieborného. Hmotnosť odfiltrovaného a vysušeného 

AgCl bola 0,26 g. Vypočítajte obsah Cl- v skúmanej vzorke. A
r
(K) = 39; A

r
(Cl) = 35,5;  

 A
r
(Ag) = 107,9 

a) 180 mg 

b) 64 mg 

c) 640 mg 

d) 0,164 g 

 
23. Jeden nmol je: 

a) 10-3 pmol 

b) 10-6 mmol 

c) 10-3 µmol 

d) 10-9 mol 
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24. Konštanta rozpustnosti jodidu olovnatého pri 25 °C je 1,4.10-8. Vypočítajte koncentráciu 

tejto soli pri danej teplote a určte koncentrácie iónov v nasýtenom roztoku.  

 (log 3,5 = 0,544; log 1,52 = 0,181; = 1.52x10-3;  = 3.04x10-3) 

a) [Pb2+] = 3,04 mmol/l 

b) [PbI
2
] = 1,52.10-3 mol/l 

c) [Pb4+] = 1,52 mmol/l 

d) [I-] = 1,52.10-3mol/l 

 
25. Vypočítajte koncentráciu HNO

3
  v roztoku, ktorý obsahuje 3,5.10-3 mol HNO

3
 v 400 ml 

roztoku, resp. hmotnosť HNO
3
 v 400 ml daného roztoku. Mr(HNO

3
) = 63 

a) 220 mg 

b) 8,75.10-3 mol/l 

c) 0,55 g 

d) 7,85 mol/l 

 
26. Máme roztok A, ktorý obsahuje 18,9 g HNO

3
 v 1 litri a roztok B, ktorý obsahuje 3,2 g 

NaOH v 1 litri. V akom objemovom pomere ich musíme zmiešať, aby vznikol neutrálny 

roztok?  M
r
(HNO

3
) = 63; M

r
(NaOH) = 40 

a) 4 litre A + 15 litrov B 

b) 0,6 ml A + 2,25 ml B 

c) 3,75 litra B + 1 liter A 

d) 18,75 litra B + 5 litrov A 

 
27. pOH roztoku je 12. Aká je koncentrácia hydroxidových, resp. vodíkových iónov? 

a) c(OH-) = 1.10-12 mol/l 

b) c(H
3
O+) = 1.10-5 mmol/l 

c) c(H
3
O+) = 1.10 mmol/l 

d) c(OH-) = 1.10-6 µmol/l 

 
28. K roztoku, ktorý obsahuje 1,8 mol FeCl

3
 sme pridali 6 mol NaOH. Koľko NaCl a 

Fe(OH)
3
 vzniklo a koľko NaOH zostalo v roztoku nezreagovaného?  M

r
(NaOH) = 40;  

M
r
(NaCl) = 58,5;  M

r
{Fe(OH)

3
} = 107 

a) 6 mol NaCl 

b) 1,8 mol Fe(OH)
3
 

c) 24 g NaOH 

d) 0,6 mol NaOH 

 
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) 120 ml 

b) 0,060 dm3 

c) 150 ml 

d) 30 ml 

 
30. Vratná reakcia vyjadrená reakciou A + 2B  C má v rovnovážnom stave 

koncentráciu reagujúcich látok: [A] = 0,5 mol/l, [B] = 1,6 mol/l, [C] = 2,56 mol/l. 

Vypočítajte rovnovážnu konštantu a počiatočné koncentrácie látok A a B: 

a) K = 2;  [A] = 3,06 mol/l; [B] = 6,72 mol/l 

b) K = 0,5;  [A] = 1,0 mol/l; [B] = 3,2 mol/l 

c) K = 6,4;  [A] = 0,5 mol/l; [B] = 1,6 mol/l 

d) K = 2;  [A] = 2,1 mol/l; [B] = 4,16 mol/l 
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31. Vypočítajte osmotický tlak () roztoku octanu hlinitého pri 27 °C, ak v 100 ml roztoku je 

rozpustených 1,02 g octanu hlinitého. Aká je koncentrácia octanu hlinitého v roztoku [c] 

a osmoticky účinných častíc v roztoku [c*]?   

M
r
(octanu hlinitého) = 204; R = 8,32 JK-1mol-1 

a) [c = 0,05 mol/l 

b)  = 124,86 kPa 

c)  = 499,45 kPa 

d) [c = 0,005 mol/l 

 
32. Vypočítajte hmotnosť cukrovej trstiny s obsahom 20 % sacharózy a množstvo sacharózy, 

ktorú treba hydrolyzovať, aby sme pripravili 1 tonu glukózy.  A
r
(H) = 1; A

r
(C) = 12;  

 A
r
(O) = 16; M

r
(sacharózy) = 342 

a) 9500 kg C
12

H
22

O
11

 

b) 1,9 tony trstiny 

c) 1900 kg trstiny 

d) 9500 kg trstiny 

 
33. Na hydrolýzu 6 g neznámeho esteru kyseliny mravčej sa spotreboval objem 50 ml 

roztoku hydroxidu sodného s koncentráciou 2 mol.l-1. Určte, o ktorý ester ide.  

