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Kontrolní test: Biologie 

1. V živočíšnom organizme dominujú:

a. Sacharidy;

b. Tuky;

c. Bielkoviny;

d. Nukleové kyseliny;

e. Vitamíny.

2. Všetky organizmy majú veľa spoločných znakov, ktorý z nich je najdôležitejší?

a. Pohyb;

b. Rozmnožovanie;

c. Reagovanie na prostredie;

d. Rast;

e. Schopnosť využívať energiu z prostredia pre vlastný prospech.

3. Najdôležitejší moment chemickej evolúcie života bol:

a. Vznik bielkovín;

b. Vznik tukov;

c. Vznik nukleových kyselín;

d. Vznik sacharidov;

e. Žiadna z odpovedí.

4. Ktorá z týchto štruktúr živých organizmov je najkomplexnejšia:

a. Bunky;

b. Makromolekuly;

c. Membrány;

d. Tkanivá;

e. Organely.

5. V ribozómoch prebieha:

a. Syntéza vitamínov;

b. Syntéza sacharidov;

c. Biosyntéza bielkovín;

d. Syntéza minerálnych kyselín;

e. Biosyntéza tukov.

6. Ktoré tvrdenie o funkciách jadra je nesprávne?

a. Uchováva informácie;

b. Vysiela informácie do cytoplazmy prostredníctvom transkripcie;

c. Vysiela informácie do dcérskych buniek;

d. Je hlavné informačné centrum;

e. Zabezpečuje fotosyntézu.

7. Jadrový obal rozdeľuje bunku na:

a. Cytoplazmu  a endoplazmatické retikulum;

b. Jadierko a cytoplazmu;

c. Jadro a cytoplazmu;

d. Jadro a pigmentované organely;

e. Jadro a sekrečné organely.

8. Proces výživy bunky, keď „prehltne“ tuhé častice, sa nazýva:

a. Pinocytóza;

b. Exocytóza;

c. Fagocytóza;

d. Endocytóza;

e. Cyklóza.



9. Ktorá z týchto organel nie je cytoplazmatická? 

a. Mitochondria; 

b. Lyzozóm; 

c. Chromozóm; 

d. Diktyozóm 

e. Ribozóm. 

10. Osmóza je: 

a. Vlastná syntéza látok z anorganických látok alebo z organických zlúčenín; 

b. Asimilácia a vylučovanie látok; 

c. Difúzia vody cez semipermeabilnú membránu (napr. plazmalemu); 

d. Proces degradácie látok v bunke; 

e. Degradácia kyslikatých zlučenín v cytoplazme materskej bunky. 

11. Skúmanie baktérií pod mikroskopom sa nazýva: 

a.  Chemoterapia; 

b. Ultrazvuk; 

c. Dezinsekcia; 

d. Bakterioskopia; 

e. Epilácia. 

12. Antibakteriálne lieky biologického pôvodu sa nazývajú: 

a. Protilátky; 

b. Antigény; 

c. Antibiotiká; 

d. Tlmivé látky; 

e. Enzýmy. 

13. Bacily sú: 

a. Baktérie nebunkovej štruktúry; 

b. Bakteriálne vírusy; 

c. Plesňové vírusy; 

d. Spóry tvoriace baktérie; 

e. Virulentné vírusy. 

14. Hlavným spôsobom rozmnožovania baktérií je: 

a. Pučanie; 

b. Delenie; 

c. Sexuálne rozmnožovanie; 

d. Konjugácia; 

e. Žiadna z odpovedí. 

15. Proces vstupu baktérií do živého organizmu sa nazýva: 

a. Inkubácia; 

b. Intoxikácia; 

c. Pasterizácia; 

d. Sterilizácia; 

e. Infekcia. 

16. Sarkosporídia spôsobuje: 

a. Toxoplazmózu; 

b. Sarkocystózu; 

c. Balantidiózu; 

d. Leishmaniózu; 

e. Pneumocystózu. 

17. Pulzujúce vakuoly sú organely zabezpečuje: 

a. Trávenie bunky; 

b. Pohyb bunky; 

c. Reguláciu osmotického tlaku bunky; 

d. Rozmnožovanie bunky; 



e. Vonkajšiu ochranu bunky. 

18. Ktoré tvrdenie o vplyve svetla na baktérie je nepravdivé: 

a. Svetlo nie je potrebné pre život baktérií, s výnimkou fotosyntetických baktérií; 

b. Modré, fialové a ultrafialové lúče sú obzvlášť škodlivé pre baktérie; 

c. Niektoré baktérie sú schopné vyžarovať svetlo; 

d. Druhy baktérie phosphoreum emitujú svetlo; 

e. Svetlo je veľmi dôležité pre život všetkých baktérií. 

