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1. O niektorých základných charakteristikách látok platí: 

a) jednotka látkového množstva je kilogram 

b) jednotka molárnej hmotnosti je kg.mol-1 alebo g.mol-1 

c) relatívna atómová hmotnosť je podiel hmotnosti daného atómu a atómovej hmotnostnej 

konštanty 

d) látkové množstvo (n) možno vyjadriť vzťahom   pričom  N = celkový počet častíc 

v uvažovanom súbore a  N
A
 = Avogadrova konštanta 

 
2. Peptidová väzba: 

a) vzniká v procese proteosyntézy 

b) zodpovedá za primárnu štruktúru bielkovín 

c) je zoskupenie atómov -CO-NH- 

d) môže byť štiepená amylázou 

 
3. Elektronegativita atómu draslíka je 0,9 a atómu brómu je 2,7. Aká je väzba medzi 

atómami Br a K v bromide draselnom: 

a) násobná väzba 

b) π - väzba 

c) sigma väzba 

d) kovalentná väzba 

 

4. Nuklidy  

a) majú rovnaký počet protónov 

b) sú izotopy 

c) majú rôzny počet protónov 

d) majú rovnaký počet neutrónov 

 
5. Pri 100-násobnom zriedení roztoku HCl,  c = 0,01 mol.l-1, vodou, hodnota pH 

vzniknutého roztoku: 

a) sa zníži 100-násobne oproti pôvodnému roztoku 

b) sa nezmení oproti pôvodnému roztoku, mení sa iba koncentrácia roztoku 

c) sa bude číselne rovnať hodnote pOH vzniknutého roztoku 

d) sa zníži o 2 oproti pôvodnému roztoku 

 
6. Podľa Brönstedovej teórie kyseliny môžu byť: 

a) látky s vyšším počtom atómov kyslíka v molekule 

b) elektroneutrálne molekuly, katióny a anióny, ktoré môžu odštiepiť H+ 

c) látky, ktoré sú donorom protónu 

d) napr. ióny  HCO
3

-,  HSO
4

-,  OH-,  PO
4

3- 

 
7. Ak rozpúšťame vo vode (pH vody = 7) soľ: 

a) silnej kyseliny so silnou zásadou - nastane hydrolýza soli a pH roztoku bude vždy nižšie 

ako 7 

b) pH roztoku sa vždy bude rovnať 7 

c) slabej zásady so silnou kyselinou - pH roztoku bude nižšie ako 7 

d) pH roztoku bude závisieť len od koncentrácie soli a nie od jej zloženia 
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8. Osmóza: 

a) nastane, keď sú dva roztoky NaCl s rôznou koncentráciou oddelené semipermeabilnou 

membránou 

b) je opačný pochod ako difúzia 

c) je dej, ktorý nemôže prebiehať v organizme človeka 

d) je vlastnosťou systému tvoreného rozpúšťadlom, roztokom a polopriepustnou membránou 

medzi nimi 

 
9. Difúzia: 

a) je prechod nízkomolekulových látok cez semipermeabilnú membránu 

b) môže nastať napr. vtedy, keď do kadičky s vodou hodíme kryštál KMnO
4
 

c) je prechod rozpúšťadla z miest s vyššou koncentráciou na miesta s nižšou koncentráciou 

d) je samovoľný prechod častíc látky z miest s vyššou koncentráciou na miesta s nižšou 

koncentráciou 

 
10. Atóm draslíka v reakcii: 2 K + 2 H

2
O  2 KOH + H

2
 

a) je redukovadlo 

b) odovzdáva elektróny 

c) je oxidovadlo 

d) nemení svoje oxidačné číslo 

 
11. Atóm arzénu má oxidačné číslo V v zlúčeninách: 

a) AsCl
3
 

b) Ag
3
AsO

3
 

c) As
2
S

3
 

d) Pb
3
(AsO

4
)

2
 

 
12. Pre chemickú reakciu Fe + 2 HCl (zried.)  FeCl

2
 + H

2
 platí: 

a) katión H+ sa redukuje 

b) Fe sa oxiduje 

c) Fe sa redukuje 

d) reakcia je oxidačno-redukčná 

 
13. Vyberte správny vzťah pre rovnovážnu konštantu reakcie  

4 KClO
3  

KCl + 3 KClO
4 
: 

a)  

b)  

c)  

d)  

 
14. Hodnota aktivačnej energie E

a
: 

a) vyplýva z hodnoty rovnovážnej konštanty reakcie 

b) je vo vzťahu k rýchlosti chemickej reakcie 

c) je určená hodnotou reakčného tepla Q
m
 

d) exotermických reakcií je nižšia ako endotermických 
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15. Väzby medzi atómami vodíka a kyslíka v molekule vody sú: 

a) pevné, lebo majú vysokú hodnotu väzbovej energie 

b) donorovo-akceptorové 

c) koordinačné 

d) iónové, lebo rozdiel hodnôt elektronegativity týchto prvkov je vyšší ako 1,7 

 
16. Zásadotvorné oxidy: 

a) sa zlučujú s vodou za tvorby solí 

b) sú oxidy nekovových prvkov, ktoré sú umiestnené v  V.A až  VII.A skupine periodickej 

sústavy prvkov 

c) sú oxidy alkalických kovov a kovov alkalických zemín 

d) sú oxidy kovových prvkov s oxidačným číslom nižším ako IV 

 
17. Peroxid vodíka: 

a) katalytickým vplyvom niektorých látok (napr. MnO
2
) sa rozkladá podľa rovnice: 

H
2
O

2  
H

2
O + 1/2 O

2
 

b) je v bezvodom prostredí výbušná látka 

c) môže oxidovať soli  Fe2+ na  Fe3+ 

d) v kvapalnom stave má molekuly viazané vodíkovými väzbami 

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

a)  K(O
2
)

2
,  SrH(O

2
)
2
, Na

2
O

2
 

b)  KHO
2
,  SrO

2
,  Na(O

2
)

