
1. 
a) Kostra človeka 
b) Baktérie, vírusy 
c)baktérie, klasifikácia a rozdelenie 
2. 
a) Obehová sústava, krv 
b) Ploskavce, článkonožce 
c)systematika živočíchov (zaradenie do 
systému) 
3. 
a) Pohlavná sústava(menštruačný cyklus) 
b) Huby 
c) Stavba bunky -organely 
4. 
a) Bunka – stavba, zloženie 
b) Tráviaca sústava človeka 
c) Zdravý životný štýl 
5. 
a) Rastlinná anatómia 
b) Vylučovacia sústava, termoregulácia 
c) Ochorenia vylučovacej sústavy 
6. 
a) Pletivá 
b) Hormonálna regulácia 
c) Nervová sústava, prenos vzruchu 
7. 
a) Etológia, typy správania 
b) Bunkové delenie 
c)Svetelný mikroskop, práca s 
mikroskopom 
8. 
a) Zmyslové vnímanie - receptory 
b) Fyziológia rastlín – fotosyntéza 
c) Vodný režim v rastline 
9. 
a) Vyššie rastliny 
b) fylogenéza obehovej sústavy, srdce 
c) krvné skupiny, krvný tlak 
10. 
a)  Pohybová sústava, svaly 
b) systematika nižšie rastliny 
c) Ochorenia opornej a pohybovej sústavy 
 

 
11. 
a) Rozmnožovanie rastlín 
b) Tráviaca sústava - fylogenéza 
c) Rodozmena 
12. 
a) Etológia - charakteristika 
b) Jednobunkovce, hubky, pŕhlivce 
c)Ochorenia prenášané jednobunkovcami 
13. 
a) Systematika v zoológii 
b) Genetika – štruktúra DNA, ústredná 
dogma mol. Biológie 
c) biológovia a ich objavy 
14. 
a) Prvoústovce 
b) Genetika – základné genetické pojmy 
c) Genetika – väzba na pohlavie  
15. 
a) Organizácia tela živočíchov, tkanivá 
b) Genetika - človek 
c) Genetika -mutácie 
16. 
a) Bunka -rozdiely 
b) živočíchy – systematika druhoústovcov, 
chordáty, stavovce 
c) Prispôsobenie živočíchov prostrediu 
(ryby, vtáky, cicavce) 
17. 
a) Regulačné sústavy živočíchov, zmysly 
b) Ekológia – populácia, vzťahy 
c) fyz. rastlín vysvetlenie na príkladoch 
18.  
a) význam húb, lišajníky 
b) Dýchacia sústava človeka 
c) Systém húb (zaradenie do systému) 
19. 
a) Vylučovacia sústava - fylogenéza 
b) Systematika rastlín - magnóliorasty 
c)Stavba listu 
 



 
 
20. 
a) Dýchacia sústava -fylogenéza 
b) Bunkový cyklus 
c) Populačná genetika 
21. 
a) Vylučovacia sústava, obličky, koža 
b) Stavba kvetu, oplodnenie 
c) Plody, súkvetia kvetný vzorec 
22. 
a) Vírusy, baktérie, archeóny 
b) Obehová sústava, lymfa 
c) Ochorenia obehovej sústavy 
23. 
a) Riadiace mechanizmy, vyššia nervová 
činnosť 
b) Fotosyntéza vs. dýchanie 
c)pokusy na osmotické javy 
24. 
a) Energia v bunke, príjem a výdaj látok 
b) Dýchacia sústava, fyziológia dýchania 
c) Ochorenia dýchacej sústavy 
25. 
a) Krv, srdce človeka 
b) Osmotické javy 
c)Osmotické javy –konkrétne príklady 
26. 
a) metabolizmus látok v ľudskom tele 
b) Jednoklíčnolistové rastliny 
c) Systematika rastlín, zaradenie do 
systému 
27. 
a) Imunita 
b) Metabolizmus rastlín, spôsob výživy 
c) Dôkaz produktov fotosyntézy 
28. 
a) Nervová sústava – neurón, stavba CNS 
b)  nahosemenné rastliny 
c) Anatómia rastlín – stonka, list 
 

 
 
29. 
a) Zmyslové vnímanie človeka 
b) Ekológia ekosystém  
c) Systematika živočíchov, zaradenie do 
systému 
30. 
a) Pohlavná sústava a individuálny vývin 
človeka 
b) Genetika – Mendelove zákony 
c) Výtrusné a nahosemenné rastliny 
 