19. Ktoré tvrdenie o fotosyntéze nie je správne: 

a. Je to najdôležitejší proces asimilácie uhlíka; 

b. Ide o syntézu organických zlúčenín z CO2 a H2O; 

c. Fotosyntézu vykonávajú riasy, lišajníky a vyššie rastliny; 

d. List je orgánom fotosyntézy; 

e. Fotosyntéza je jediný z procesov prebiehajúcich v prírode, ktorý vyžaduje oxid uhličitý. 

20. Približne rovnaká, pravidelne sa opakujúca reakcia nervového systému na konkrétny stimul je: 

a. Návyk; 

b. Tón; 

c. Reflex; 

d. Inaktivácia; 

e. Depolarizácia. 

21. Látky pôsobiace na receptory a používané na výmenu informácií medzi jedincami toho istého druhu sú: 

a. Enzýmy; 

b. Hormóny; 

c. Stimulátory; 

d. Inhibítory; 

e. Feromóny. 

22. Nervové tkanivo: 

a. Tvorí hornú vrstvu kože; 

b. Pokrýva tenké črevo; 

c. Prenáša nervový vzruch; 

d. Pozostáva z dlhých a špicatých buniek; 

e. Pozostáva z myofibríl. 

23. Ktorý hormón je vylučovaný pankreasom: 

a. Renín; 

b. Tyroxín; 

c. Adrenalín; 

d. Inzulín; 

e. Testosterón. 

24. Centrálny nervový systém tvorí: 

a. Mozog; 

b. Miecha; 

c. Mozog a miecha; 

d. Nervy a nervové uzliny; 

e. Len nervové uzliny. 

25. Ktorá časť nervového systému sa skladá zo šedej a bielej hmoty: 

a. Periférny nervový systém; 

b. Sympatický nervový systém; 

c. Centrálny nervový systém; 

d. Parasympatický nervový systém; 

e. Vegetatívny nervový systém. 

26. Najdlhší nerv v ľudskom tele je: 

a. tvárový nerv; 

b. jazykový nerv; 

c. blúdivý nerv; 



d. trojklaný nerv; 

e. zrakový nerv. 

27. Ľudská nervová sústava je: 

a. rozptýlená (difúzna); 

b. uzlová (gangliová); 

c. rúrková; 

d. rebríčková; 

e. kruhová (radiálna). 

28. Z akých neurónov sa skladá zrakový nerv: 

a. senzorických; 

b. motorických; 

c. senzorických a motorických; 

d. z interneurónov; 

e. z neurónov mozgová kôra. 

29. Ktorý z týchto proteínov je rozpustný v plazme: 

a. fibrinogén; 

b. fibrín; 

c. hemoglobín; 

d. trombín; 

e. protrombín. 

30. Ktorá z týchto látok spôsobuje zrážanie krvi: 

a. hemoglobín; 

b. glukóza; 

c. fibrín; 

d. fibrinogén; 

e. chlorid sodný. 

31. Čo sa tvorí v telových bunkách pri oxidácii a rozklade organickej hmoty 

a. kyslík; 

b. oxid uhličitý a iné produkty životnej aktivity bunky; 

c. lymfa, voda a rôzne soli; 

d. tkanivový mok, voda a kyslík; 

e. len lymfa. 

32. Bielkoviny sa rozkladajú na: 

a. aminokyseliny; 

b. glycerol; 

c. glycerol a mastné kyseliny; 

d. glukózu; 

e. minerálne látky. 

33. Nedostatok ktorého vitamínu spôsobuje šerosleposť a zhoršuje rast: 

a. vitamínu A; 

b. vitamínu B; 

c. vitamínu C; 

d. vitamínu D; 

e. vitamínu E. 

34. Ktorý z týchto vitamínov nie je rozpustný vo vode: 

a. vitamín A; 

b. vitamín B; 

c. vitamín C; 

d. vitamín B6; 

e. vitamín PP. 

35. Ktorý z týchto hormónov je produkovaný semenníkmi: 

a. progesterón; 

b. testosterón; 



c. estrón; 

d. estradiol; 

e. inzulín. 