 M
r
(NaOH) = 40; A

r
(C) = 12; A

r
(O) = 16; A

r
(H) = 1 

a) HCOOCH
3
 

b) CH
3
COONa 

c) CH
3
OOCH 

d) metylester kyseliny mravčej 

 

34. Zlúčenina vzorca  je: 

a) 2-metylpropán 

b) uhľovodík s terciárnym atómom uhlíka v molekule 

c) konštitučný izomér butánu 

d) uhľovodík rozvetvený 

 
35. Izoprénové jednotky sú prítomné v molekulách látok: 

a) skvalénu 

b) vitamínu C 

c) biotínu 

d) vitamínu E 
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36. Z uvedených štruktúr je cis-izomérom:  

a)  

b)  

c)  

d)  

 
37. Ktoré z uvedených zlúčenín sú opticky aktívne: 

a)  

b)   

c)  

d)  

 
38. Reakcia CH≡CH + 2H

2  
CH

3
-CH

3
  je: 

a) hydratácia 

b) radikálová adícia 

c) oxidácia 

d) katalyzovaná ušlachtilými kovmi 

 

39. Zlúčenina, ktorá má vzorec : 

a) je terciárny alkohol 

b) je 2-propanol (propán-2-ol) 

c) má sekundárny atóm uhlíka označený číslom 2 

d) má primárne atómy uhlíka označené číslami 1 a 3 

 
40. Vyberte správne reakcie: 

a)  

b) CHCH  +  HCl  CH
2
=CHCl 

c) CHCH  +  Br
2  

Br
2
CH-CHBr

2
 

d)  
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41. Ktoré schémy vystihujú vznik hlavného reakčného produktu substitučnej reakcie: 

a)  

b)  

c)  

d) 

 

42. Ktoré z týchto reakcií môžu prebiehať: 

a) alkén  +  KMnO
4 

→  zmes produktov s atómom kyslíka v molekule 

b) alkén  +  OH- →  alkohol 

c) alkán  +  HCl →  chlóralkán 

d) alkén  +  Br
2
 →  dibrómalkán 

 
43. Metyloranž je: 

a) v zásaditom prostredí žltý 

b) diazóniová soľ 

c) látka prítomná v pomarančoch 

d) pri pH = 2 bezfarebný 

 

44. Reakciou CH
3
CHO + 3I

2
 + 4OH-   

a) možno dokázať acetaldehyd 

b) vzniká CHI
3
 + HCOO- + 3I- + 3H

2
O 

c) vzniká 2 HCOOH + 6I- 

d) dokážeme oxidačné vlastnosti aldehydu 

 
45. Pri vzniku anilínu z nitrobenzénu ide o: 

a) hydratáciu 

b) redukciu 

c) dehydrogenáciu 

d) redukciu nitrobenzénu vodíkom  za prítomnosti katalyzátora (Pt, Ni) 

 
46. Ktorý z uvedených alkoholov je veľmi jedovatý a spôsobuje oslepnutie: 

a) C
2
H

5
OH 

b)  

c) CH
3
OH 

d) metanol 

 

47. Zlúčenina vzorca   je: 

a) 1,4-dihydroxybenzén 

b) hydrochinón 

c) p-benzochinón 

d) pyrogalol 
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48. Hydroxyzlúčeniny: 

a) sú soli hydroxidov 

b) majú amfotérny charakter 

c) môžu vznikať reakciou halogénalkánov s NaOH 

d) sú amfolyty 

 
49. Z halogénderivátov má pravdepodobne kancerogénne účinky: 

a) chloroprén 

b) jodoform 

c) bromoform 

d) chlorid uhličitý 

 

50. Pri  porovnaní vlastností alifatických alkoholov a fenolov môžeme tvrdiť, že: 

a) ide o látky s rovnakými chemickými vlastnosťami 

b) fenoly majú nižšie hodnoty konštánt kyslosti ako alkoholy 

c) fenoly majú kyslejší charakter ako alkoholy 

d) alifatické alkoholy majú reaktívnejší atóm vodíka v skupine  -OH ako fenoly 

 
51. Formalín: 

a) je 4 %-ný vodný roztok formaldehydu 

b) používa sa na konzervovanie biologických materiálov 

c) používa sa na dezinfekciu 

d) je približne 40 %-ný vodný roztok formaldehydu 

 
52. Benzylchlorid: 

a) je chlórmetylbenzén 

b) je aromatická zlúčenina 

c) je totožný s benzoylchloridom 

d) je substitučný derivát toluénu 

 
53. Produktom oxidácie primárneho alkoholu môže byť: 

a) acetón 

b) sekundárny alkohol 

c) karboxylová kyselina 

d) alkoholát 

 
54. Vyberte vzorec, ktorý odpovedá acetálu alebo ketálu: 

a)  

b)  

c)  

d)  
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55. Šťaveľan bárnatý má vzorec: 

a) (OC-CO)Ba 

b) (CO)
2
Ba 

c) HOOC-COOBa 

d) (COO)
2
Ba 

 
56. Mydlá môžu vznikať: 

a) reakciou kyseliny stearovej s glycerolom 

b) reakciou kyselín s glycerolom 

c) pôsobením enzýmov na neutrálne tuky 

d) pôsobením silných hydroxidov na triacylglyceroly 

 

57. Zlúčenina  je: 

a) éter kyseliny dusitej a glykolu 

b) triviálne pomenovaná ako nitroglycerín 

c) trinitrotoluén 

d) ester kyseliny dusičnej s glycerolom 

 
58. Kyselina ftalová: 

a) má karboxylové skupiny v m-polohe 

b) pripravuje sa hydrolýzou ftalanhydridu 

c) je kyselina 1,4-benzéndikarboxylová 

d) je dikarboxylová kyselina 

 
59. Zlúčenina CH

3
-O-NO

2
 je: 

a) nitrometanol 

b) dusitan metylový 

c) ester kyseliny dusitej 

d) metylnitrit 

 
60. Octan železitý má vzorec: 

a) (CH
3
COO)

3
Fe

2
 

b) (CH
3
COO)

2
Fe 

c) CH
3
COOFe 

d) (CH
3
COO)

3
Fe 

 
61. Pri hydrogenácii oxokyselín: 

a) dochádza k ich redukcii 

b) vznikajú ketóny 

c) sa štiepi väzba medzi atómami uhlíka v molekule vedľa ketoskupiny 

d) sa adujú vodíky na karbonylovú skupinu 

 