2
 

c)  KHO,  Sr
2
O,  NaHO

2
 

d)  KHO
2
,  SrO

2
,  Na

2
O

2
 

 
19. Zlúčenina COCl

2
: 

a) sa nazýva fosgén 

b) sa nazýva guanidín 

c) patrí medzi deriváty kyseliny uhličitej 

d) je prudko jedovatý plyn, používal sa na vojenské účely 

 
20. Medzi d prvky patria: 

a) napr. N, O, S, Cl 

b) prvky umiestnené v A skupinách periodickej sústavy prvkov 

c) prvky, ktorých atómy na tvorbu väzieb môžu využiť orbitál ns, ako aj (n - 1)d orbitály  

d) prechodné prvky 

 
21. O amoniaku platí: 

a) nerozpúšťa sa vo vode 

b) môže sa pripraviť reakciou dusíka s vodíkom 

c) najčastejšie sa správa ako kyselina, môže odovzdať protón iným látkam 

d) je zložka amminkomplexov 

 
22. Reakciou dichrómanu draselného, oxidu siričitého a kyseliny sírovej vzniká kamenec 

chromito-draselný a voda. Vypočítajte, koľko dichrómanu draselného potrebujeme 

na prípravu 200 ml roztoku kamenca chromito-draselného s koncentráciou 0,15 

mol.l-1. A
r
(S) =32; A

r
(K) = 39; A

r
(O) = 16; A

r
(Cr) = 52; A

r
(Al) = 27 

a) 4,41 g 

b) 8,82 g 

c) 6,25 g 

d) 0,015 mol 
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23. Koľko hmotnostných percent jednotlivých prvkov obsahuje tiomočovina?  

A
r
(N) = 14; A

r
(H) = 1; A

r
(C) = 12; A

r
(O) = 16; A

r
(S) = 32 

a) 26,66 % O 

b) 42,11 % S 

c) 5,26 % H 

d) 36,66 % S 

 
24. Na prípravu 250 cm3 nasýteného roztoku jodičnanu strieborného použijeme 0,011 g 

AgIO
3
. Vypočítajte konštantu rozpustnosti (K

S
) tejto soli. Aká je koncentrácia iónov 

v roztoku? M
r
(AgIO

3
) = 282 

a) [Ag+]= 0,156 mmol/l 

b) K
S
 = 3,79.10-8 

c) K
S
 = 2,43.10-4 

d) [Ag+] = 2,43 mmol/l 

 
25. Aká je koncentrácia HClO

3
 v roztoku, ktorý obsahuje 3.10-4 mol HClO

3
 v 25 cm3 

roztoku? 

a) 0,012 mol/l 

b) 0,012 mmol/l 

c) 12 mmol/l 

d) 1,5.10-3 mol/l 

 
26. Vypočítajte, aký objem 95 %-ného (obj. %) etanolu, resp. vody treba na prípravu 

600 ml roztoku, v ktorom je 40 % (obj. %) etanolu: 

a) 0,34737  litra etanolu 

b) 252,63 ml etanolu 

c) 240 ml etanolu 

d) 360 ml H
2
O 

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

a) c(OH-) = 1.10-6 µmol/l 

b) c(H
3
O+) = 1.10-2 mol/l 

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

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

 
28. Krv má obsahovať 140 mmol.l-1 NaCl. Aké množstvo NaCl treba dodať pacientovi 

(ktorý má 5 litrov krvi), ak v krvi pacienta je 120 mmol.l-1 NaCl? V akom objeme 

fyziologického roztoku (c=0,150 mol/l) sa potrebný NaCl podá?  M
r
(NaCl) = 58 

a) 100 mmol 

b) 5,8 g NaCl 

c) 666 ml 

d) 0,1 mol 

 
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) 0,060 dm3 

b) 30 ml 

c) 90 ml 

d) 150 ml 
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30. Rovnovážna konštanta reakcie esterifikácie metanolu s kyselinou octovou sa rovná 

jednej. Označte správne látkové množstvá (mol) jednotlivých zložiek rovnovážnej 

sústavy, ak zmiešame 5 mol metanolu s 8 mol kyseliny octovej: 

a) ester = 3,08 

b) voda = 3,08 

c) metanol = 1,92 

d) kyselina octová = 4,92 

 
31. Aká je molekulová hmotnosť sacharidu, ak osmotický tlak roztoku, ktorý obsahuje v 

300 ml 12,61 gramov sacharidu pri 27 °C, je 700 kPa? O aký sacharid môže ísť?  

 R = 8,32 JK-1mol-1 

a) 282 

b) ribulóza 

c) sacharóza 

d) 150 

 
32. Vypočítajte, aký objem oxidu uhličitého, meraný za normálnych podmienok, 

prípadne koľko gramov alebo mólov  CO
2
 sa uvoľní pri oxidácii etylénu, ak súčasne 

vznikne 8 mol vody. A
r
(C) = 12;  A

r
(O) = 16;  A

r
(H) = 1 

a) 4 mol 

b) 176 g 

c) 8 g 

d) 8 mol 

 
33. Vypočítajte hmotnosť toluénu, ktorý možno pripraviť reakciou 26 g benzénu s 

chlórmetánom. Koľko chlórmetánu sa pri reakcii spotrebuje?  A
r
(Cl) = 35,5;  

 A
r
(C) = 12; A

r
(H) = 1 

a) 16,83 g CHCl
3
 

b) 30,66 mg toluénu 

c) 16,83 g CH
2
Cl

2
 

d) 0,333 mol CH
3
Cl 

 
34. Elektrofilné adície: 

a) sa začínajú atakom elektrofilu 

b) sú typické pre alkány 

c) majú v reakčnom mechanizme najrýchlejší stupeň vznik karbkatiónu 

d) sú typické pre aromatické uhľovodíky 

 
35. Označte dvojice, v ktorých je ku vzorcu priradený správny názov: 

a) (CH
3
COO)

2
Pb  octan olovnatý 

b) HCOOH   kyselina mravčia 

c) CH
3
-CO-COOH  kyselina mliečna 

d) (COOH)
2   

kyselina oxálová 
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36. Z uvedených štruktúr je trans-izomérom: 

a) 

 

b)  

c)   

d) 
 
 