36. Ktoré tvrdenie o dráždivosti je nesprávne: 

a. takmer všetky rastlinné bunky nereagujú na podráždenie; 

b. vo všetkých ľahko rozrušiteľných bunkách existuje značný elektrický potenciál medzi vnútornou 

stranou plazmalemy a povrchom bunky; 

c. excitácia (nervový vzruch) sa môže prenášať z jedného neurónu na druhý prostredníctvom synapsií; 

d. ak by neexistovala inhibícia, akákoľvek excitácia (nervový vzruch) by sa mohla nekontrolovateľne šíriť 

cez nervový systém; 

e. v ľudskom nervovom systéme sa excitácia (nervový vzruch) šíri rýchlosťou 2-5 cm/s. 

37. Ktorý výraz opisuje pohyb cytoplazmy v bunke: 

a. cyklóza; 

b. endocytóza; 

c. exocytóza; 

d. fagocytóza; 

e. pinocytóza. 

38. Ktorý z týchto chemických prvkov nie je makroprvkom: 

a. C (uhlík); 

b. S (síra); 

c. O (kyslík); 

d. Zn (zinok); 

e. H (vodík). 

39. Pri rozklade organickej hmoty: 

a. sa energia uvoľňuje; 

b. sa energia spotrebuje; 

c. sa energia neuvoľňuje ani nespotrebuje; 

d. neprebieha transformácia energie; 

e. ani jedna z odpovedí nie ej správna. 

40. V rastlinnej bunke dominujú: 

a. proteíny; 

b. vitamíny; 

c. lipidy; 

d. sacharidy; 

e. nukleové kyseliny. 

41. Ktoré tvrdenie nie je správne: 

a. všetky živé organizmy sa skladajú z buniek; 

b. bunka má všetky vlastnosti živého systému; 

c. všetky bunky sú vytvorené podľa jednotných štruktúrnych princípov; 

d. tvar všetkých buniek je rovnaký; 

e. vírusy sú nebunkové deriváty. 

42. Ktorá z nasledujúcich bunkových zložiek je anorganická: 

a. minerálne soli; 

b. nukleové kyseliny; 

c. proteíny; 

d. lipidy; 

e. sacharidy. 

43. Streptokoky sú: 

a. globulárne baktérie, ktorých adherentné bunky tvoria dlhý rad; 

b. globulárne, jednotlivé baktérie; 

c. globulárne baktérie, ktorých bunky sú usporiadané v pároch; 

d. baktérie v tvare zakrivenej tyčinky; 

e. dlhé, tvarovo rôznorodé baktérie. 



44. Baktéria Treponema pallidum spôsobuje: 

a. úplavicu; 

b. mor; 

c. žltačku; 

d. kvapavku; 

e. syfilis. 

45. Trypanozóma spôsobuje: 

a. úplavicu; 

b. žltačku; 

c. maláriu; 

d. kiahne; 

e. nespavosť. 

46. Krv a lymfa sú: 

a. epitelové tkanivá; 

b. svalové tkanivá; 

c. spojivové tkanivá; 

d. nervové tkanivá; 

e. ani jedna z odpovedí nie je správna. 

47. Hormóny sú: 

a. zmesi tukov a sacharidov; 

b. roztoky sodných a vápenatých solí; 

c. biologicky aktívne látky; 

d. slabé roztoky rôznych kyselín; 

e. silné roztoky rôznych kyselín. 

48. Pri prerušení akejkoľvek časti reflexného oblúka, reflex: 

a. zmizne; 

b. funguje normálne; 

c. čiastočne zmizne; 

d. dočasne zmizne; 

e. ani jedna z odpovedí nie je správna. 

49. Zápal nervov sa nazýva: 

a. pleuritída; 

b. sinusitída; 

c. meningitída; 

d. neuritída; 

e. katar. 

50. Baktérie, ktoré nemôžu žiť bez vzduchu (kyslíka), sú: 

a. fototrofné; 

b. aeróbne; 

c. anaeróbne; 

d. obligátne; 

e. fakultatívne. 

 

 

 

 

Správne odpovede: 1c; 2b; 3c; 4d; 5c; 6e; 7c; 8c; 9c; 10c; 11d; 12c; 13d; 14b; 15e; 16b; 17c; 18e; 19e; 20c; 21e; 22c; 

23d; 24c; 25c; 26c; 27c; 28a; 29a; 30d; 31b; 32a; 33a; 34a; 35b; 36e; 37a; 38d; 39a; 40d; 41d; 42a; 43a; 44-5; 45e; 46c; 

47c; 48a; 49d;  50b. 


