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Milí žiaci,
Pred vami je zbierka otázok a úloh z biológie, zemepisu, dejepisu, fyziky a 
chémie, teda z prírodných a spoločenských vied, ktoré sa vyučujú v základnej 
škole. Účelom tejto zbierky je preverovanie vedomostí a zručností, ktoré 
budú preverené na kombinovanom teste. 

Úlohy v zbierke sú roztriedené podľa školských predmetov, na ktoré sa 
požiadavka v úlohe priamo vzťahuje. V rámci každého predmetu sú úlohy 
rozvrhnuté podľa úrovne štandardu, ktorého realizácia sa tými úlohami 
overuje, počnúc od najjednoduchších požiadaviek. Tieto úlohy predstavujú 
modely úloh, aké budú na kombinovanom teste.

V poslednej časti zbierky sú dané riešenia úloh, zoznam úloh s príslušnými 
štandardmi, ako i kompletný zoznam vzdelávajúcich štandardov pre 
kombinovaný test. 

Želáme vám veľa šťastia a úspechov v práci!

Autori
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BIOLÓGIA

1. V ľavom stĺpci sú vysvetlenia  niektorých vlastností živých bytostí a v pravom stĺpci sú vlastnosti 
živých bytostí.

Napíš zodpovedajúce písmená na prázdne čiary.
1. ___ odstraňovanie škodlivých látok z bunky/ organizmu  а) rast a vývin 
2. ___ množenie organizmov      b) vylučovanie 
3. ___ zväčšovanie veľkosti buniek a/ alebo ich počtu   c) stravovanie
4. ___ schopnosť prijímať podnety z vonkajšieho prostredia  d) rozmnožovanie
5. ___ spaľovanie potravy pomocou kyslíka    e) dýchanie 
        f) pohyblivosť   
        g) dráždivosť  

2. Ktorú z uvedených zložiek pečivového cesta zaraďujeme do živej prírody?

a) múku
b) cukor
c) mlieko
d) droždie (kvasnice)
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

3. To čo je pre rastliny piestik, pre živočíchy je:

a) samčí pohlavný ústroj
b) samičí pohlavný ústroj
c) samčí jedinec
d) samičí jedinec
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

4. Na obrázku sú znázornení predstavitelia: 

a) dvoch ríš
b) troch ríš
c) štyroch ríš
d) piatich ríš
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

5. Gaštan má v zime na konároch:

a) kvety
b) listy
c) púčiky
d) plody

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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6. Na povrchu baktérie sa nachádza bunková stena a v cytoplazme:

a) organela jadro
b) dedičný materiál
c) panôžky
d) bičík
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

7.  Pomocou mikroskopu bolo objavené, že v cytoplazme existujú telieska, ktoré nazývame:
а) tkanivami;
b) bunkami;
c) organelami;
d) ústrojmi.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

8.  V ľavom stĺpci sú uvedené názvy vegetatívnych ústrojov duba a v pravom stĺpci ich úlohy.

Napíš zodpovedajúce písmeno na prázdne čiary.
1. ___ koreň  а) koná fotosyntézu
2. ___ stonka  b) vpíja vodu z podkladu   
3. ___ list  c) zúčastňuje sa v opeľovaní
  d) spája všetky rastlinné ústroje  

9. Ktoré tkanivo v najväčšej miere vytvára srdce stavovcov? 

a) krvné
b) nervové
c) svalové 
d) krycie (epitelové)
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

10. Energia potrebná pre život sa získava výživou a: 

a) vylučovaním
b) dýchaním 
c) rozmýšľaním
d) rastom
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

11. Ktorý z uvedených procesov je spoločný pre červenoočko zelené, skokana zeleného, púpavu a 
kvasinky?

a) potenie
b) fotosyntéza
c) klíčenie
d) dýchanie 
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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12.  Doplň nasledovnú vetu.

Počas letného lejaka, dážďovky zemné vychádzajú zo zeme, aby _______________________.

13. Je správne tvrdenie, že jedince jedného druhu rozmnožovaním dávajú potomkov toho istého 
druhu?

a) Áno, tvrdenie je správne vo všetkých prípadoch.
b) Áno, ale motýľ je výnimkou, lebo z motýľa vzniká húsenica.
c) Nie, niektoré druhy utvárajú larvy, ktoré sa nepodobajú na svojich rodičov.
d) Nie, zo starých druhov vznikajú nové a tak sa živý svet mení.
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

14. Vpíš do tabuľky číslo 1, ak sa delením buniek organizmus rozmnožuje, alebo číslo 2, ak 
delením buniek organizmus rastie.

meňavka púpava baktéria sova

15. Čo je spoločné pre nervovú a svalovú bunku?

a) majú rovnaký tvar 
b) majú rovnakú funkciu   
c) majú výbežky 
d) obsahujú DNK
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

16. Chromozómy sú nositeľmi:

a) dedičných vlastností
b) všetkých získaných vlastností
c) vlastností získaných v detstve
d) vlastností získaných počas starnutia.
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

17.  Gény sa prenášajú z rodičov na potomkov v procese:

а) dedičnosti;
b) vyrastania;
c) dozrievania;
d) starnutia.
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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18. Do políčok vedľa každej vlastnosti napíš plus, ak sa vlastnosť dedí, alebo mínus, ak sa nededí:

zafarbené vlasy 
dobrá kondícia  

farba očí 
počet prstov 

jazva  

19. Ktoré slovko treba napísať do prázdneho políčka v schéme, aby bola správna?

a) zygota
b) ústroj 
c) organela
d) spermatozoid
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

20. Predok koňa mal päť prstov na nohách, zatiaľ čo dnešný kôň má iba jeden. Toto je výsledok 
procesu, ktorý sa nazýva:

а) sukcesia;
b) evolúcia;
c) ekológia;
d) symbióza.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

21. Vedecké údaje o existencii, veľkosti a stavbe dinosaurov vedci získali na základe:

a) výkresov v jaskyniach
b) fosílnych pozostatkov
c) zápisov na papyruse
d) skúmania ľadovcov
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

22. Medzi jeleňmi sa vykytujú aj albíny (jedince bez pigmentu). Prírodní nepriatelia jeleňov 
si najprv všimnú albíny a zjedia ich, a tak sa ich početnosť zmenšuje. Ako sa nazýva tento 
prírodný mechanizmus?

a) prirodzený výber
b) prirodzené prispôsobovanie
c) umelý výber 
d) umelé prispôsobovanie
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

ľudské 
bábätko

vývin
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23. Biocenózu tvoria:

a) všetky bylinožravce na jednej lúke 
b) všetky rastliny v jednom lese 
c) všetky organizmy v jednom jazere 
d) všetky ryby v jednej rieke.
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

24. Aby rastlina prežila, potrebuje vlhkosť, kyslík, oxid uhličitý, svetlo a minerálne látky, čo nám 
poukazuje na to, že závisí od:
a) ľudského vplyvu

b) symbiotických vzťahov
c) abiotických faktorov
d) biotických faktorov
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

25.  V pravom stĺpci sú uvedené organizmy opadavého listnatého lesa a v ľavom stĺpci ich úlohy 
v potravovom reťazci. Spoj organizmus so zodpovedajúcou úlohou.

Napíš zodpovedajúce písmeno na prázdne čiary.
1.___ výrobca     а) beľokaz (hmyz)
2.___ spotrebiteľ prvého stupňa   b) hríb (rúchovka)
3.___ spotrebiteľ druhého stupňa   c) ďateľ
     d) dub

26.  Živočích jazvec osídľuje:  

а) vysokohorské pasienky;
b) opadavé lesy;
c) ihličnaté lesy;
d) záplavové lúky.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

27.  Nasledovné udalosti zoraď tak, že čísla pred udalosťou vpíšeš do zodpovedajúcich políčok,  
aby sa dostal správny reťazec príčin a následkov.