 
37. Atóm uhlíka, ktorý v molekule zlúčeniny priamo viaže: 

a) štyri atómy uhlíka sa označuje ako kvartérny 

b) tri atómy uhlíka sa označuje ako kvartérny 

c) tri atómy uhlíka sa označuje ako terciárny 

d) jeden atóm uhlíka sa označuje ako primárny 

 
38. Označte dvojice zlúčenín, ktoré vzájomne predstavujú izoméry cis-trans: 

a) kyselina maleínová a jantárová 

b) kyselina olejová a linolová 

c) kyselina olejová a elaidová 

d) kyselina maleínová a fumárová 

 
39. Reakcia CH≡CH + 2H

2  
CH

3
-CH

3
  je: 

a) radikálová adícia 

b) hydratácia 

c) katalyzovaná ušlachtilými kovmi 

d) oxidácia 

 
40. Reakcia úplného spaľovania látok je: 

a) C
6
H

12
O

6
  + 6 O

2  
6 CO

2
 + 6 H

2
O 

b) 2 C
6
H

6
 + 3O

2  
2 CH

3
COOH + 2 H

2
O 

c) 2 CH
4
 + 4 O

2  
2 CO

2
 + 4 H

2
O 

d) C
16

H
32

O
2
 + 23 O

2  
16 CO

2
 + 16 H

2
O 

 
41. Vyberte správne reakčné schémy: 

a)  

b)  

c)  

d)  
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42. Poloacetál vznikne: 

a) reakciou dvoch molekúl cyklických foriem monosacharidov 

b) adíciou jednej molekuly alkoholu na aldehyd 

c) adíciou vody na acetylén 

d) adíciou vody na aldehyd 

 
43. Ktoré z uvedených zlúčenín môžu vzniknúť oxidáciou cyklohexanolu: 

a)  

b)  

c)  

d) do druhého stupňa kyselina vzorca  HOOC-(CH
2
)

4
-COOH 

 
44. O glycerole platí, že: 

a) je najjednoduchší triol 

b) oxidáciou dáva acetaldehyd 

c) esterifikáciou s karboxylovými kyselinami dáva acylglyceroly 

d) oxidáciou sekundárnej -OH skupiny molekuly vzniká glyceraldehyd 

 
45. Benzyl je jednoväzbová skupina odvodená od: 

a) benzénu 

b) toluénu 

c) fenolu 

d) metylbenzénu 

 
46. Ktoré z uvedených zlúčenín obsahujú oxo-skupinu: 

a)  

b) H-CHO 

c) CH
3
-CHO 

d) CH
3
-CO-CH

3
 

 
47. Oxidáciou etylénglykolu môže vzniknúť: 

a) acetón 

b) kyselina šťaveľová 

c) kyselina glykolová 

d) kyselina oxálová 

 
48. Benzylchlorid: 

a) je totožný s chlórbenzénom 

b) je substitučný derivát toluénu 

c) je nenasýtená zlúčenina 

d) je chlórmetylbenzén 

 
49. Étery: 

a) majú rovnaké teploty varu ako s nimi izomérne alkoholy 

b) sú výbornými rozpúšťadlami organických látok 

c) cyklické sú napríklad dioxán a tetrahydrofurán 

d) môžu vznikať reakciou alkylhalogenidov s alkoholátmi 
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50. Ktoré z uvedených zlúčenín sú fenoly: 

a) o-krezol 

b) pyrogalol 

c) hydrochinón 

d) rezorcinol 

 
51. Oxidáciou -OH skupiny v molelule kyseliny mliečnej vzniká: 

a) karbonylová skupina 

b) kyselina 2-hydroxypropánová 

c) oxoskupina 

d) kyselina 2-oxopropánová 

 

52. Väzba brómu s atómom uhlíka v reťazci : 

a) vyvoláva mezomérny efekt 

b) vyvoláva záporný indukčný efekt 

c) je kovalentná 

d) je polárna kovalentná väzba 

 

53. Zlúčenina    je: 

a) propanón 

b) acetón 

c) dimetylketón 

d) látka, ktorá vzniká oxidáciou 1-propanolu (propán-1-olu) 

 
54. Ktorá z uvedených reakcií môže prebiehať: 

a) oxidácia acetaldehydu na kyselinu octovú 

b) oxidácia 2-propanolu na acetón 

c) oxidácia etanolu na acetaldehyd 

d) redukcia metanálu na kyselinu metánovú 

 
55. Substitúcia vodíka halogénom v nasýtenom uhľovodíkovom reťazci karboxylovej 

kyseliny zvyšuje jej kyslosť: 

a) tým viac, čím je viac atómov vodíka substituovaných halogénom 

b) pretože hodnota pK
a
 sa zvyšuje 

c) účinkom mezomérneho efektu 

d) účinkom kladného indukčného efektu halogénu 

 

56. Vzorec  má kyselina: 

a) asparágová 

b) izocitrónová 

c) jantárová 

d) vínna 
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57. Zlúčenina  je: 

a) ketón 

b) kyselina propénová 

c) kyselina akrylová 

d) kyselina propínová 

 
58. Vyberte správne priradenie názvu ku vzorcu karboxylovej kyseliny: 

a) CH
3
-CH

2
-CH

2
-COOH  kyselina maslová 

b) HOOC-CH
2
-CH(OH)-COOH kyselina vínna 

c) HOOC-(CH
2
)

3
-COOH   kyselina glutárová 

d) HOOC-COOH   kyselina oxálová 

 
59. Vyberte správne priradenie názvu ku vzorcu karboxylovej kyseliny: 

a) HOOC-CH=CH-COOH  kyselina malónová 

b) HOC-COOH    kyselina glykolová 

c)    kyselina tereftalová 

d)      kyselina cyklohexánkarboxylová 

 
60. Medzi aromatické karboxylové kyseliny patrí: 

a) p-aminosalicylová 

b) kyselina salicylová 

c) kyselina adipová 

d) kyselina maleínová 

 
61. Zlúčenina CH

3
-O-CO-CH

3
 vzniká z: 

a) metánu a kyseliny octovej 

b) metanolu a kyseliny octovej 

c) kyseliny etánovej a metylalkoholu 

d) acetylchloridu a metanolu 

 
62. Funkčné deriváty karboxylových kyselín: 

a) sa odvodzujú napr. náhradou protónu v karboxylovej skupine katiónom kovu 

b) sú napr. soli a anhydridy karboxylových kyselín 

c) sa odvodzujú náhradou atómu vodíka v uhľovodíkovom reťazci kyseliny iným atómom 

alebo skupinou atómov 

d) sú napr. hydroxykyseliny a oxokyseliny 

 
63. Zlúčenina  je: 

a) guanín 

b) diamid kyseliny uhličitej 

c) iminomočovina 

d) guanidín 
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64. Esterifikácia je reakcia: 

a) etanolu s kyselinou salicylovou 

b) aj anorganickej kyslíkatej kyseliny s alkoholom 

c) dvoch molekúl aldehydu v kyslom prostredí 

d) alkoholu s aldehydom 

 