62. Zlúčenina   je kyselina, ktorá: 

a) je substitučný derivát karboxylovej kyseliny 

b) má názov kyselina citrónová 

c) je funkčný derivát karboxylovej kyseliny 

d) je medziprodukt v metabolizme sacharidov (u cicavcov) 
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63. Vyberte správne priradenie názvu ku vzorcu karboxylovej kyseliny: 

a) HOOC-CH=CH-COOH  kyselina buténdiová 

b) HOOC-(CH
2
)

3
-COOH   kyselina glutárová 

c) HOOC-COOH   kyselina oxálová 

d) CH
2
=CH-COOH   kyselina adipová 

 
64. Elimináciou 2 molekúl vodíka z kyseliny C

17
H

33
COOH dostaneme: 

a) kyselinu oktadecénovú 

b) kyselinu s tromi dvojitými väzbami 

c) kyselinu linolovú 

d) kyselinu linolénovú 

 
65. Kyselina trichlóroctová: 

a) sa využíva ako protizrážacie činidlo pri odbere krvi 

b) má vzorec Cl
3
C-COOH 

c) sa používa na zrážanie bielkovín v biologickom materiáli 

d) je najslabšia halogénkarboxylová kyselina 

 
66. Medzi substitučné deriváty karboxylových kyselín patrí: 

a) kyselina jablčná 

b) kyselina jantarová 

c) alanín 

d) serín 

 
67. Alanín pri pH = 3 je prevažne v štruktúrnej forme: 

a)  

b)  

c) H
3
N+-CH

2
-COO- 

d)  

 
68. Emulgačné vlastnosti: 

a) majú nepolárne látky 

b) má každá iónová zlúčenina 

c) majú látky obsahujúce hydrofóbnu aj hydrofilnú časť molekuly 

d) zložiek žlče sú dôležité pre trávenie triacylglycerolov 

 
69. Fosfolipidy: 

a) obsahujú aj fosfoesterovú väzbu 

b) neobsahujú vo svojej molekule treonín 

c) môžu obsahovať tri zvyšky H
3
PO

4 (napr. kyselina 3-fosfoglycerová) 

d) na rozdiel od triacylglycerolov majú aj polárnu časť v molekule 

 
70. Fosfolipidy vo svojej molekule môžu obsahovať: 

a) trojsýtny alkohol 

b) aminokyselinu viazanú väzbou -CO-NH- 

c) viazaný serín 

d) kyselinu fosforečnú 
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71. O steroloch môžeme povedať: 

a) obsahujú hydroxylovú skupinu v molekule 

b) sú deriváty cyklopentanoperhydrofenantrénu 

c) medzi steroly patrí cholesterol 

d) ich -OH skupina môže byť esterifikovaná s vyššími karboxylovými kyselinami 

 
72. Chlorofyl: 

a) obsahuje horčík 

b) tvorí sa v organizme človeka 

c) patrí medzi tetrapyrolové farbivá 

d) je zelené listové farbivo 

 
73. O DNA a RNA môžeme povedať: 

a) líšia sa obsahom aldózy a ketózy 

b) líšia sa zastúpením pyrimidínových báz 

c) pre DNA je z pyrimidínových dusíkových báz charakteristický uracil a pre RNA tymín 

d) líšia sa funkciou pri prenose genetickej informácie 

 
74. Polynukleotid: 

a) tvorí základ štruktúry mRNA 

b) obsahuje purínové a pyridínové bázy, aldopentózu a kyselinu fosforečnú 

c) z báz obsahuje aj dusíkovú bázu cysteín 

d) tvorí základ štruktúry DNA 

 
75. Sekundárna štruktúra DNA: 

a) je tvorená dvomi proti sebe prebiehajúcimi polynukleotidovými reťazcami stočenými do 

závitnice 

b) je udržiavaná peptidovými väzbami 

c) má tvar dvojitej pravotočivej závitnice 

d) je stabilizovaná vodíkovými väzbami medzi komplementárnymi dusíkovými bázami dvoch 

vlákien DNA 

 
76. RNA a DNA môžeme od seba odlíšiť: 

a) funkciou v bunke 

b) podľa druhu nukleotidov 

c) miestom ich tvorby v bunke 

d) sacharidovou zložkou 

 
77. Informáciu o poradí aminokyselín v reťazci bielkoviny majú bunky zakódovanú: 

a) v primárnej štruktúre DNA 

b) v poradí nukleotidov v tRNA 

c) v DNA tak, že jeden nukleotid určuje jednu aminokyselinu 

d) v poradí deoxyribonukleotidov v DNA 

 
78. Na tlmenie kašla sa používa alkaloid: 

a) s cyklom pyridínu 

b) kodeín 

c) zo skupiny ópiových alkaloidov 

d) heroín 
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79. Medzi disacharidy nepatrí: 

a) manóza 

b) inulín 

c) substrát maltázy 

d) dextrín 

 
80. L(-)-glukóza: 

a) je pravotočivá 

b) je biela kryštalická látka sladkej chuti 

c) obsahuje desať atómov kyslíka 

d) obsahuje jednu aldehydovú skupinu 

 
81. D(+)-manóza: 

a) môže redukovať Fehlingovo činidlo 

b) je ľavotočivý sacharid 

c) je epimérom glukózy na C
4
 

d) v ľudskom tele môže byť súčasťou glykoproteínov 

 
82. Medzi enzýmy podieľajúce sa na metabolizme sacharidov nepatrí: 

a) laktóza 

b) trypsín 

c) sacharáza 

d) maltáza 

 
83. Galaktóza: 

a) obsahuje dve oxoskupiny 

b) dáva pozitívnu Tollensovu reakciu 

c) vzniká hydrolýzou laktózy 

d) oxiduje amoniakálny roztok AgNO
3
 

 
84. Škrob dáva pozitívnu reakciu: 