1) spaľovanie fosílnych palív   
2) dvíhanie hladiny mora   
3) zaplavovanie pobrežných miest a sídlisk  
4) zvyšovanie koncentrácie oxidu uhličitého   
5) topenie ľadovcov na póloch
6) globálne zvýšenie teploty na Zemi

1 3
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28. S cieľom získať papier pre každodenné potreby, človek masovo stína:

a) dub
b) bambus
c) trsť
d) slez
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

29. Keď popijeme džús z plechovky, odkrojíme jej hornú časť, na dne plechovky urobíme dierku, 
naplníme zemou a zasadíme do nej rastlinu. Uvedený postup je:

a) vegetatívne rozmnožovanie rastliny
b) experimentálna práca s rastlinou
c) recyklácia plechovky
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

30.  Aby sme ochránili ozónový obal, čo by deodoranty, ktoré používame, nemali obsahovať?

Odpoveď: ____________________________

31. Pravidelné upratovanie rodinných domov a bytov je veľmi dôležité, lebo sa v domovom 
prachu nachádzajú mikroskopicky drobné organizmy, výkal ktorých môže u niektorých ľudí 
vyvolať alergické reakcie. Ktoré sú to organizmy?

a) baktérie
b) vírusy 
c) roztoče 
d) huby 
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

32. Čo sa nedosiahne termickým spracovaním mäsa?

a) ničenie mikroorganizmov
b) zväčšenie množstva vitamínov 
c) ľahšie žuvanie  
d) zľahšené trávenie 
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

33. Aby sa znemožnilo šírenie besnoty, psy a mačky sa záväzne musia:

a) kúpať
b) očkovať (vakcinovať)
c) poprašovať
d) liečiť
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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34. Čo je najzávažnejším dôvodom, prečo by infi kovaní počas epidémie nejakej nákazlivej 
choroby mali zostať doma?

a) Aby ich lekári ľahšie vyhľadali.
b) Aby neinfi kovali iných ľudí.
c) Aby ich iní ľudia nevysmiali.
d) Preto, že sa musia zotavovať v posteli.
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

35.  Niekedy, ráno po tréningu pociťuješ silné bolesti v svalstve. Spoznávaš, že ide o zápal svalov. 
V tom prípade by si mal:

а) zostať v posteli; 
b) sedieť v kresle;
c) robiť jednoduché cvičenia;
d) odísť k lekárovi.
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

36. Špičkoví športovci sú neustále vystavení veľkej fyzickej námahe. Ktorej kombinácii potravín, 
majú športovci dať prednosť, aby boli v dobrej kondícii?

a) sezónne ovocie a zelenina s väčším množstvom mäsa 
b) vyprážané a iné jedlá pripravené v tuku 
c) mlieko a mliečne výrobky s väčším množstvom cestovín  
d) dostatok vysokokalorických slaných a sladkých chrumiek a rozličných pochutín 
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

37. Použitie znečistenej vody na pitie môže vyvolať chorobu:

a) besnotu
b) maláriu
c) dyzentériu
d) reumatizmus
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

38. Ktorý z uvedených príkladov nezaraďujeme medzi pozitívne účinky každodennej miernej 
fyzickej aktivity?  

a) Pomáha pri zachovaní normálnej telesnej hmotnosti.
b) Prispieva k vyliečeniu chorôb kože.
c) Prispieva k lepšej koncentácii počas učenia. 
d) Zmenšuje riziko vzniku srdcových ochorení.
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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39. Ktoré z uvedených ochorení sa môže preniesť použitím cudzieho uteráka alebo spodného
prádla?

а) aids
b) besnota
c) gonorea 
d) chrípka
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

40. Hanblivosť a náhle zmeny nálady u detí v puberte sú zapríčinené pôsobením hormónov:

a) potných žliaz
b) slzných žliaz
c) mliečných žliaz
d) pohlavných žliaz
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

41. Potrat alebo úmyselné prerušenie tehotenstva:

a) je dobrým spôsobom uskutočnenia kontroly pôrodnosti
b) je dobrým spôsobom vyhýbania sa pohlavným chorobám
c) nepriaznivo vplýva na psychické a fyzické zdravie
d) nepriaznivo vplýva na vývin dýchacích a tráviacich ústrojov
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou

42. Za každým tvrdením do políčok napíš plus, ak je tvrdenie správne, alebo mínus, ak je 
nesprávne. 

Iba mladý človek sa môže stať narkomanom.
Heroín vyvoláva silnú fyzickú závislosť.
Cigarety spôsobujú psychickú závislosť.

Závislosť sa ľahko a rýchlo lieči.
Alkoholizmus nie je chorobou závislosti. 

43. Ktorý kontakt s hiv pozitívnou osobou nie je bezpečný?

a) podávanie rúk
b) srdečné objatie
c) sexuálny styk 
d) výmena odevu
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou .
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44. V tabuľke napíš znak plus pod každú vzorku, v ktorej pomocou mikroskopu môžeš nájsť živé 
bytosti.

kuchynská soľ vzorka domového 
prachu kryštály cukru kvapka vody 

z močiara vzorka pôdy

45. Skokan zelený sa od zelených rastlín líši tým, že je:

a) autotrofný organizmus
b) myxotrofný organizmus
c) heterotrofný organizmus
d) saprotrofi tický organizmus
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

46.  Stavovce majú rohovinové útvary. Ktorá z uvedených vlastností je príznačná len pre cicavce?

а) šupiny
b) perie 
c) pazúr
d) srsť
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

47. Jednotlivé druhy rýb, napr. čík, prežívajú letné obdobie vysúšania vodných ekosystémov:

а) zvýšením aktivity;
b) zarývaním sa do bahna;
c) vytváraním cýst;
d) premenou na larválne štádium.
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

48. Ktoré z uvedených buniek obsahujú proteín (bielkovinu) hemoglobín?

a) leukocyty 
b) erytrocyty 
c) trombocyty
d) lymfocyty
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

49. Klasifi kuj uvedené pojmy tak, že do zodpovedajúceho stĺpca napíšeš znak +.

Bunka Tkanivo Ústroj
Srdce

Neurón 
Pľúca   

Chrupka 
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50.  Ktorý z uvedených ústrojov prijíma chemické podnety z vonkajšieho prostredia?

а) oko
b) ucho
c) nos
d) chlp

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

51.  Vytváranie energie v bunke je umožnené:

а) bunkovým delením;
b) bunkovým dýchaním;
c) zlučovaním látok;
d) prúdením cytoplazmy.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

52.  V ktorej z uvedených častí rastlinnej bunky sa vyrába cukor?

а) bunková membrána
b) mitochondria
c) bunková stena
d) chloroplast

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

53. Pozorne si prezri schému, a potom zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. Schémou 
je znázornený proces bunkového dýchania, pri ktorom sa uvoľňuje energia.

Ktorá látka je označená písmenom A?
a) oxid uhličitý
b) voda
c) minerálne soli
d) cukor
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

A

B

C

bunka
kyslík
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54. Hypofýza v tele riadi činnosť ostatných žliaz s vnútorným vylučovaním tak, že zosilňuje alebo 
zmenšuje vylučovanie vlastných hormónov. Táto forma regulácie, zabezpečuje rovnováhu 
v organizme, ktorá sa nazýva:

a) termoregulácia
b) metabolizmus
c) homeostáza
d) refl ex
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

55. Ktoré dve z uvedených sústav majú v ľudskom organizme úlohu vo výmene plynov?

a) obehová a dýchacia sústava
b) sústava pohlavných ústrojov a vylučovacia sústava
c) endokrinná a exokrinná sústava 
d) svalová a kostrová sústava 
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

56. Stabilný krvný tlak je výsledkom zložitých procesov v regulácii množstva vody a soli 
v organizme. V regulácii týchto procesov sa zúčastňuje jedna z uvedených častí mozgu aj 
jedna endokrinná žľaza. Vpíš znak + do zodpovedajúcich políčok v tabuľke tak, aby odpoveď 
bola správna.