65. Reakcia  je: 

a) esterifikácia 

b) alkalická hydratácia esteru 

c) zmydelňovanie (pri esteroch vyšších karboxylových kyselín) 

d) reakcia, pri ktorej vzniká z esteru vyššej karboxylovej kyseliny mydlo 

 
66. Zmydelňovanie je: 

a) reakcia, pri ktorej vzniká ester a voda 

b) hydrolýza jednoduchých tukov v prítomnosti NaOH alebo KOH 

c) enzýmová reakcia 

d) formálne opak reakcie, ktorou vznikajú triacylglyceroly, pričom reakcia zmydelňovania 

prebieha v prítomnosti KOH alebo NaOH 

 
67. Medzi substitučné deriváty karboxylových kyselín patria: 

a) étery 

b) anhydridy kyselín 

c) estery 

d) halogénkyseliny 

 
68. V jednoduchých lipidoch sa nenachádzajú viazané látky: 

a) väzbou fosfoesterovou 

b) serín 

c) cholín 

d) glukóza 

 
69. Medzi zložené lipidy radíme: 

a) zmiešané triacylglyceroly 

b) tie, ktoré obsahujú napríklad aj etanolamín 

c) lecitíny 

d) fosfolipidy 

 
70. Acylglyceroly ako alkoholovú zložku obsahujú: 

a) etanol 

b) vyššie jednosýtne alkoholy 

c) ribitol 

d) kyselinu palmitovú 

 
71. Cholesterol sa môže nachádzať v organizme človeka: 

a) ako acylcholesterol 

b) spolu s ďalšími lipidmi v lipoproteínoch 

c) v nadbytku a poškodzovať cievy 

d) vo fosfolipidoch 

 
72. Medzi heteroarény patrí: 

a) fenylalanín 

b) furán 

c) pyridín 

d) každá aromatická zlúčenina 
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73. V nukleových kyselinách sa môžu nachádzať viazané: 

a) aldopentózy 

b) H
3
PO

4
 na deoxyribózu 

c) ketohexózy 

d) deoxymonosacharidy odvodené od pentóz a hexóz 

 
74. O nikotínamide a pyrimidíne môžeme povedať: 

a) obidva obsahujú v molekule rovnaký druh heteroatómu 

b) pyrimidín nie je súčasťou oxidačno-redukčného koenzýmu 

c) nenachádzajú sa v koenzýme Q 

d) ani jeden z nich sa nenachádza vo FAD 

 
75. O deoxyribonukleových kyselinách platí: 

a) sú nositeľmi genetickej informácie 

b) ich primárnu štruktúru tvoria nukleotidy obsahujúce monosacharid deoxyribózu 

c) patria medzi biopolyméry 

d) vznikajú prepisom zo štruktúry bielkovín 

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

a) karboxypurín 

b) amoniak a CO
2
 

c) produkt vznikajúci deamináciou a oxidáciou purínových látok 

d) 2,6,8-trihydroxypurín 

 
77. O DNA a RNA môžeme tvrdiť: 

a) líšia sa zastúpením purínových nukleotidov 

b) nukleotid odvodený od cytozínu je len v RNA 

c) nelíšia sa prítomnosťou tymínu 

d) líšia sa zastúpením pyrimidínových nukleotidov 

 
78. Vyberte vzorec imidazolu: 

a)  

b)    

c)  

d)   

 
79. Vodný roztok maltózy: 

a) rozkladá sa sacharázou 

b) dáva pozitívnu reakciu s jódom 

c) dáva pozitívnu Fehlingovu reakciu 

d) je koloidný 
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80. Uvedenou reakciou monosacharidov 

   vzniká: 

a) chemická väzba štiepiteľná hydrolázami 

b) neredukujúci disacharid 

c) redukujúci disacharid 

d) nukleozid 

 

81.  -1,6-glykozidová väzba je prítomná v molekule: 

a) škrobu 

b) mliečneho cukru 

c) sacharózy 

d) celulózy 

 
82. Vodný roztok glukózy: 

a) je sladký 

b) redukuje amoniakálny roztok dusičnanu strieborného 

c) otáča rovinu polarizovaného svetla 

d) dáva pri zahriatí pozitívnu reakciu s Fehlingovým činidlom 

 
83. Hydrolýza škrobu je možná: 

a) pôsobením kyselín 

b) pôsobením sekrétov pankreasu 

c) pôsobením slín 

d) účinkom dextrínov 

 
84. Glukóza je: 

a) zlúčenina rozpustná v polárnych rozpúšťadlách 

b) fyziologická súčasť krvnej plazmy 

c) možný substrát pre vznik glykozidov 

d) polyhydroxyaldehyd 

 
85. Redukciou monosacharidov vznikajú: 

a) zlúčeniny obsahujúce dve primárne alkoholové skupiny 

b) kyseliny glukárové 

c) viacsýtne alkoholy 

d) polysacharidy 

 
86. Konfigurácia  v polohe C

1
 môže patriť: 

a) -D-glukopyranóze 

b) -L-glukopyranóze 

c) β-D-glukopyranóze 

d) -D-galaktóze 

 
87. Aminokyseliny: 

a) sa degradujú tak, že ich aminodusík sa vylučuje z organizmu človeka hlavne ako amoniak 

b) pri pH hodnote, ktorá odpovedá izoelektrickému bodu, sa v elektrickom poli nepohybujú 

c) sa pohybujú v elektrickom poli jednosmerného prúdu, ale nie v závislosti od pH 

d) niektoré môžu byť zdrojom pre tvorbu glukózy v organizme 
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88. Neesenciálne aminokyseliny: 

a) môžu vznikať transamináciou z pyruvátu aj z oxalacetátu 

b) sú tryptofán a fenylalanín 

c) sú prijímané tiež v potrave 

d) sú aj kyslé aminokyseliny 

 
89. Aminokyseliny, nachádzajúce sa v bielkovinách človeka, neobsahujú tieto funkčné 

skupiny: 

a) -COOH 

b) aldehydovú 

c) -OH 

d) guanidylovú (guanidínovú) 