a) s roztokom 1-naftolu v etanole 

b) s roztokom bázického fuchsínu 

c) s roztokom jódu 

d) s roztokom síranu meďnatého 

 
85. Uvedenou reakciou monosacharidov 

   vzniká: 

a) 1,2-glykozidová väzba 

b) chemická väzba štiepiteľná hydrolázami 

c) neredukujúci disacharid 

d) poloacetál 

 
86. Pri výstavbe molekuly celulózy sa uplatňuje: 

a) β -1,6-glykozidová väzba 

b) amyláza 

c) esterifikačná reakcia 

d) maltóza 
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87. Históny: 

a) sú hormóny bielkovinovej povahy 

b) obsahujú vyšší podiel zásaditých aminokyselín 

c) podieľajú sa na výstavbe chromozómov 

d) sú kyslé bielkoviny 

 

88. Vzorce  patria: 

a) substitučným derivátom karboxylových kyselín 

b) aminokyselinám, ktoré obsahujú aminoskupinu v beta-polohe 

c) serínu a kyseline 2-aminojantárovej 

d) 2-amino-3-hydroxypropánovej kyseline a kyseline jantárovej 

 
89. Kolagén: 

a) môžeme z neho získať glej 

b) nachádza sa v kostiach a chrupavkách 

c) je základná zložka nervového tkaniva 

d) patrí medzi globulárne bielkoviny 

 
90. Kyselina 2-aminojantárová je: 

a) alanín 

b) aminokyselina s dvomi karboxylovými skupinami v molekule 

c) kyselina asparágová 

d) štvoruhlíková aminokyselina 

 
91. Beta-oxidácie karboxylových kyselín sa zúčastňuje: 

a) acylkoenzým A 

b) enzýmový systém lokalizovaný v mitochondriách 

c) acetylkoenzým A ako substrát reakcie 

d) karboxylová kyselina po aktivácii 

 
92. Nekompetitívna inhibícia enzýmu ťažkými kovmi je: 

a) vratná 

b) podmienená nedostatkom substrátu 

c) nevratná 

d) podmienená väzbou inhibítora do aktívneho centra 

 
93. Krebsov cyklus prebieha v bunke: 

a) v mitochondriách 

b) za účelom získania energie a tvorby dôležitých intermediátov 

c) v endoplazmatickom retikule 

d) za aeróbnych podmienok 

 
94. Enzýmy klasifikujeme: 

a) na apoenzýmy a koenzýmy 

b) na 4 hlavné triedy 

c) na 6 hlavných tried 

d) podľa typu substrátu, ktorý premieňajú 

 
95. Vápnik sa z kostí vyplavuje účinkom: 

a) jedného z hormónov štítnej žľazy 

b) parathormónu 

c) adrenalínu 

d) kalcitonínu 
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96. Hormóny kôry nadobličky môžu ovplyvňovať: 

a) hladinu glukózy v krvi 

b) metabolizmus bielkovín 

c) krvný tlak 

d) aktivitu aminotransferáz 

 
97. Nedostatok jódu narušuje priamo: 

a) činnosť pankreasu 

b) funkciu prištítnych teliesok 

c) syntézu tyroxínu 

d) tvorbu parathormónu 

 
98. Dôležitú úlohu v oxidačno-redukčných dejoch organizmu zohráva: 

a) vitamín B
2
 

b) vitamín C 

c) kyselina askorbová 

d) vitamín E 

 
99. Kyselina listová: 

a) jej nedostatok vyvoláva zníženie počtu červených krviniek 

b) je pre človeka esenciálna 

c) je derivátom naftochinónu 

d) je potrebná pre tvorbu erytrocytov 

 
100. Na správnu tvorbu červených krviniek je potrebná prítomnosť: 

a) vitamínu obsahujúceho kobalt 

b) vitamínu B
12

 

c) kyseliny listovej 

d) železa 

 
101. Prispôsobivosť organizmu k podmienkam vonkajšieho prostredia sa nazýva: 

a) replikácia 

b) heterotrofia 

c) adaptabilita 

d) autotrofia 

 
102. Je vybavenie bunky enzýmami riadené geneticky: 

a) áno, ale len u prokaryotických buniek 

b) áno, podľa charakteru bunkového metabolizmu 

c) spravidla len niekedy, podľa stavu metabolizmu 

d) áno, ale len u eukaryotických buniek 

 
103. Prapohlavné bunky, z ktorých vznikajú gaméty sú: 

a) diploidné a nediferencované 

b) haploidné 

c) diferencované 

d) nediferencované 

 
104. Plazmodezmy sú: 

a) štruktúry, ktoré uľahčujú prechod látok medzi bunkami a prispievajú k mechanickej súdržnosti 

pletiva 

b) spojením plazmatických membrán susedných buniek 

c) typ prvoka 

d) typ spojenia rastlinných buniek 
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105. Všeobecný mechanizmus výdaja látok z buniek sa nazýva: 

a) defekácia 

b) diapedéza 

c) pinocytóza 

d) ejakulácia 

 
106. Transportné proteíny plazmatickej membrány sú: 

a) všetky bielkoviny plazmatickej membrány 

b) základné jednotky fagocytózy 

c) niektoré bielkoviny plazmatickej membrány, ktoré majú schopnosť špecificky viazať molekuly 

určitej zlúčeniny na povrch bunky a dopraviť ich na vnútornú stranu plazmatickej membrány 