Medzimozog Mozoček Pankreas 
(podžalúdková žľaza) Nadobličková žľaza

57.  Jahoda lesná sa rozmnožuje poplazmi–nadzemnými výhonkami, z ktorých vyrastajú nové 
rastliny. Toto je vegetatívne  a nie pohlavné rozmnožovanie, pretože mladé rastliny:

а) majú len jedného rodiča;
b) vyrastajú z rastlinného ústroja;
c) konajú životné procesy;
d) patria tomu istému druhu.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

58.  Zoraď písmená správne, a tak znázorni poradie vytvárania zygoty lieskovca:

А–klíčenie peľového zrnka
B– peľové zrnko na blizne piestika 
C–vchod peľového zrnka (jeho obsahu) do zárodočného mieška
D–prechod peľového zrnka cez čnelku do semenníka 
E–spájanie jadra peľového zrnka s jadrom vaječnej bunky 
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59. Deti sa fyzicky podobajú na svojich rodičov, lebo ________________________________.

60. Semená hráška získané z toho istého plodu sme zasadili do dvoch oddelených kvetináčov 
rovnakej veľkosti. Zakrúžkuj písmeno pred nesprávnym tvrdením.

a) V kvetináči s úrodnejšou pôdou sa rastlina bude lepšie vyvíjať.
b) Rastliny budú úplne identické, lebo majú rovnaké gény.
c) Rastlina, ktorá má viac parazitov, bude pomalšie rásť.
d) Rastlina, ktorá je častejšie polievaná, bude bujnejšia.

61. Počas vyčleňovania človeka od svojich predkov ako osobitného druhu došlo k zmenšeniu 
veľkosti očných zubov, zväčšeniu objemu mozgu, vzpriameniu tela, pohybu na dvoch nohách 
a k iným zmenám. Zmeny prebiehali pomaly a výsledok sú pôsobenia

 ________________________________________

62. Ktorá z uvedených vlastností polárneho medveďa nie je výsledkom prispôsobenosti životu 
v studených polárnych oblastiach?

a) hrubé tukové tkanivo–sadlo
b) malé uši
c) veľké zuby
d) biela kožušina
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

63. Vzájomný vzťah nitrifi kačných baktérií a rastliny ďateliny predstavuje:

a) klimatický faktor
b) chemický faktor
c) fyzikálny faktor
d) biotický faktor
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

64. Žiaci ôsmeho ročníka si v školskom dvore urobili umelý močiar. Priniesli materiál (kamene, 
vodu a podobné) a močaristé rastliny a živočíchy. Tým spôsobom chceli urobiť: 

a) populáciu
b) biocenózu
c) ekosystém
d) biotop
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

65.  Prúdenie energie v ekosystéme sa koná v smere:

а) spotrebiteľ–výrobca–rozkladač 
b) spotrebiteľ–rozkladač–výrobca
c) výrobca–spotrebiteľ–rozkladač 
d) výrobca–rozkladač –spotrebiteľ
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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66. Procesy fotosyntéza a respirácia (dýchanie) sú späté s kolobehom:

a) dusíka
b) síry 
c) fosforu
d) uhlíka
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

67. Ďaleko na severe troch kontinentov–Európy, Ázie a Severnej Ameriky–jestvuje jeden rovnaký 
bióm. O ktorý bióm ide?

a) tundry
b) tajgy
c) stepi
d) savany 
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

68. V ľavom stĺpci sú opísané vegetácie a v pravom sú uvedené názvy biómov. Pospájaj opisy 
s príslušným biómom tak, že pred názvom biómu napíšeš zodpovedajúce číslo.

1.  Husté, takmer nepriechodné lesy, 
zvýraznená prítomnosť životných foriem 
lián, ako aj veľký počet poschodí.

_______–tundry

_______–stepi

_______–tropické lesy

2.  Prítomné bylinné a nízke krovité rastliny, 
ako aj veľký počet lišajníkov.

3.  Lesy sú do značnej miery degradované, 
zamenila ich krovitá vegetácia.

4.  Dominujú bylinné rastliny, prítomných 
je veľa jarných rastlín (efemér)

69.  Rovnaká prispôsobenosť úhora, raka riečneho korýtka rubničného na život vo vodnom 
prostredí je prítomnosť:

а) kutikuly;
b) šupín;
c) pľúc;
d) žiabier.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

70.  Nadmerné používanie umelých hnojív ohrozuje pôdu a negatívne vplýva na:

а) ozónový obal;
b) kvalitu podzemných vôd;
c) množstvo kyslíka vo vzduchu;
d) odolnosť rastlín na zmeny počasia.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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71. Posledný jedinec arabskej antilopy oryx v prírode bol zabitý v roku 1972. Tento druh však 
nevymizol, lebo je pred istým zánikom zachránený:

a) v Červenej knihe
b) v prírodných múzeách
c) v botanických záhradách
d) v zoologických záhradách
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

72. V ľavom stĺpci sú vymenované ochorenia a v pravom opatrenia na zamedzenie (znemožnenie) 
tých ochorení. Spoj opatrenie s ochorením.

Napíš zodpovedajúce písmeno na prázdne čiary.

1. ___ trichinelóza   а) vakcinácia ľudí
2. ___ záškrt   b) umývanie rúk pred jedlom
3. ___ besnota   c) vakcinácia živočíchov 
   d) previerka neškodnosti mäsa  

73.  Najviac vitamínu C je v:

а) mlieku a mliečnych výrobkoch;
b) mäse a mäsových výrobkoch;
c) čerstvom bielom chlebe a pečive;
d) čerstvom ovocí a zelenine.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

74. Mäso odkladáme do chladničky, aby sme ho ochránili pred rozvojom veľkého počtu:

a) baktérií
b) trichín (svalovca)
c) vírusov
d) motolíc

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

75. Jadrová havária v Černobyle v roku 1986 spôsobila uvoľnenie rádioaktívneho iódu. Havária 
u mnohých ľudí narušila normálne fungovanie:

a) miazgových žliaz
b) pohlavných žliaz
c) štítnej žlazy
d) detskej žľazy
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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76. Písmenom S označ správne výroky a písmenom N nesprávne. 

Jedlo možno nahradiť energetickým nápojom.
Energetické nápoje nepriaznivo vplývajú na činnosť srdca.

Energetické nápoje obsahujú veľké množstvá kofeínu.
Použitie energetických nápojov sa 
odporúča pre úspešnejšie učenie.

Energetické nápoje znižujú hladinu cukru v krvi.

77. Ktorá z uvedených vzoriek zo zbierky prírodného materiálu by mohla za priaznivých 
podmienok vykonávať životné procesy? 

a) semeno fazule
b) včelí plást
c) vylisovaný kvet
d) preparovaný motýľ 
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

78. Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

a) Vápenec je súčasťou živej prírody, lebo vzniká usádzaním lastúr živých bytostí.
b) Vápenec je súčasťou živej prírody, lebo sa jeho vrstvy časom zväčšujú.
c) Vápenec je súčasťou neživej prírody, hoci podľa vzniku pochádza zo živých bytostí.
d) Vápenec je súčasťou neživej prírody, lebo vzniká v morských hĺbkach, kde nieto života.

79. Machorasty nemajú pravý koreň ale iba rizoidy, ktorými sú pripevnené o podklad. Koraly 
v moriach sú tiež pripevnené o podklad. Machorasty sú však rastliny a koraly živočíchy. Na 
základe ktorej z uvedených vlastností možno uzavrieť, že sú machorasty rastliny? 

a) vpíjajú vodu povrchom tela
b) mnohé druhy môžu žiť na pevnine 
c) nepohybujú sa aktívne 
d) majú stonku a listy 
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

80.  V pravom stĺpci sú uvedené vlastnosti živočíchov a v ľavom názvy kmeňov živočíchov.

Spoj vlastnosť so zodpovedajúcim kmeňom živočíchov.