 
90. Kyselina fosforečná je vo fosfoproteínoch viazaná: 

a) na piaty uhlík ribózy 

b) na -OH skupiny aminokyselín 

c) väzbou esterovou 

d) väzbou kovalentnou 

 
91. Energia vo forme ATP: 

a) sa získava v organizme najmä oxidáciou substrátov 

b) využíva sa na aktiváciu molekúl substrátov 

c) sa tvorí v dýchacom reťazci 

d) sa využíva v exergonických reakciách 

 
92. Kyselina citrónová: 

a) má vo svojej molekule tri karboxylové skupiny 

b) je hydroxykyselina 

c) je C vitamín 

d) je medziprodukt citrátového cyklu 

 
93. Glykolýza: 

a) za anaeróbnych podmienok má u človeka koncový produkt kyselinu mliečnu 

b) za aeróbnych podmienok má koncový produkt acetylkoenzým A 

c) je lokalizovaná v cytoplazme 

d) môže byť aeróbna aj anaeróbna 

 
94. Oxidácie substrátov: 

a) prebiehajú v cytosole aj mitochondriách bunky 

b) katalyzujú tiež dehydrogenázy 

c) v prvej fáze vedú k tvorbe redukovaných koenzýmov 

d) sú tiež reakcie Krebsovho cyklu 

 
95. Inzulín: 

a) je hormón syntetizovaný v Langerhansových ostrovčekoch nadobličky 

b) je zvýšený v krvi pacientov s cukrovkou 

c) reguluje hospodárenie s draslíkom a sodíkom 

d) podporuje tvorbu glukózy z aminokyselín 

 
96. Kalcitonín: 

a) je hormón prištítnej žľazy 

b) vyplavuje vápnik z kostí 

c) je hormón štítnej žľazy 

d) podporuje ukladanie vápnika do kostí 
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97. Opačne ako inzulín pôsobia na metabolizmus sacharidov: 

a) kortizol 

b) kalcitonín 

c) glukagón 

d) glukokortikoidy 

 
98. Súčasťou koenzýmu A je: 

a) kyselina pantoténová 

b) vitamín B
6
 

c) kyselina listová 

d) kyselina fosforečná 

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

a) vitamín B
2
 

b) riboflavín 

c) niacín 

d) vitamín C 

 
100. Medzi provitamíny nepatrí: 

a) riboflavín 

b) retinol 

c) pyridoxín 

d) tyroxín 

 
101. Diferenciácia je: 

a) jav, kedy dcérska bunka nie je svojimi vlastnosťami totožná s materskou bunkou a genóm 

nemajú rovnaký 

b) rozlišovanie pohlavia 

c) dôsledok pôsobenia vonkajšieho činiteľa na realizáciu genetického základu bunky 

d) proces, pri ktorom sa bunky odlíšia genómom 

 
102. Vývoj jedinca z neoplodneného vajíčka sa volá: 

a) anizogamia 

b) fertilizácia 

c) izogamia 

d) partenogenéza 

 
103. Medzi aplikované biologické vedy patrí: 

a) molekulárna biológia 

b) histológia 

c) ontogenéza 

d) biofyzika 

 
104. Vyskytujú sa gény eukaryotických buniek mimo jadra: 

a) áno 

b) v chloroplastoch 

c) v endoplazmatickom retikule 

d) v mitochondriách 

 
105. Výsledkom meiotického delenia buniek sú: 

a) gametogónie 

b) bunky s haploidným počtom chromozómov 

c) zygoty 

d) pohlavné bunky 
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106. Jadro: 

a) môže obsahovať jadierko 

b) jeho hlavnou zložkou u prokaryotických buniek sú chromozómy 

c) je súčasťou bunkovej steny 

d) pri mitóze sa zmenšuje 

 
107. Medzi fázy mitotického delenia v eukaryotických bunkách patrí: 

a) G
0 fáza 

b) profáza 

c) metafáza 

d) S fáza 

 
108. V ktorej fáze mitózy sa chromozómy skracujú a hrubnú: 

a) v druhej 

b) v interfáze 

c) v telofáze 

d) v prvej 

 
109. Lyzozómy: 

a) sú organelami osmotickej rovnováhy 

b) obsahujú enzýmy, schopné štiepiť niektoré látky 

c) obsahujú enzýmy syntetizujúce látky vylučované z bunky exocytózou 

d) obsahujú tráviace enzýmy 

 
110. Vakuoly môžeme nájsť: 

a) najmä v hubách 

b) u jednobunkovcov 

c) v mitochondriách 

d) u nálevníkov a koreňonožcov 

 
111. Ktoré monosacharidy sa vyskytujú v bunke: 

a) glykogén 

b) guanín 

c) fruktóza 

d) celulóza 

 
112. Glykogén je: 

a) polysacharid živočíšnych buniek 

b) rastlinný škrob 

c) bakteriálny metabolit 

d) živočíšny škrob 

 
113. Somatická hybridizácia buniek: 

a) je kríženie hybridov s určitými somatickými znakmi 

b) je umelo vyvolané splynutie dvoch izolovaných somatických buniek, z ktorých každá 

pochádza od toho istého jedinca 

c) je spôsob laboratórneho vypestovania hybridných buniek od rôznych druhov, ktoré sa 

vzájomne pohlavne nerozmnožujú 

d) je umelo vyvolané splynutie dvoch izolovaných pohlavných buniek od toho istého jedinca 
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114. Genetická informácia sa z DNA transkripciou prepisuje do: 

a) mRNA 

b) DNA 

c) štruktúrnych génov 

d) sRNA 

 
115. Kodón je: 

a) triplet v rRNA určujúci zaradenie aminokyseliny 

b) trojica za sebou nasledujúcich nukleotidov v DNA alebo v mRNA 

c) hlavná súčasť ribozómu 

d) triplet susedných nukleotidov v DNA alebo v mRNA 

 
116. Môže dieťa zdediť farbosleposť od rodičov, ak títo rozoznávajú farby normálne: 

a) dcéra môže, keď je matka prenášačka 

b) môže, ale len syn s pravdepodobnosťou 75% 

c) môže, ale len syn 

d) dcéra nemôže, ani keď je matka prenášačka 

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

a) utvárajú rôzny typ gamét 

b) všetci potomkovia (hybridi) musia byť opäť homozygoti 

c) všetci potomkovia (hybridi) musia byť rovnakého genotypu ako rodičia 

d) všetci potomkovia (hybridi) sú heterozygoti 

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

druhý znak je: 

a) AAbb 

b) AaBB 

c) CcDD 

d) Bbcc 

 
119. Väzbová skupina génov je: 

a) spravidla hydroxylová skupina nukleovej kyseliny 

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

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

d) súbor génov v jednom chromozóme (v jednom chromozómovom páre) 