d) schopné meniť svoj tvar alebo orientáciu v membráne 

 
107. Aký tvar majú mimojadrové chromozómy eukaryotických buniek: 

a) valcovitý 

b) ako eukaryotický chromozóm 

c) kruhový 

d) heterologický 

 
108. Z buniek ektodermy sa diferencujú: 

a) bunky receptorov 

b) bunky zamše 

c) nervové bunky 

d) epitelové bunky pokožky 

 
109. Kde sa nachádzajú jadrové póry: 

a) na póloch jadra eukaryotických buniek 

b) na vnútornej strane obalu jadra eukaryotických buniek 

c) v jadrovom obale eukaryotických buniek 

d) v jadrovom obale prokaryotických buniek 

 
110. Energia v bunke sa uvoľňuje: 

a) oxidatívnou fosforyláciou 

b) štiepením uhlíkového reťazca glukózy 

c) oxidáciou dusíka organických látok na vodu 

d) bunkovými oxidáciami 

 
111. O chemickom zložení bunkovej steny eukaryotickej bunky platí, že: 

a) u špecializovaných buniek môže obsahovať bielkoviny, soli a vosky 

b) je rovnaké ako zloženie plazmatickej membrány 

c) je odlišné od zloženia plazmatickej membrány 

d) u rastlín obsahuje celulózu 

 
112. Medzi organely eukaryotických buniek patrí: 

a) endoplazmatické retikulum 

b) centriola 

c) mitóza 

d) mitochondrie 
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113. Bunkové organely, ktorých základom sú biomembrány sa všeobecne nazývajú: 

a) membránové štruktúry bunky 

b) ribozómy 

c) biomembrány bunky 

d) membránové organely bunky 

 
114. Podľa úseku CAT AAG TAC AAC CGT CAC v DNA vznikne mRNA: 

a) GUU AUG AUG UUG GCA GTG 

b) GUU UUG AUG UUG GCA CTG 

c) GUU UUC AUC UUG CGA CTT 

d) GUA UUC AUG UUG GCA GUG 

115. Špecifické trojice za sebou nasledujúcich nukleotidov v makromolekule DNA sa 

nazývajú: 

a) antikodóny 

b) trizómy nukleotidov 

c) triplety nukleotidov 

d) trinómy nukleotidov 

 
116. Koľko chromozómov má somatická bunka človeka: 

a) 22 párov autozómov a jeden pár gonozómov 

b) 48 

c) diploidný počet 

d) 23 párov 

 
117. Genofond je: 

a) genetická výbava jednej rodiny 

b) súbor všetkých alel členov určitej populácie 

c) súbor dominantných alel členov určitej rodiny 

d) zásoba všetkých alel pre všetky dedičné znaky populácie 

 
118. Genetickou schémou kríženia heterozygota s homozygotom recesívnym je: 

a) AABB x aaBB 

b) AaBb x AaBb 

c) aaBB x aaBB 

d) Aa x aa 

 
119. Dcéra rozoznáva normálne červenú a zelenú farbu, avšak jej matka je farboslepá. 

Dcéra sa vydala a jej manžel nemá problémy pri rozlišovaní farieb.  

O pravdepodobnosti, že ich dcéra nebude farboslepá platí, že: 

a) je rovnaká, ako že bude farboslepá 

b) je rovnaká, ako že ich syn nebude farboslepý 

c) je rovnaká, ako že ich dcéra bude farboslepá 

d) ich dcéra nikdy nebude farboslepá 

 
120. Dedičnosť: 

a) zapríčiňuje, že potomkovia sa podobajú na rodičov 

b) zapríčiňuje, že potomkovia sú zhodní s rodičmi 

c) nemožno oddeliť od variability 

d) je schopnosť živých organizmov odovzdávať vlohy na utváranie vlastností z generácie na 

generáciu 
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121. Väzbová skupina génov je: 

a) súbor génov, pre ktorý platí princíp segregácie v meióze 

b) súbor génov, pre ktorý platí princíp segregácie v amitóze 

c) súbor génov všetkých chromozómov 

d) peptidická väzba aminokyseliny 

 
122. Genotypový štiepny pomer potomstva pri krížení dvoch heterozygotov pri 

monohybridizme je: 

a) 1: 1 

b) 3: 1 

c) 3: 2 

d) 50%: 50% 

 
123. Ak má matka homozygotne krvnú skupinu B a otec heterozygotne krvnú skupinu A, ich 

dieťa môže mať: 

a) heterozygotne B 

b) kodominantne AB 

c) homozygotne B 

d) A s genotypom A0 

 
124. Môžu mať manželia daltonici farboslepé dieťa: 

a) všetky deti musia byť farboslepé 

b) áno, s pravdepodobnosťou 75% 

c) áno, s pravdepodobnosťou 100% 

d) áno, ale farboslepých synov bude 75% 

 
125. Kvalitatívne znaky sú: 

a) intenzita metabolizmu 

b) farba očí 

c) funkčné 

d) podmienené génmi malého účinku 

 
126. Akú krvnú skupinu môže mať otec dieťaťa s krvnou skupinou AB, ak jeho matka má 

heterozygotne A: 

a) homozygotne 0 

b) kodominantne AB 

c) homozygotne B 

d) heterozygotne B 

 
127. U  starej matky sa vyskytol autozomálne dominantný znak s úplnou dominanciou. Jej 

dcéra tento znak má (Aa). Aká je pravdepodobnosť, že vnúča bude mať tento znak ak je 

jeho otec heterozygot pre daný znak: 

a) bude ho mať vždy 

b) 50 % 

c) nebude ho mať 

d) trojštvrtinový  

 
128. Hemofília (dedičná krvácavosť) sa vyskytuje: 

a) u mužov, ktorých matka je prenášačka 

b) častejšie u mužov 

c) u synov prenášačiek hemofílie 

d) rovnako u oboch pohlaví 
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129. Fenotypový štiepny pomer v F
2 

u dihybridizmu s úplnou dominanciou je: 