Napíš zodpovedajúce písmeno na prázdne čiary.

1.___ mäkkýše   а) článkované nohy 

2.___ článkonožce   b) sústava vodných nôžok  

3.___ ostnatokožce   c) pŕhlivé bunky

   d) plášť
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81. Ktorý faktor vonkajšieho prostredia priamo núti lastovičky na jesenné sťahovanie?

a) skrátenie dĺžky dňa
b) zníženie dennej teploty
c) častejšie spŕšky 
d) zvýšená vlhkosť vzduchu
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

82.  V každom peľovom zrnku sa nachádza:

а) peľový prášok;
b) tyčinková nitka;
c) peľové vrecúško;
d) peľové jadro.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

83. Vpíš zodpovedajúce písmená do políčok tak, aby poradie opísaných fáz v procese dýchania 
rýb bolo správne. 

A–Kyslík sa transportuje do všetkých buniek. 
B–Koná sa bunkové dýchanie. 
C–Cez žiabre sa do vody uvoľňuje oxid uhličitý.
D–Otváranie úst.
E–Z buniek sa uvoľňuje oxid uhličitý. 
F–Hltanie vody, ktorá prúdi cez žiabre.
G–Kyslík z vody ide do krvi. 
H–Krv prenáša oxid uhličitý do žiaber.
I–Voda prúdi cez žiabre a spod žiabrového viečka sa vylučuje von.

84. Vajcové bunky suchozemských stavovcov sa na pevninské podmienky prispôsobili tak, že 
došlo k zväčšeniu:

a) veľkosti vajcovej bunky
b) počtu obalov vajcovej bunky
c) počtu dozretých vajcových buniek
c) hmotnosti bielka vo vajcovej bunke
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

D A C
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85.  Pod kontrolou ktorej sústavy ústrojov sa mladá osoba počas puberty mení aj fyzicky aj psychicky?

а) krvnej a lymfatickej  
b) nervovej a žliaz s vnútorným vylučovaním  
c) kostrovej a svalovej 
d) kožnej a zmyslovej

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

86. Znakom plus označ vlastnosti žiab, ktoré majú aj žubrienky.

Holá koža bez ochranných štruktúr.
Dýchanie pľúcami a čiastočne aj kožou.

Vyvinuté pohlavné žľazy, oddelené pohlavia.
Schopnosť aktívneho plávania.

Dvojstranná súmernosť tela.

87. Zachovávanie rovnováhy pri rozličných polohách tela je zložitý proces, ktorý si vyžaduje 
účasť viacerých sústav ústrojov. Napíš zodpovedajúce písmená do políčok, a tak správne 
zoraď poradie, akým sa realizuje rovnováha pri každej zmene polohy tela.

A–Zmyslové bunky vo vnútornom uchu prijímajú podnet.   
B–Mozoček prijíma a spracúva informáciu a posiela rozkaz svalom.
C–Senzitívny (pocitový) nerv vedie vzruch (informáciu). 
D–Pohybom svalov sa telo dovádza do rovnovážnej polohy.
E–Motorické (pohybové) nervy odvádzajú vzruch (rozkaz) do svalu efektora.

88. Zrenice sa môžu rozšíriť v dôsledku strachu. Zakrúžkuj písmená pred tromi časťami nervovej 
a endokrinnej sústavy, ktoré sa zúčastňujú v procese šírenia zreníc:

a) sympatická časť nervovej sústavy;
b) parasympatická časť nervovej sústavy;
c) hormón inzulín;
d) hormón adrenalín;
e) nadobličková žľaza;
f) štítna žľaza.

89. Ako následok dlhodobého stresu môže byť zápal:

a) sliznice hltana
b) sliznice žalúdka
c) priedušničiek
d) stredného ucha
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

E
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90. Ktorá z uvedených schém znázorňuje mitotické delenie buniek?

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

91. Pohlavné bunky vznikajú z osobitných telových buniek. Ktorá je to vlastnosť, ktorú tie bunky 
musia mať a líšia sa ňou od iných telových buniek?

a) Majú dvakrát väčší počet chromozómov.
b) Môžu sa deliť mitózou.
c) Môžu sa deliť meiózou.       
d) V organizme majú početné úlohy.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

92.  V ktorej fáze mitózy sa oddeľujú chromatídy a tým sa zabezpečuje rovnaký počet chromozómov 
v novovzniknutých bunkách?

а) profáze
b) metafáze
c) anafáze
d) telofáze
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

93. V záhrade sa nachádzajú dve rastliny s rovnakou farbou kvetu, ale s rozličným počtom 
chromozómov. O aké druhy ide?

a) Rovnaké druhy s rovnakou vlastnosťou.
b) Rovnaké druhy s rozdielnou vlastnosťou.
c) Rozdielne druhy s rovnakou vlastnosťou.
d) Rozdielne druhy s rozdielnou vlastnosťou.

 Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

94. V populácii lúčnych rastlín sa vyskytujú jedince aj tmavšej, aj jasnejšej farby kvetu. Ukázalo 
sa, že jasnejšie kvety boli častejšie opelené. Čo očakávame, že sa časom stane?

a) Prevládnu jedince, ktoré majú tmavší kvet.
b) Prevládnu jedince, ktoré majú jasnejší kvet.
c) Vyrovná sa počet jedných a druhých jedincov.
d) Z lúky zaniknú všetky jedince tej polulácie.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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95.  Doplň nasledovnú vetu.

Počas dejín človek postupne vyvíjal u živočíchov, ktoré  skrotil, určité vlastnosti procesom 
____________________________________________.

96. Dva druhy živočíchov žijú v tom istom ekosystéme. Kružnice znázorňujú ich ekologickú 
niku. V ktorej z uvedených situácií si druhy nedelia  spoločné zdroje?

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

97. Na schéme je znázornená potravová sieť v ekosystéme tráv.

Na zodpovedajúce miesta v pyramíde napíš písmená, ktorými sú označení členovia siete.

ГА ВБA B C D

A-trávy B-koníky C-žaby D-bociany

E-ryšavka obyčajná (myši) F-líšky
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98. V procese kolobehu uhlíka sa molekuly oxidu uhličitého neuvoľňujú:

a) spaľovaním fosílnych palív      
b) rozkladom organických látok 
c) dýchaním živých bytostí
d) procesom fotosyntézy
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

99. Pozri si schému a potom počítaj. Odpovede napíš na čiaru.

Schéma znázorňuje časť lúky, ktorá má rozmery 10 × 10 metrov. Na 
lúke rastú iskerníkovité rastliny, ako je to znázornené na schéme.

Hustota populácie iskerníkovitých rastlín je _____  jedincov na 
štvorcovom metri.

100. Keď sa pevnina zdvihla z morskej vody, v tropickom pásme vznikol ostrov. Vďaka schopnosti 
živého sveta podmaňovať si biologicky prázdne priestory, na tom ostrove sa v priebehu 
času striedali rozličné ekosystémy. Ktorý ekosystém bude prítomný na konci sukcesie 
(postupnosti)?

a) listnaté vždyzelené lesy 
b) listnaté opadavé lesy 
c) ihličnaté lesy
d) tropické dažďové lesy 
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

101. Znakom plus označ, ktoré zlúčeniny vyvolávajú ktoré zmeny.

Zlúčeniny Zosilnenie 
skleníkového efektu Kyslé dažde Úbytok (stenčenie) 

ozónového obalu 
oxid uhličitý

freón
oxidy síry a dusíka

102. Jazerá, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti väčších priemyselných miest, vystavené sú vplyvu 
kyslých dažďov, ktoré zväčšujú kyslosť vody. Aby ochránili biodiverzitu tých vodných zdrojov, 
ľudia musia:

a) zaobstarať nové jazerné druhy
b) položiť fi ltre na továrenské komíny
c) každých niekoľko mesiacov vyprázdniť jazerá a naplniť ich sviežou vodou 
d) pridať sódu bikarbonu, aby sa voda v jazerách neutralizovala