 
120. Nezávislé skupiny činiteľov zapríčiňujúce premenlivosť organizmov sú: 

a) dedičná a nededičná premenlivosť 

b) dedičná premenlivosť a genotyp 

c) fenotyp a činitele vonkajšieho prostredia 

d) nededičná premenlivosť a činitele vonkajšieho prostredia 

 
121. Schému, na ktorej sú gény na chromozóme usporiadané podľa ich poradia  

a vzdialenosti nazývame: 

a) polyzóm 

b) segregácia chromozómov 

c) väzbová skupina 

d) mapa karyotypu 
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122. Genotyp jedinca homozygota recesívneho pre uvedené znaky je: 

a) AAbb 

b) aabb 

c) cc 

d) aabbcc 

 
123. Čo rozumieme pod pojmom polygénny systém pri dedičnosti kvantitatívnych 

znakov: 

a) účasť veľkého počtu génov " malého účinku", ktoré podmieňujú vznik kvalitatívnych 

znakov 

b) účasť rôznych génov, vytvárajúcich jeden genotyp 

c) účasť veľkého počtu aktívnych a neutrálnych alel, ktoré podmieňujú vznik kvalitatívnych 

znakov 

d) systém viacerých recesívnych znakov 

 
124. Pri krížení dvoch heterozygotov (pri monohybridizme) platí, že: 

a) genotypy ich potomstva sa štiepia v pomere 1:2:1 

b) splynutím gamét pri oplodnení vznikajú všetky tri  možné kombinácie alel 

c) každý z rodičov vytvára rôzne gaméty v rovnakom pomere 1:1 

d) obidvaja rodičia vytvárajú dva typy gamét 

 
125. Mutácie rozoznávame: 

a) chromozómové, autozómové a genómové 

b) autogamné a gonochoristické 

c) indukované a spontánne 

d) mutácie, ktoré zasahujú jednotlivé gény, chromozómy a chromozómové sady 

 
126. S akou pravdepodobnosťou môže mať žena prenášačka daltonizmu s mužom 

daltonikom farboslepú dcéru: 

a) s rovnakou ako syna daltonika 

b) 0% 

c) 50% 

d) 25% 

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

a) majú diploidný počet chromozómov 

b) majú nepárny počet autozómov 

c) majú toľko chromozómov, koľko sa ich nachádza v zygote 

d) majú dva gonozómy 

 
128. Hmotným základom dedičnosti je: 

a) ribozómy 

b) bielkovina 

c) adenozíntrifosfát 

d) nukleová kyselina 

 
129. Otec má homozygotne krvnú skupinu A a matka má heterozygotne krvnú  

skupinu B. Ich deti môžu mať krvnú skupinu: 

a) kodominantne AB s pravdepodobnosťou 50% 

b) heterozygotne A s pravdepodobnosťou 75% 

c) kodominantne AB s pravdepodobnosťou 25% 

d) homozygotne 0 s pravdepodobnosťou 0% 
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130. 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) všetky dcéry budú rozlišovať farby normálne 

b) všetci synovia budú farboslepí 

c) synovia budú farboslepí 

d) synovia budú farboslepí s 10% pravdepodobnosťou 

 
131. Pojem "panmixia" označuje: 

a) samoopelenie 

b) zmiešanie dvoch druhov 

c) farbosleposť 

d) neplodnosť 

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

chromozómov sa nazývajú: 

a) génové 

b) triploidné 

c) genómové 

d) chromozómové 

 
133. U starej matky sa vyskytol autozomálne dominantný znak s neúplnou dominanciou. 

Jej dcéra tento znak nemá (je aa). Aká je pravdepodobnosť, že vnúča bude mať tento 

znak, ak je jeho otec heterozygot pre daný znak: 

a) bude ho mať vždy 

b) polovičná 

c) nebude ho mať 

d) 25% 

 
134. Genotyp jedinca homozygota dominantného pre uvedené znaky je: 

a) AaBB 

b) AABBCC 

c) Aa 

d) AAbb 

 
135. Jeden rodič má heterozygotne krvnú skupinu A, druhý heterozygotne krvnú 

skupinu B. Akú krvnú skupinu môže mať ich dieťa: 

a) heterozygotne skupinu B s pravdepodobnosťou 25% 

b) homozygotne skupinu B s pravdepodobnosťou 25% 

c) skupinu 0 s pravdepodobnosťou 25% 

d) skupinu AB s pravdepodobnosťou 25% 

 
136. Medzi endoparazity sa zaraďujú aj niektoré: 

a) ploštice 

b) koreňonožce 

c) komáre 

d) vši 

 
137. V ktorých prokaryotických bunkách sa nachádzajú tylakoidy: 

a) v hubách 

b) u Cyclostomata 

c) vo všetkých prvokoch 

d) vo fotosyntetizujúcich baktériách 
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138. Jednobunkovce: 

a) môžu mať na povrchu pelikulu 

b) obsahujú vždy len jedno jadro 

c) počas nepriaznivých podmienok vytvárajú niektoré druhy cysty 

d) obsahujú jedno alebo viac jadier 

 
139. Kde sa rozmnožujú vírusy: 

a) vo vnútri hostiteľských buniek 

b) v tkanivovom moku 

c) v krvnej plazme 

d) vo vnútri napadnutých buniek 

 
140. Ktorá skupina prvokov sa vyznačuje prítomnosťou dvoch jadier: 

a) riasničkovce 

b) nálevníky 

c) Ciliofora 

d) Infusoria 

 
141. Intenzitu fotosyntézy ovplyvňujú: 

a) chloroplasty 

b) voda 

c) CO
2
 

d) žiarivá energia 

 
142. Priraďte k vývojovému stupňu stielky typického predstaviteľa: 

a) kokálny - chlorela 

b) bičíkatý - chlamydomonáda 

c) rúrkovitý - drobnozrnko 

d) vláknitý - drobnozrnko 

 
143. Priadka morušová: 

a) sa chová pre prirodzený jemný hodváb 

b) patrí ku kmeňu článkonožce 

c) keď je spokojná - pradie 

d) jej húsenice pradú zámotky po zakuklení 

 
144. Rovnakonôžky zaraďujeme do: 

a) podkmeňa Branchiata 

b) kmeňa Vzdušnicovce 

c) podkmeňa Klepietkavce 

d) triedy Crustacea 

 
145. Ako sa nazývajú živočíchy s premenlivou teplotou tela: 

a) heterotermné 

b) ektotermné 

c) autonómne 

d) mixotermné 

 
146. Čím sa prichytávajú motolice o telo hostiteľa: 

a) ústami 

b) slizom 

c) háčikmi 

d) prísavkami 
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147. K základným charakteristikám kmeňa chordát patrí: 