a) 9: 3: 1 

b) 9: 3: 3: 3: 1 

c) 3: 2: 1 

d) 9: 4: 2: 1 

 
130. Obaja rodičia majú krvnú skupinu AB. Akú krvnú skupinu môžu mať ich deti: 

a) homozygotne 0 

b) heterozygotne B 

c) homozygotne B 

d) kodominantne AB 

 
131. Pri krížení dvoch rovnakých homozygotov (pri monohybridizme) platí, že: 

a) všetci potomkovia (hybridi) musia byť opäť homozygoti 

b) všetci potomkovia (hybridi) musia byť opäť heterozygoti 

c) všetci potomkovia (hybridi) sa musia štiepiť v pomere 1:1 

d) všetci potomkovia (hybridi) sú heterozygoti 

 
132. 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) AaBBCCddEe 

b) AaBBCcddEE 

c) AaBBCCddEE 

d) CCDdEeffGG 

 
133. Príkladom mendelovskej dedičnosti normálneho ľudského znaku je dedičnosť: 

a) Downovej choroby 

b) daltonizmu 

c) farbosleposti 

d) hemofílie 

 
134. Ak má otec krvnú skupinu 0 a matka tiež krvnú skupinu 0: 

a) ich deti môžu mať len krvnú skupinu 0 

b) dieťa môže mať homozygotne 0 s rovnakou pravdepodobnosťou ako heterozygotne 0 

c) dieťa asi bude mať krvnú skupinu 0 

d) deti budú mať homozygotne 0 s pravdepodobnosťou 0% 

 
135. Zdraví manželia majú dvoch synov, jeden z nich je daltonik. Aké sú genotypy obidvoch 

manželov: 

a) X
d
X x XY 

b) matka nemá vlohu pre daltonizmus, otec je zdravý 

c) XX x X
d
Y 

d) matka je prenášačka, otec nemá vlohu pre daltonizmus 

 
136. Bielkovinový obal vírusu sa nazýva: 

a) cysta 

b) kapsida 

c) bielkovinový vak 

d) peptidoglykán 
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137. Z hlavičky a bičíka sa skladá vírus: 

a) bakteriofága 

b) besnoty 

c) X-choroby zemiakov 

d) tabakovej mozaiky 

 
138. Akú funkciu majú v organizme T-lymfocyty: 

a) vykonávajú bunkovú obranu 

b) produkujú imunoglobulíny 

c) vytvárajú sa z nich nešpecifické bunky po očkovaní 

d) zapríčiňujú odmietnutie transplantovaných orgánov 

 
139. Ktorý výrok platí pre koreňonožce: 

a) žijú v žlčových kanálikoch králika a spôsobujú kokcidiózu 

b) pohybujú sa pomocou panôžok, ktoré sú výbežkami cytoplazmy 

c) zaraďujeme k nim kokcídie a hemosporídie 

d) pohybujú sa pomocou bičíkov, ktoré sú výbežkami cytoplazmy 

 
140. Od akého typu bičíkovcov možno odvodiť mnohobunkovce: 

a) od živočíšnych húb 

b) od améb 

c) od koloniálnych bičíkovcov 

d) od sporozoí 

 
141. Rizomoid je: 

a) časť ryniorastu, ktorá má funkciu koreňa 

b) vedľajšia časť stonky 

c) rozvetvená časť stonky 

d) podzemná časť stonky 

 
142. Základné fyziologické funkcie zeleného listu sú: 

a) fotosyntetická asimilácia 

b) vytváranie pukov  

c) fotosyntéza 

d) v prípade sukulentov zadržiavať väčšie množstvo vody  

 
143. U chordát rozoznávame podkmene: 

a) Echinodermata 

b) Tunicata 

c) Vertebrata 

d) Kopijovce 

 
144. Kam zaraďujeme Ascídie: 

a) do triedy Obojživelníky 

b) do kmeňa Chordáty 

c) do podkmeňa Plášťovce 

d) do podkmeňa Tunicata 

 
145. Ktoré ploskavce potrebujú na svoj vývin medzihostiteľov: 

a) motolice 

b) Cestodes 

c) Trematodes 

d) pásomnice 
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146. K obranným dýchacím reflexom patrí: 

a) zvracanie 

b) reflex defekácie 

c) dávenie 

d) potenie 

 
147. Čo usmerňuje schopnosť nižších stavovcov meniť zafarbenie tela: 

a) hormón šuškovitého telieska 

b) hormón predného laloku hypofýzy 

c) hormón zadného laloku podmozgovej žľazy 

d) hormón zadného laloku hypofýzy 

 
148. Čiernobiele videnie za šera umožňujú: 

a) tyčinky 

b) dendrity čapíkov 

c) neurity 

d) tyčinky a čapíky 

 
149. Obrúčkavce odstraňujú odpadové látky: 

a) plamienkovými bunkami 

b) obličkami 

c) nefrídiami 

d) protonefrídiami 

 
150. Ako sa nazývajú živočíchy so stálou teplotou tela: 

a) autotermné 

b) homotermné 

c) monotermné 

d) exotermné 

 
151. Niektoré druhy rýb zachytávajú zvukové vlny: 

a) ušami 

b) orgánom bočnej čiary 

c) sluchovopolohovým orgánom 

d) hmatovými fúzami 

 
152. Ako získavajú živočíchy a človek energiu na životné deje: 

a) enzymatickým rozkladom anorganických látok 

b) rozkladom organických látok výlučne pôsobením enzýmov 

c) premenou tepla na chemickú energiu 

d) anorganickými látkami z potravy 

 
153. Čo je svalový tonus: 