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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103. So zväčšením počtu obyvateľov na zemi sa menia aj hodnoty uvedené v tabuľke. Do 
prázdnych políčok napíš znak plus, ak sa uvedená hodnota zväčšuje, alebo mínus, ak sa 
zmenšuje:

spotreba fosílnych palív 
množstvo ropy
výroba potravy 

množstvo čistej vody 
množstvo znečistenia 

104. Vpíš do zodpovedajúcich políčok písmeno, ktoré je pred pôvodcom uvedených chorôb resp. 
príznakov.

A – vírus
B – baktéria
C – prvok
D – huba

Infekcia kože chodidla medzi nožnými prstami (atletické chodidlo)
Zakuklené larvy svalovca v stehennom svale (trichinelóza)
Infekcia nervovej sústavy, ktorá sa najčastejšie končí smrťou (besnota)
Zimnica s vysokou horúčkou a intenzívnym potením (malária)
Zmeny v pľúcach, kašeľ s malým množstvom krvi (tuberkulóza)

105. Pohlavnú chorobu syfi lis (kvapavku) môžeme liečiť

a) antibiotikami pod lekárskym dozorom
b) vnášaním vitamínu C a odpočívaním
c) liekmi na hubové infekcie
d) použitím prezervatívu pri pohlavnom styku
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

106. Celulózu, zložku rastlinných buniek, nemôžeme tráviť. Vnášanie tejto látky potravinami je 
dobré, lebo podnecuje:

a) nadmerné vylučovanie žalúdočnej kyseliny 
b) pohyby tenkého čreva (peristaltiku)
c) ľahší prechod potravy cez hltan
d) rozšírenie stien pažeráka
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

107. Ktorá porucha kostry môže vzniknúť následkom nedostatku vitamínu D?

a) rachitída
b) skolióza 
c) reumatizmus
d) plochá noha 
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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108. Ktorú z nasledujúcich osobností najskôr môžemo podozrievať, že má anorexiu?

a) balerínu, ktorá tvrdo cvičí 
b) manekýnku, ktorá navštevuje aerobik 
c) mladíka, ktorý stále odmieta jesť 
d) dievča, ktoré prehnalo s jedlom a potom vracia
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

109.  Keď je očná guľa predĺžená, svetelné lúče sa pretínajú pred sietnicou. Tento jav sa nazýva:

а) krátkozrakosť;
b) ďalekozrakosť;
c) slepota;
d) škuľavosť.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

110. Do políčok vedľa určitých príznakov napíš znak plus, ak sú príznačné pre stres.

Urýchlená činnosť sympatika 
Pravidelný srdcový tep

Znížený krvný tlak
Zrýchlené dýchanie

Šírenie zreničiek

111. Negatívne emócie, ako sú hnev, podozrenie a závisť narúšajú rovnováhu v organizme 
a vyvolávajú osobitný stav, ktorý sa nazýva stres. Následky, ktoré sa javia, ak sme dlhšiu dobu 
vystavení stresu, môžu byť:

a) zníženie hladiny cukru v krvi
b) väčšia náchylnosť na choroby
c) rýchlejšie a úspešnejšie učenie
d) zmenšenie pocitu napätia 
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. 

112.  Lekári sa vyhýbajú dlhodobému užívaniu rovnakého druhu antibiotík kvôli:

а) vzniku baktérií odolných na ten druh antibiotík;
b) zmene dedičného faktora buniek človeka;
c) vytváraniu nového druhu bielych krviniek v mandliach;
d) zastaveniu vytvárania bielych krviniek v mandliach.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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ZEMEPIS

113. Ktorý prístroj používame na určovanie  svetových strán?

Odpoveď: _____________________

114. V tabuľke sú uvedené vety, ktoré sa vzťahujú na orientáciu a spôsoby orientácie. Ak je veta 
správna, zakrúžkuj písmeno S, ak je nesprávna, zakrúžkuj písmeno N.

1.  Orientácia v priestore znamená určovanie 
svetových strán vzhľadom na stály bod. S N

2. Napoludnie je Slnko na severe. S N

3.  Pomocou kompasu môžeme orientovať 
zemepisnú a topografickú mapu. S N

4. V prírode sa môžeme orientovať pomocou kompasu. S N

115. Mapa sveta mierky 1 : 9 000 000 patrí:

a) do máp veľkej mierky (topografi ckých);
b) do máp strednej mierky;
c) do máp malej mierky;
d) do plánov.
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

116. Ako sa volá zbierka zemepisných máp spojených do jedného celku (knihy)?

Odpoveď: _____________________________________

117.  Všimni si danú mapu sveta a odpovedz na otázky.

1. Ako sa menuje svetadiel, ktorý je na mape znázornený čiernou farbou?
Odpoveď: ____________________________________ 

2. Ako sa menuje svetadiel ktorý je východne od neho, a je mu najbližší?
Odpoveď: ____________________________________
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118.  Na čiary pod kartografi cké značky dopíš, čo predstavujú.

119.  Doplň vetu.

Na fyzickozemepisných mapách sa zelenou farbou zobrazujú________________, a odtiene 
hnedej farby zobrazujú________________________________.

120. Legenda a názov mapy sú:

а) pomocné prvky mapy
b) matematické prvky mapy
c) zemepisné prvky mapy
d) mapové značky
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

121. Každé nebeské teleso v ľavom stĺpci spoj s príslušným názvom v pravom stĺpci.  

Napíš na čiary zodpovedajúce číslo.
1. ___ satelit (družica)          a) Venuša
2. ___ kométa    b) Severka
3. ___ planéta   c) Halleyho
4. ___ hviezda   d) Mesiac

122. Ako sa volá nebeské teleso, ktoré sa nachádza v strede slnečnej sústavy?

a) Zem
b) Venuša
c) Slnko
d) Mesiac
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

123. Ako sa volá planéta slnečnej sústavy, ktorej je prírodný satelit Mesiac?

Odpoveď:  ___________

1. ____________       2. ______________                        3. ________________
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124.  Revolúcia Zeme је: 

а) otáčanie Zeme okolo svojej osi;
b) otáčanie Zeme okolo rovníka;
c) otáčanie Zeme okolo Mesiaca;
d) otáčanie Zeme okolo Slnka
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

125.  Jar na južnej pologuli Zeme sa začína: 

а) 21. marca;
b) 21. јúna;
c) 22. decembra;
d) 23. septembra.
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

126.  Dopň vetu.

Striedanie dňa a noci je dôsledkom zemskej _________________ .

127. Zemeguľa má tvar nepravidelného elipsoidu alebo geoidu:  

a) lebo je sploštená na rovníku.
b) lebo je vydutá na póloch.
c) lebo je sploštená na póloch. 
d) lebo má tvar gule.
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

128.  V ľavom stĺpci sú uvedené sféry Zeme, a v pravom ich základné vlastnosti.

Dopíš zodpovedajúce číslo na prázdnu čiaru.

1. biosféra   _____ а) vzdušný obal Zeme
2. аtmosféra   _____ b) skalnatý povrch Zeme
3. hydrosféra   _____ c) vodný obal Zeme
4. litosféra

129. Mezopotámia je:

a) pohorie
b) rieka
c) nížina
d) púšť       
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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130. V severnej polárnej oblasti žijú:

a) leopardy
b) jaštery
c) soby
d) žirafy
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

131. Doplň vetu.

Podľa toho, či prejavujú nejakú činnosť, sopky môžu byť ________________ a 
__________________.

132.  Ako sa menuje veda, ktorá skúma pohyb a štruktúru obyvateľstva?

Odpoveď: _________________________________

133.  Dopň vetu.

Rozdiel medzi natalitou (pôrodnosťou) a mortalitou (úmrtnosťou) sa 
menuje ____________________________.