a) obojpohlavnosť 

b) nervová trubica 

c) chrbtová struna 

d) žiabrové štrbiny alebo pľúca 

 
148. Podľa druhu adekvátneho podnetu k hlavným typom receptorov patria: 

a) interoreceptory 

b) receptory na vnímanie bolesti 

c) rádioreceptory 

d) mechanoreceptory 

 
149. Ako možno nazvať pravidelné striedanie vdychov a výdychov: 

a) transpirácia 

b) vnútorné dýchanie 

c) expirácia 

d) vonkajšie dýchanie 

 
150. Exogénne biorytmy: 

a) súvisia s endogénnymi 

b) môžu sa vyskytovať sezónne 

c) závisia od striedania svetla a tmy 

d) závisia od prílivu a odlivu 

 
151. Akými svalmi sa pohybujú obrúčkavce: 

a) parenchymatóznymi 

b) nemajú svaly 

c) okružnými 

d) priečnymi 

 
152. Radiálna nervová sústava je u: 

a) Echinodermata 

b) Bičíkovcov 

c) Výtrusovcov 

d) Ostnatokožcov 

 
153. Akú nervovú sústavu majú polypovce: 

a) obojstranne súmernú 

b) gangliovú 

c) difúznu 

d) rozptýlenú 

 
154. Čo je svalový tonus: 

a) pokojové napätie svalu 

b) dedičná vývinová chyba 

c) je to sila pôsobiaca na sťah priečne pruhovaného svalstva 

d) udržiavanie trvalého mierneho sťahu priečne pruhovaného svalstva 

 
155. O vaječníkoch človeka platí, že: 

a) začínajú pracovať v klimaktériu 

b) procesy, ktoré sa v nich odohrávajú sú cyklické 

c) produkujú testosterón 

d) vylučujú pohlavné hormóny 
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156. Ktoré hormóny zvyšujú odolnosť organizmu proti stresu: 

a) mineralokortikoidy 

b) noradrenalín 

c) hormóny drene nadobličiek a glukokortikoidy 

d) inzulín 

 
157. Ktorý z vitamínov je veľmi nestály: 

a) vitamín A 

b) vitamín K 

c) kyselina askorbová 

d) vitamín C 

 
158. Prištítne telieska človeka: 

a) väčšinou sú dve 

b) sú uložené na prednej strane štítnej žľazy 

c) vytvárajú tyroxín, ktorý riadi hospodárenie organizmu s vápnikom 

d) vytvárajú parathormón, ktorý riadi hospodárenie organizmu s vápnikom 

 
159. Horná a dolná dutá žila: 

a) ústi do pravej komory 

b) dopravuje odkysličenú krv z veľkého obehu 

c) ústi do ľavej predsiene 

d) dopravuje odkysličenú krv do srdca 

 
160. Žlč u človeka: 

a) zhromažďuje a zahusťuje sa v žlčníku 

b) tvorí sa v bunkách dvanástnika 

c) tvorí sa v bunkách pečene 

d) uľahčuje pôsobenie enzýmov, ktoré rozkladajú tuky 

 
161. Mozoček človeka: 

a) je významným oddielom mozgu 

b) usmerňuje vykonávané pohyby 

c) zodpovedá za plynulosť pohybov 

d) dostáva informáciu zo svalových a šľachových receptorov 

 
162. Starnutie je charakterizované: 

a) zvýšením obsahu vody v bunkách 

b) zmenami v obehovej a nervovej sústave 

c) zvýšením pružnosti a stálosti bunkovej membrány 

d) zvýšením krehkosti a priepustnosti bunkovej membrány 

 
163. Srdcová svalovina: 

a) pracuje vo fázach - systola a diastola 

b) sa zmršťuje arytmicky 

c) sa zmršťuje automaticky 

d) obsahuje priehradky, ktoré rozdeľujú jednotlivé vlákna 

 
164. Čo spôsobuje akomodačný sval: 

a) astigmatizmus 

b) pohyb očnej gule 

c) vyklenutie očnej šošovky 

d) prispôsobovanie optickej sústavy oka na rôznu vzdialenosť 
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165. Spermie človeka sa: 

a) pohybujú pomocou bičíka 

b) tvoria od puberty po starobu 

c) vylučujú v množstve 200 - 300 miliónov 

d) tvoria v semenníkoch 

 
166. V koži a slizniciach telových otvorov sú receptory, ktoré umožňujú vnímanie: 

a) dotyku 

b) vlhkosti 

c) chvenia 

d) chladu 

 
167. O dýchaní u človeka platí, že: 

a) prijíma sa pri ňom oxid uhličitý a vydáva sa kyslík 

b) podieľa sa na ňom aj krv a krvný obeh 

c) je to zložitá funkcia, na ktorej sa zúčastňujú zvláštne orgány 

d) riadi ho ústredná nervová sústava 

 
168. Čo je stavebnou jednotkou kostrového svalu: 

a) priečne pruhované svalové vlákno 

b) priečne pruhovaný nerv 

c) retikulárna formácia 

d) svalový tonus 

 
169. Na trávení tukov v tenkom čreve človeka sa podieľajú: 

a) lipáza 

b) disacharidázy 

c) ptyalín  

d) žlčové kyseliny 

 
170. Astigmatizmus: 

a) je nerovnomerné zakrivenie rohovky 

b) patrí k refrakčným chybám 

c) spôsobuje krátkozrakosť 

d) je rovnomerné zakrivenie rohovky 

 
171. Čo je mozgová mŕtvica: 

a) strata koordinácie vnútorných orgánov 

b) následok prerušenia pyramídovej dráhy 

c) následok zničenia mozočka 

d) stav pri upchaní mozgovej cievy krvnou zrazeninou 

 
172. Aglutinogény sú: 

a) protilátky proti krvným skupinám 

b) prirodzené protilátky krvných skupín 

c) aglutiníny erytrocytov 

d) špecifické molekuly na povrchovej membráne červených krviniek 

 
173. Normálne hodnoty krvného tlaku v ramennej tepne zdravého dospelého  

človeka sú: 

a) systolický 14 - 16 kPa 

b) systolický 8 - 11 kPa 

c) diastolický 18 - 19 kPa 

d) systolický 13 - 14 kPa 
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174. Ako sa volá pevný väzivový obal kosti človeka: 

a) acetabulum 

b) šev 

c) periost 

d) okolík 

 
175. Žlté teliesko produkuje: 