a) degeneratívne ochorenie svalu 

b) dedičná vývinová chyba 

c) udržiavanie trvalého mierneho sťahu priečne pruhovaného svalstva 

d) udržiavanie trvalého mierneho sťahu hladkého svalstva 

 
154. Prištítne telieska: 

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

b) sa vo fylogenéze objavujú prvý raz u obojživelníkov 

c) sa vo fylogenéze objavujú prvý raz u plazov 

d) sú umiestnené blízko štítnej žľazy 
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155. V pankreatickej šťave človeka sa nachádza: 

a) pepsinogén 

b) inzulín 

c) enzým štiepiaci peptidy 

d) enzým štiepiaci soli 

 
156. Kde sa uskutočňuje subjektívne vnímanie polohy hlavy a jej zmien u človeka: 

a) v statickom a kinetickom receptore 

b) na spodnej strane čelového laloku 

c) v mozgovej kôre 

d) v temennom laloku mozgovej kôry 

 
157. O činnosti žalúdka u človeka platí že: 

a) pri jeho neprimeranom podráždení nastáva zvracanie t.j. vyprázdnenie do tenkého   čreva a 

hrubým črevom z tela von 

b) pohybmi jeho steny sa potrava premiešava s pankreatickou šťavou 

c) jeho úlohou je zhromaždiť a zadržať väčšie množstvo naraz prijatej potravy 

d) pohybmi jeho steny sa potrava premiešava s žalúdkovou šťavou 

 
158. K rozmnožovacej sústave ženy patrí: 

a) pošva 

b) análny otvor 

c) vajíčkovody 

d) vaječníky 

 
159. Miazgové uzliny človeka: 

a) sú napr. panvové uzliny 

b) sa nachádzajú pri ušnici 

c) sú napr. krčné uzliny 

d) sa nachádzajú v oblasti slabín 

 
160. Ako vplýva parasympatikus na obehovú sústavu a srdce: 

a) znižuje krvný tlak 

b) zoslabuje sťahy myokardu 

c) zrýchľuje činnosť srdca 

d) spomaľuje činnosť srdca 

 
161. Svaly, ktoré spôsobujú ohnutie, sa nazývajú: 

a) ohýbače 

b) privracače 

c) flexory 

d) supinátory 

 
162. Rh faktor sa vyskytuje u ľudí: 

a) u 84-85% sa nevyskytuje (sú Rh-negatívni) 

b) menej často ako krvná skupina 0 

c) u 15-16% sa vyskytuje (sú Rh-pozitívni) 

d) u 15-16% sa nevyskytuje (sú Rh-negatívni) 

 
163. K dýchacej sústave človeka patria: 

a) pľúca 

b) priedušky 

c) dýchacie cesty 

d) hrtan 
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164. Svaly dolnej končatiny sú: 

a) ohýbač kolena 

b) šikmý sval lýtka 

c) trojhlavý sval ramena 

d) poloblanitý sval stehna 

 
165. O svaloch brucha u človeka platí, že: 

a) sú väčšinou rozsiahle a ploché 

b) patrí k nim priamy sval brucha 

c) patrí k nim lichobežníkový sval 

d) patrí k nim vonkajší šikmý sval brucha 

166. O častiach vylučovacej sústavy u zdravého človeka platí, že: 

a) močová rúra je jedna a močovody tri 

b) močové rúry sú dve a močovod jeden 

c) močová rúra je jedna a močovody dva 

d) z každej obličkovej panvičky vychádza jeden močovod 

 
167. Priemerný minútový dychový objem dospelého človeka v kľude je: 

a) rovnaký ako vitálna kapacita 

b) menší ako vitálna kapacita 

c) väčší ako vitálna kapacita 

d) 7-9 litrov vzduchu 

 
168. Pri priečnej osi nazývame smer od stredu tela: 

a) dexter 

b) distálny 

c) sinister 

d) transverzálny 

 
169. Ktoré tepny zásobujú krvou srdcový sval: 

a) pľúcnica 

b) koronárne tepny 

c) aorta 

d) tie, ktoré vystupujú priamo zo srdcovnice 

 
170. Ktoré tvrdenie o srdcovocievnom systéme človeka je správne: 

a) pľúcnymi žilami priteká do pľúc okysličená krv 

b) vetvy pľúcnice vedú do pľúc 

c) pľúcnymi žilami priteká z pľúc okysličená krv 

d) žily z hlavy a ramena zľava vedú do aorty 

 
171. Aorta: 

a) vychádza z pravej komory 

b) dopravuje odkysličenú krv do veľkého obehu 

c) dopravuje okysličenú krv do veľkého obehu 

d) vychádza z ľavej komory 

 
172. Spánok: 

a) sa vyskytuje u jednobunkovcov 

b) nepriaznivo pôsobí na celý organizmus 

c) je základný fyziologický jav 

d) tlmí činnosť mozgovej kôry 
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173. Na priereze kosti človeka vidíme: 

a) plášťové lamely kompaktnej kosti 

b) rúrkovité lamely kompaktnej kosti 

c) okosticu 

d) trámce hubovitého kostného tkaniva 

 
174. Ako nazývame miesto, kde sa spájajú výbežky neurónov: 

a) synapsia 

b) kontaktné miesto 

c) križovatka 

d) šál 

 
175. Kĺbové spojenie kostí: 

a) je spojenie kostí dotykom 

b) má dotykové plochy vystlané chrupkou 

c) obsahuje tekutinu, ktorá vyživuje chrupku 

d) je vystlané okosticou 

 
176. Erytrocyty dospelého človeka sa tvoria: 

a) v okostici dlhých kostí 

b) v pečeni 

c) vo svaloch 

d) v kostnej dreni krátkych kostí 

 
177. Počet červených krviniek zdravého človeka nezávisí od: 

a) teploty okolia 

b) nadmorskej výšky, kde jedinec žije 

c) množstva kyslíka vo vzduchu 

d) látok, ktoré ho upravujú 

 
178. K svalom hlavy z funkčného hľadiska patria: 

a) mimické svaly, ktoré pohybujú sánkou 

b) svaly mäkkého podnebia, ktoré pohybujú mihalnicami 

c) žuvacie svaly, ktoré pohybujú sánkou 

d) mimické svaly, ktoré vytvárajú výraz tváre 

 
179. Medzimozog človeka: 

a) má oddiel talamus, v ktorom sa prepájajú prakticky všetky zostupné dráhy vedúce do miechy 