134. Srbi patria do:

a) románskej skupiny národov
b) ugrofínskej skupiny národov
c) slovanskej skupiny národov
d) germánskej skupiny národov
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

135. Ktorá oblasť je najhustejšie obývaná?

a) Amazónia 
b) delta rieky Gangy a Brahmaputry 
c) púšť Sahara
d) Sibír
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

136. Každý pojem v ľavom stĺpci spoj s príslušným opisom v pravom stĺpci. 

Napíš na čiary zodpovedajúce písmená.

1.___ dedina
2.___ mesto 
3.___ urbanizácia

а) vznik, rozvoj miest a zvýšenie počtu mestského obyvateľstva
b)  rozdiel medzi počtom narodených a zomretých v určitej krajine
c) menšie sídlo s poľnohospodárskymi činnosťami
d) väčšie sídlo s priemyselnými odvetviami a rozličnými službami
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137. V ktorej hospodárskej činnosti sa pomocou strojov spracúvajú suroviny na polovýrobky 
a hotové výrobky?

а) v poľnohospodárstve
b) v turistike
c) v priemysle
d) v doprave 
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

138. Základné odvetvia poľnohospodárstva sú: 

a) pestovanie zeleniny a rybárstvo
b) turizmus (cestovný ruch) a ovocinárstvo
c) vinohradníctvo a lov
d) roľníctvo a dobytkárstvo
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

139. Obnoviteľný prírodný zdroj je:

a) ropa
b) zemný plyn
c) uhlie
d) voda
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

140. Odvetvie ľahkého priemyslu je:

a) hutníctvo
b) potravinársky priemysel
c) energetika
d) strojárstvo
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

141.  Napísané sú štyri vety (tvrdenia). Ak je veta správna zakrúžkuj písmeno S, ak je nesprávna, 
zakrúžkuj písmeno N.

1. Palićské jazero sa nachádza vo Vojvodine. S N

2.  Rieka Tisa predstavuje prírodnú hranicu 
medzi Banátom a Báčkou. S N

3. Vlasinské jazero sa nachádza v Západnom Srbsku. S N

4. Rieka Ibar patrí Egejskému úmoriu. S N
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142.  Zakrúžkuj písmená pred menami pohorí, ktoré sú národnými parkmi Srbska.

а) Аvala
b) Zlatibor
c) Kopaonik
d) Frušká hora
e) Goč

143.  Ktorá z uvedených hôr patrí do Karpatského pohoria?

а) Frušká hora
b) Zlatibor
c) Kosmaj
d) Rtanj
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

144. Zakrúžkuj zodpovedajúci pojem tak, aby tvrdenie bolo správne.

Vojvodina má záporný/kladný prirodzený prírastok а Kosovo a Metóchia má 
záporný/kladný prirodzený prírastok.

145. Archeologické nálezisko Lepenski vir je v blízkosti:

a) Sriemskej Mitrovice
b) Donjeg Milanovca
c) Báčskej Topoly
d) Gornjeg Milanovca
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

146. Odpovedz na otázku.

Do ktorých úmorí patria rieky Srbska?
1) ____________________________________
2) ____________________________________
3) ____________________________________

147. Najdlhšia rieka, ktorá celým svojím tokom preteká cez Srbsko, je:

a) Sava
b) Tisa
c) Dunaj
d) Veľká Morava
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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148. Hraničné priechody do Rumunska sú:

a) Batrovci, Šíd a Bogojevo
b) Bajina Bašta, Uvac a Kotroman
c) Horgoš, Kelebija a Bački Breg
d) Srpska Crnja, Vatin a Kladovo
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

149. Ako sa nazýva hora vo Vojvodine, na ktorej sa nachádza 16 srbských pravoslávnych 
monastierov? 

Odpoveď: __________________________________

150.  Dopň vetu.

Severná polárna oblasť sa nazýva _____________________ , а južná polárna oblasť sa nazýva 
_______________________.

151.  Povedľa pobrežia Baltského a Severného mora sa rozprestiera:

а) Panónska nížina;
b) Nemecko-poľská nížina;
c) Hindustánska nížina;
d) Valašská nížina;

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

152.  Pôvodní obyvatelia Austrálie sú:

а) Dravídi       
b) Indiáni       
c) Aborigéni       
d) Еskimáci

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

153. Gibraltársky prieliv rozdeľuje: 

a) Európu a Áziu
b) Áziu a Severnú Ameriku 
c) Afriku a Európu 
d) Afriku a Áziu 
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

154. Severná Amerika je najmenej osídlená:

a) okolo Veľkých kanadských jazier
b) vedľa atlantického pobrežia
c) na Arktických ostrovoch
d) vo Veľkých prériách
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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155. V prímorskej oblasti západnej časti Európy je:

a) kontinentálne podnebie
b) stredozemné (stredomorské) podnebie
c) atlantické podnebie
d) subpolárne podnebie
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

156. Ktoré moria utvárajú prírodnú hranicu medzi Európou a Áziou?

a) Severné more, Levantské more a Biele more
b) Čierne more, Marmarské more a Egejské more
c) Červené more, Ochotské more a Stredozemné more
d) Tyrrhenské more, Iónske more a Azovské more
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

157. Uvedené tvrdenia sa vzťahujú na prírodné vlastnosti kontinentov. Ak je tvrdenie správne, 
zakrúžkuj písmeno S, ak je nesprávne, zakrúžkuj písmeno N.

1. Amazónia sa nachádza v Južnej Amerike. S N
2. Austrália je najchladnejší kontinent. S N
3. Tibetská náhorná plošina sa nachádza v Ázii. S N
4. Púšť Kalahari sa nachádza v Afrike. S N

158.  Všimni si mapu Vojvodiny, na ktorej sú vyznačené mestá, a napíš odpovede na dané otázky.

 

Subotica

Sombor

Nový Sad

Kikinda

Zreňanin

Vršac

Pančevo

Sremska 
Mitrovica

1. Na ktorej strane sveta sa nachádza Subotica vzhľadom na  Nový Sad?
Odpoveď: ______________________

2. Na ktorej strane sveta sa nachádza  Sombor vzhľadom na Kikindu?

Odpoveď: ______________________
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159. Prezri si mapu a odpovedz na otázky.

1. Na ktorej svetovej strane vzhľadom na Afriku sa nachádza ostrov Madagaskar?
Odpoveď:________________________________.
2. Ktorý oceán obmýva Afriku zo západnej strany?
Odpoveď: __________________________________.

160.  Na základe danej mapy sveta doplň vety.

 

1. Zemepisná šírka bodu A je _______, а zemepisná dĺžka је ______ .

2. Zemepisná šírka bodu M je _______, а zemepisná dĺžka је ______.
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161. Z lode, ktorá je v nebezpečenstve, rádiotelegrafi sta vysiela signály SOS a hlási, kde sa 
nachádza loď: 30° jzš (S) a 150° zzd (W). Na slepej svetovej mape označ písmenom А pozíciu 
lode.

162.  Všimni si podnebný diagram Pekingu a doplň vetu.

 

Najväčšie množstvo zrážok bolo počas ___________________, а najvyššia priemerná 
mesačná teplota vzduchu v mesiaci _____________________.
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163. Prezri si časť topografi ckej mapy a odpovedz na otázky.