a) pepsín 

b) trypsín 

c) vazopresín 

d) glukagón 

 
176. Nedostatočná činnosť štítnej žľazy u mladého organizmu sa môže prejaviť: 

a) vznikom kretenizmu 

b) zvýšením dráždivosti 

c) zrýchlením srdcovej činnosti 

d) zintenzívnením metabolizmu 

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

a) močová rúra je jedna a močovody tri 

b) močová rúra je jedna a močovody dva 

c) oblička je párový orgán, umiestnený za pobrušnicou 

d) močovody ústia do močového mechúra 

 
178. Ako sa nazýva vitamín B6: 

a) tiamín (aneurín) 

b) aneurín 

c) axeroftol 

d) kyselina pantoténová 

 
179. Na driekovom stavci nájdeme: 

a) otvor stavca 

b) medzistavcovú chrupku 

c) kĺbový výbežok 

d) priečny výbežok 

 
180. Reprodukčný vek je obdobie: 

a) keď je jedinec schopný splodiť potomstvo 

b) v ktorom jedinec produkuje zrelé gaméty 

c) v ktorom jedinec produkuje adrenalín 

d) keď je organizmus schopný rozmnožovať sa 

 
181. Ako vplýva sympatikus na obehovú sústavu a srdce: 

a) zrýchľuje činnosť srdca 

b) rozširuje kožné cievy 

c) zoslabuje sťahy myokardu 

d) zosilňuje sťahy srdca 

 
182. Činnosť kostrových svalov umožňuje človeku: 

a) relaxáciu 

b) spánok 

c) udržiavanie vzpriamenej polohy 

d) rozmanité pohyby častí tela 
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183. Svalový snopec tvorí približne: 

a) 150 až 200 vláken 

b) 400 až 500 vláken 

c) 150 až 500 vláken 

d) 100 až 1000 vláken 

 
184. Odborný termín pre "povrchový" je: 

a) rotačný 

b) abdukčný 

c) flexný 

d) superficialis 

 
185. O Rh faktore platí, že: 

a) Rh faktor bol objavený pri pokusoch s krvinkami opice Maccacus rhesus 

b) je to antigén červených krviniek 

c) protilátky proti Rh sú vrodené 

d) protilátky proti Rh vznikajú pri podávaní Rh pozitívnych krviniek Rh negatívnemu človeku 

 
186. Svaly panvy u človeka: 

a) patrí k nim vonkajší análny zvierač 

b) sú len hladké svaly 

c) ich silným sťahom vznikne brušný lis 

d) patrí k nim vonkajší zvierač močovej rúry 

 
187. Ktoré stavce chrbtice človeka sú zrastené: 

a) kostrčové v kostrč 

b) hrudné 

c) krížové 

d) krížové do krížovej kosti 

 
188. Kým sa u človeka krv z pravej predsiene srdca dostane naspäť do nej prejde 

postupne cez: 

a) pravú komoru, pľúcnicu, ľavú predsieň, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcne žily, ľavú komoru, 

aortu, menšie tepny, kapiláry, žily a hornú (dolnú) dutú žilu 

b) pravú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcne žily, ľavú komoru, ľavú predsieň, 

aortu, menšie tepny, kapiláry, žily a hornú (dolnú) dutú žilu 

c) pravú komoru, pľúcnicu, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcne žily, ľavú predsieň, ľavú komoru, 

aortu, menšie tepny, kapiláry, žily a hornú (dolnú) dutú žilu 

d) pravú komoru, pľúcne tepny a kapiláry, pľúcnicu, pľúcne žily, ľavú predsieň, ľavú komoru, 

aortu, menšie tepny, kapiláry, žily a hornú (dolnú) dutú žilu 

 
189. U človeka sú súčasťou krku: 

a) svaly miechy 

b) svaly hltana 

c) hladké svaly, ktoré nakláňajú a otáčajú chrbticu 

d) svaly, ktoré sa podieľajú na fonácii 

 
190. Akú funkciu má miecha: 

a) je miestom realizácie tzv. miechových reflexov 

b) sprostredkuje prenos vzruchov miechovými dráhami 

c) má prevodovú funkciu - prechádzajú ňou zostupné dráhy z rôznych častí mozgu 

d) je centrom zraku 
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191. Asi koľko svalov má človek: 

a) 600 

b) 100 

c) 300 

d) 950 

 
192. Počet červených krviniek zdravého človeka nezávisí od: 

a) látok, ktoré ho upravujú 

b) nadmorskej výšky, kde jedinec žije 

c) teploty okolia 

d) pohlavia 

 
193. Odtiahnutie sa odborne nazýva: 

a) retrakcia 

b) abdukcia 

c) depresia 

d) reštrikcia 

 
194. O hormónoch u človeka je pravdivé tvrdenie: 

a) žľazové sa tvoria v žľazách s vnútornou sekréciou 

b) delíme ich na žľazové a tkanivové 

c) žľazové sa tvoria v žľazách s vonkajšou sekréciou 

d) tkanivové sa tvoria v bunkách endokrinných žliaz 

 
195. Medzi globálne problémy životného prostredia patria: 

a) zvyšovanie rádioaktivity, hluk  

b) rozvoj ekologických hnutí 

c) znečisťovanie pôdy, vody a ovzdušia 

d) sociálne 

 
196. Toxikománia je: 

a) návykové ochorenie 

b) užívanie drog, ktoré spôsobuje otravu 

c) napr. kofeinizmus, oportunizmus a alibizmus 

d) napr. kofeinizmus, nikotinizmus a alkoholizmus 

 
197. Autozomálne recesívny znak sa vyskytuje v populácii s frekvenciou 16 prípadov na 

1 000 000 osôb. Aká je frekvencia recesívnych alel: 

a) 0,4% 

b) 0,2 

c) 0,45 

d) 4,44% 

 
198. Recesívna alela, ktorá podmieňuje kvalitatívny znak sa v populácii vyskytuje s 

frekvenciou 20%. Aká je frekvencia heterozygotov pre tento znak: 

a) 32% 

b) 4,5% 

c) 0,16 

d) 90,70 
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199. Autozomálne recesívny znak sa vyskytuje v populácii s frekvenciou 16 prípadov na 

1 000 000 osôb. Aká je frekvencia dominantných alel: 

a) 0,189 

b) 10% 

c) 0,10 

d) 9,96% 

 
200. Recesívna alela podmieňujúca kvalitatívny znak sa v populácii vyskytuje s 

frekvenciou 10%. Frekvencia recesívnych homozygotov pre tento znak je: 

a) 100,20 

b) 11% 

c) 0,0009 

d) 1% 

 
 