b) obsahuje hypotalamus, ktorý zodpovedá za koordináciu pohybových funkcií 

c) je tvorený talamom a hypotalamom 

d) obsahuje talamus, ktorý je sídlom riadenia vnútorných orgánov 

 
180. K základným chuťovým vnemom patrí vnímanie: 

a) trpko 

b) kyslo 

c) slano 

d) sladko 

 
181. Mozoček človeka sa podieľa na: 

a) riadení plynulosti pohybov 

b) riadení svalového napätia 

c) riadení činnosti vnútorných orgánov 

d) koordinácii pohybových funkcií 
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182. K svalom dolnej končatiny zaraďujeme: 

a) šikmý sval lýtka 

b) trojhlavý sval lýtka 

c) dlhý sval stehna 

d) jabĺčko 

 
183. Aké chlopne sú medzi predsieňami a komorami srdca: 

a) blanité cípovité chlopne 

b) predsieňové chlopne 

c) žiadne 

d) kostené cípovité chlopne 

 
184. V predĺženej mieche sú reflexné centrá pre: 

a) zvracanie 

b) rohovkový reflex 

c) kašeľ 

d) somatické miechové reflexy 

 
185. Ako sa nazývajú vlastné svetlocitlivé bunky u človeka: 

a) čapíky 

b) sklovcové bunky 

c) tyčinky 

d) cievovkové bunky 

 
186. O kostrovom svale platí, že: 

a) má určité pokojové napätie 

b) má schopnosť kontrakcie 

c) je inervovaný 

d) pri zaťažení sa pretiahne 

 
187. O vápniku u človeka platí, že: 

a) je nevyhnutný pre zrážanie krvi 

b) je nevyhnutný pre sekréciu hormónov 

c) je prítomný vo všetkých štruktúrach a veľmi dôležitý 

d) je nevyhnutný pre deje na membráne nervového vlákna 

 
188. Kosti správne zoradené od najväčšej po najmenšiu sú: 

a) hrudná kosť, stavec, strmienok 

b) kosť zápästia, jabĺčko, lebka 

c) panva, lebka, jabĺčko 

d) stehnová kosť, ramenná kosť, kľúčna kosť 

 
189. Receptormi v koži možno rozlíšiť: 

a) drsnosť 

b) vlhkosť 

c) tvrdosť 

d) ťah 

 
190. Retikulárna formácia človeka: 

a) prijíma informácie zo všetkých receptorov 

b) je významná pri stave bdelosti 

c) má spojenie so všetkými oddielmi ústrednej nervovej sústavy 

d) má význam pri udržiavaní pozornosti 
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191. Kam sa upína väčšina kostrových svalov človeka: 

a) na žľazy s vnútornou sekréciou 

b) na hladké svaly 

c) na šľachy 

d) na väzivá 

 
192. O obsahu oxidu uhličitého v plynoch pri dýchaní u človeka platí, že: 

a) atmosferický vzduch obsahuje 29,04% CO
2 

b) vydychovaný vzduch obsahuje 0,3% CO
2 

c) alveolárny vzduch obsahuje 2,1% CO
2 

d) vydychovaný vzduch obsahuje 2,92% CO
2 

 
193. Akú funkciu má testosterón: 

a) ovplyvňuje vývin pohlavných znakov 

b) riadi pohlavnú aktivitu samcov 

c) ovplyvňuje rast pohlavných orgánov samcov 

d) má podobné účinky v tele muža ako estrogény v tele ženy 

 
194. O transfúzii (prevode) krvi platí, že: 

a) aby sa predišlo ťažkému poškodeniu alebo smrti, je najlepšie, ak má darca a príjemca rovnakú 

krvnú skupinu 

b) vykonáva sa dnes väčšinou z "krvnej konzervy" 

c) zachraňuje život pri veľkých stratách krvi 

d) dodáva krvinky a dôležité látky 

 
195. Pedológia je: 

a) detské lekárstvo 

b) náuka o pôde, pôdoznalectvo 

c) odvetvie hydrogeológie 

d) vedná disciplína skúmajúca vodné zdroje 

 
196. Čo je stratigrafická tabuľka: 

a) schéma spojenia potravinových reťazcov 

b) prehľad klimaxových ekosystémov sveta 

c) poradie vrstiev zemskej kôry  

d) éry a útvary zemskej kôry 

 
197. Recesívna alela podmieňujúca kvalitatívny znak sa v populácii vyskytuje s frekvenciou 

10%. Frekvencia recesívnych homozygotov pre tento znak je: 

a) 0,0009 

b) 0,654 

c) 90% 

d) 11% 

 
198. Aká je frekvencia heterozygotov, keď sa pri populačnom výskume zistilo, že frekvencia 

recesívnej alely je 0,04: 

a) 90,40 

b) 0,0768 

c) 7,68% 

d) 18,7% 
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199. Aká je frekvencia heterozygotov, ak sa v danej populácii vyskytuje 3600 recesívnych 

homozygotov na 1 000 000 osôb: 

a) 0,1128 

b) 0,2378 

c) 0,04 

d) 1,28 

 
200. Ak sa dominantná alela vyskytuje v populácii s frekvenciou 0,92, aká je frekvencia 

výskytu dominantných homozygotov: 

a) 48,64% 

b) 19,43 

c) 64,84 

d) 73,42 

 
 