1. Čo je znázornené touto metódou na zemepisných mapách?
Odpoveď:_________________________________
2. Ako sa nazýva táto metóda?
Odpoveď:_________________________________

164. Ktoré (kartografi cké) značky sa používajú na znázornenie ciest a tratí na zemepisných 
mapách?

a) jednoduché geometrické znaky
b) čiary (líniové značky)
c) obrázkové (symbolické) značky
d) izolínie 
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

165.  Na mape vyhľadaj dva najľudnatejšie štáty Ázie a napíš ich mená na zodpovedajúce miesto. 



Zbierka úloh z biológie, zemepisu, dejepisu, fyziky a chémie na záverečnú skúšku v základnom vzdelávaní a výchove na školský rok 2014/2015
40

Z
E

M
E

P
IS

166. Ktoré pohyby sú typické pre  prírodné satelity? 

a) rotácia a revolúcia okolo svojej planéty a okolo Slnka
b) rotácia okolo Slnka a okolo svojej planéty
c) revolúcia okolo svojej osi a rotácia okolo Slnka 
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

167. Každé nebeské teleso v ľavom stĺpci spoj s príslušným opisom v pravom stĺpci.

Napíš na čiary zodpovedajúce písmeno.
1.____hviezdy a) tmavé nebeské telesá, majú „hlavu“ a „chvost“
2.____planéty b) chladné nebeské telesá, ktoré obiehajú okolo planét
3.____kométy  c) tmavé nebeské telesá, ktoré svetlo a teplotu dostávajú od Slnka
4.____satelity d) veľké nebeské telesá plné rozžeraveného plynu
 e) malé tmavé nebeské telesá nepravidelného tvaru

168. Za aký čas Zem raz obíde okolo Slnka?

a) 360 dní a 6 hodín
b) 360 dní a 12 hodín
c) 365 dní a 6 hodín
d) 366 dní a 12 hodín 
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

169.  Na čiary dopíš tri druhy pohybov morskej vody.

1._______________________________

2._______________________________

3._______________________________

170. Doplň vetu.

 Vnútro Zeme, kde otras vzniká, sa nazýva________________, a miesto na povrchu Zeme, kde 
sa zemetrasenie najviac cíti, sa nazýva__________________.

171. Každé prírodné pásmo v ľavom stĺpci spoj s príslušným typom podnebia v pravom stĺpci.  

Napíš na čiary zodpovedajúce písmená.
1. ___ stepi  a) rovníkové podnebie 
2. ___ pralesy  b) atlantické podnebie 
3. ___ tundry  c) subpolárne podnebie
  d) kontinentálne podnebie 
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172. Napísané tvrdenia sa vzťahujú na vonkajšie sily Zeme. Ak je tvrdenie správne, zakrúžkuj 
písmeno S, ak je nesprávne, zakrúžkuj písmeno N.

1. Krasová erózia je chemický proces rozkladania vápnika. S N
2. Veterná (eolická) erózia je mechanická činnosť vetra. S N
3. Ľadovcová erózia je mechanická činnosť riek. S N
4. Abrázia је mechanická činnosť morských vĺn. S N

173. Doplň vety.

1. Zmeny miesta stáleho osídlenia obyvateľstva sa nazývajú  __________________________.

2. Vysťahovanie ľudí z jedného štátu sa nazýva  ____________________________________.

3. Prisťahovanie sa ľudí do jedného štátu sa nazýva  _________________________________. 

174. V ľavom stĺpci sú uvedené národy, a v pravom stĺpci indoeurópske skupiny národov. 

Dopíš zodpovedajúce číslo na prázdnu čiaru.
1.  Česi   ___  а) germánska skupina
2.  Francúzi   ___  b) slovanská skupina
3.  Маďari   ___  c) románska skupina
4.  Švédi

175. Ako sa nazýva medzinárodný fond Spojených národov, ktorý sa stará o ochranu práv a 
kvalitu životnej úrovne detí a mládeže vo svete? 

Odpoveď: _______________________

176. V auguste v roku 2005 pobrežie Mexického zálivu postihol silný hurikán Katrina. Početné 
medzinárodné organizácie odišli do tej oblasti, aby poskytli pomoc postinutým. 

Napíš názov dvoch medzinárodných organizácií, ktoré poskytujú pomoc obyvateľom, ktorí 
boli postihnutí prírodnými katastrofami.
1. ________________________
2. ________________________

177. Doplň vety.

1. Мidžor је  ________________  a nachádza sa  na___________________.
2. Аvala је __________________ a nachádza sa v blízkosti _______________ . 
3. Тara је  _________________ a rozprestiera sa v  __________________ časti Srbska.
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178. V ľavom stĺpci sú dané oblastné celky, ktorým zodpovedá jeden zo zemepisných pojmov z 
pravého stĺpca. 
Napíš zodpovedajúce číslo na prázdnu čiaru.
1. Báčka   ______ а) Sáva
2. Banát   ______ b) Crno jazero
3. Sriem   ______ c) Vlasina
   ______ d) Deliblatská piesočina
   ______ e) Palićské jazero

179. V ľavom sĺpci sú uvedené krajiny v Ázii, a v pravom nížiny, ktoré sa v nich rozprestierajú.

Napíš zodpovedajúce číslo na prázdne čiary.
1. India
2. Тurecko   _____a) Мandžusko
3. Irak   _____b) Hindustan
4. Čína   _____c) Мezopotámia

180. Každé jazero v ľavom stĺpci spoj s príslušným kontinentom v pravom stĺpci.  

Napíš na prázdne miesto zodpovedajúce písmeno.
1.___ Bajkalské jazero   a) Južná Amerika
2.___ Viktóriino jazero  b) Afrika
3.___  jazero Titicaca   c) Ázia
4.___ Ontárijské jazero  d) Európa
   e) Severná Amerika

181. Všimni si mapu sveta a odpovedaj na otázky.

1. Ako sa nazýva klimatické pásmo vyznačené na mape?

Odpoveď: ___________________________________________________

2. Ako sa menujú rovnobežky, ktoré vymedzujú vyznačené pásmo?

Odpoveď: ___________________________________________________
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182. Všimni si mapu a odpovedaj na otázku. 

Na mape je vyznačený Ohnivý kruh v  Pacifi ku.Z akého dôvodu sa sopečné erupcie a 
zemetrasenia často javia v tejto oblasti? 
Odpoveď: __________________________________________________________________

183. Povrch Zeme je okolo:

a) 5.100.000.000 km2
b) 510.000.000 km2 
c) 5.100.000 km2
d) 510.000 km2
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

184. V nedeľu 20. septembra o siedmej hodine ráno máš let lietadlom z Tokia do Vancouveru. 
Let trvá 8 hodín a 45 minút. Keďže prechádzaš dátumovú hranicu do Vancouveru priletíš 
v aktuálnom lokálnom čase:

a) v ten istý deň v popoludňajších hodinách
b) v pondelok 21. septembra
c) v sobotu 19. septembra
d) v ten istý deň vo včasných ranných hodinách
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

185. Prečo existujú podobnosti v rastlinstve Afriky a Južnej Ameriky, keď ich teritoriálne oddeľuje 
Atlantický oceán?

Odpoveď: __________________________________________________________________ 

186. Vysvetli, prečo je najväčšie množstvo zrážok na Zemi v oblastiach, ktoré sa vyskytujú medzi 
10° južnou a 10° severnou zemepisnou šírkou.

Odpoveď:___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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187. Klimaticko-biogeografi cká zonálnosť na zemskom povrchu sa mení:

a) podľa nadmorskej výšky a zemepisnej dĺžky 
b) podľa nadmorskej výšky a zemepisnej šírky
c) podľa relatívnej výšky a zemepisnej dĺžky
d) podľa zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky 
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

188. Uvedené tvrdenia sa vzťahujú na hranice osídlenia. Ak je veta správna, zakrúžkuj písmeno  S, 
ak je nesprávna, zakrúžkuj písmeno N.

1. Horná hranica ľudského osídlenia v Peru a Indii je nad 4000 m n.v. S N
2. Horná hranica ľudského osídlenia v Srbsku je pri Sjenici na 2000 m n. v. S N
3. Najsevernejšie osídlené miesto na zemi je na Škandinávskom polostrove. S N
4.  Dolná hranica ľudského osídlenia v Holandsku 

je nižšie ako hladina svetového mora. S N

189. Prečo takmer štvrtina obyvateľov Nemecka žije vo veľkých mestách Porúria?

a) Pretože sú tam priaznivé klimatické podmienky a čistý vzduch.
b) Pretože je tam vyvinutá vodná premávka a turizmus. 
c) Pretože je tam vyvinutý strojársky a chemický priemysel.
d) Pretože je tam vysoký prirodzený prírastok obyvateľstva.
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

190. Čo najviac vplýva na malú hustotu osídlenia vo vnútorných oblastiach Austrálie?

a) nepriechodné hory 
b) púšťové podnebie
c) husté tropické lesy 
d) častá seizmická aktivita 
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

191. Prečo je v Bore a Majdanpeku vyvinuté farebné hutníctvo? 

Odpoveď: _____________________________________________________

192. Každú oblasť v ľavom stĺpci spoj s poľnohospodárskymi kultúrami, ktoré sa v nej pestujú. 

Na prázdne čiary napíš zodpovedajúce písmená.
1.___Panónska nížina  a) kokosovník, káva, kakao, ananás
2.___Juhovýchodná Ázia b) citrusy, vinič, olivovník, zelenina
3.___Oceánia  c) ryža, chinínovník, korenie, manilská konopa
4.___Južná Európa  d) pšenica, kukurica, sója, cukrová repa
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193. Uvedené tvrdenia sa vzťahujú na Rusko. Ak je tvrdenie správne, zakrúžkuj písmeno S, ak je 
nesprávne, zakrúžkuj písmeno N.

1. V európskej časti Ruska sa nachádza okolo 
85 % ruských priemyselných objektov. S N

2. Západosibírska nížina je najväčšia obilnica Ruska a východnej Európy. S N

3. Vladivostok je najväčším strediskom potravinárskeho 
priemyslu v Západnej Sibíri. S N

4. V ázijskej časti Ruska sa ťaží okolo 90  % ruského zemného plynu. S N

194. Prečo priemerné ročné množstvo zrážok vo Vojvodine klesá od západu k východu?

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
a) Klesá sila košavy, ktorá prináša zrážky z Karpát. 
b) Klesá sila západného vetra, ktorý prináša zrážky z Atlantického oceánu.
c) Klesá sila východného vetra, ktorý prináša zrážky z Álp.
d) Klesá sila bury, ktorá prináša zrážky z Jadranského mora.

195. Jazerá v ľavom stĺpci spoj so spôsobom vzniku ich panvy v pravom stĺpci.  

Na prázdne čiary napíš zodpovedajúce písmená.
1.___ Rusanda   a) zosuvné jazero 
2.___ Ðeravičko jezero  b) eolické jazero 
3.___ Zavojsko jezero   c) umelé jazero (vodná nádrž) 
4.___ Vlasinsko jezero  d) riečne jazero
5.___ Ludoško jezero   e) ľadovcové jazero

196. Okolo dolných tokov rieky Tisy, Veľkej Moravy a Sávy vznikli aluviálne roviny, pretože rieky majú: 

a) veľký pokles riečneho koryta, malé množstvo vody a riečnych naplavenín.
b) zložené (kompozitné) riečne údolia, malé množstvo vody a deltovité ústia.
c) malý pokles riečneho koryta, veľké množstvo vody a riečnych naplavenín.
d) prítoky, ktoré majú veľký pokles riečneho koryta a veľké množstvo riečnych naplavenín.
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

197. Prečo je vodná cesta z Rotterdamu na Severnom mori do Konstance na pobreží Čierneho 
mora dnes kratšia, ako bola pred 100 rokmi?

Odpoveď:____________________________________________________________

198. Ktoré činitele majú najväčší vplyv na podnebie východnej Európy? 

a) Karpaty a vetry pasáty
b) východné vetry a Arktída
c) Antarktída a chladné morské prúdy
d) západné vetry a teplé morské prúdy
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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199. Každý európsky prístav v ľavom stĺpci spoj s riekou v pravom stĺpci, na ústí ktorej sa prístav 
nachádza.

Napíš na čiary zodpovedajúce písmeno.
1.___Rotterdam  a) Rhôna
2.___Londýn  b) Dunaj
3.___Solún   c) Rýn
4.___Marseille  d) Temža
  e) Vardar

200. Čo najviac vplýva na prírodné vlastnosti pobrežných pásem severného Čile, Namíbie a 
západnej Austrálie? 

а) veľké množstvo zrážok
b) periodické (sezónne) vetry
c) chladné morské prúdy
d) teplý a vlhký vzduch
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

201. Čo vplývalo na náhly rozvoj námornej dopravy v Stredozemnom mori od druhej polovice 19. 
storočia? 

a) vynález parného stroja
b) koloniálne dobývania
c) vybudovanie Korintského prieplavu
d) výstavba Suezského prieplavu
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

202. Doplň vetu.

Povrch Aralského jazera sa náhle zmenšuje. Voda z jeho prítokov ________________ 
a _______________ sa využíva na zavlažovanie obrábacích plôch, zásobovanie vodou 
obyvateľstva a priemyselných objektov v Kazachstane a Uzbekistane.
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203. Na čiary napíš názvy príslušných časových úsekov.

1. Obdobie trvajúce 100 rokov sa nazýva    _____________.
2. Obdobie trvajúce 1000 rokov sa nazýva  _____________.

204. Kvôli ľahšiemu skúmaniu historici rozdelili históriu na obdobia. Na časovej páske číslicou sú 
vyznačené historické obdobia. 

Za číslom napíš obdobie, na ktoré sa to číslo vzťahuje:
1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________

205. Kvôli ľahšiemu skúmaniu historici rozdelili minulosť na dve veľké obdobia. Vznik písma je 
medzníkom medzi tými dvomi časťami minulosti. 

Odpovede napíš na čiary.
1. Pred vznikom písma je ____________________________________ obdobie.
2. Po vzniku písma sa začína _____________________________ obdobie.

206. Ktorý z uvedených rokov patrí do prvej polovice 20. storočia?

a) rok 1980
b) rok 1890
c) rok 1918
d) rok 1819
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

207.  V ktorom historickom  období sa uskutočnil Berlínsky kongres (rok 1878)?

a) starovek
b) novovek
c) súčasná doba 

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

писмо 476. 1492.

1. 2. 3.

písmo
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208.  V ľavej kolónke sú uvedené historické obdobia a v pravej roky, ktoré patria k tým obdobiam.

Napíš zodpovedajúce písmeno na prázdnu čiaru.
1. _______ starovek    a) rok 622 pred n. l. 
2. _______ stredovek    b) rok 622
3. _______novovek    c) rok 1690
    d) rok 1960

209.  Ako sa nazýva ideológia, ktorá sa zasadzuje o zachovanie starého systému hodnôt a 
presvedčení, a ktorá je proti novým a pokrokovým ideám?

a) konzervativizmus
b) radikalizmus
c) liberalizmus
d) socializmus

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

210.  V ľavej kolónke sú názvy pojmov a v pravej ich vysvetlenie.

Napíš zodpovedajúce číslo na prázdnu čiaru.

1. autonómia     ______prevrat

2. inštitúcia     ______ustanovizeň

3. revolúcia     ______samospráva

211.  Čo je Ústava?

a) slávnostné vyhlásenie nezávislosti
b) politický orgán zložený zo zvolených predstaviteľov národa
c) najdôležitejší a najvyšší právny dokument v krajine
d) politický orgán, ktorý vykonáva povinnosť panovníka

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

212.  Ako sa nazývalo náboženské hnutie zo 16. storočia, z ktorého vznikla protestantská 
kresťanská cirkev?

a) rekatolizácia
b) uniatstvo
c) reformácia
d) osvietenstvo

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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213.  Ktorou udalosťou sa začala druhá svetová vojna v Juhoslávii?

a) pristúpením Juhoslávie k Paktu troch veľmocí
b) atentátom na rakúsko-uhorského nástupcu na trón v Sarajeve
c) bombardovaním Belehradu
d) útokom Nemecka na Poľsko

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

214.  Počas panovania ktorého panovníka sa Srbsko znova stalo kráľovstvom?

a) počas Mihaila Obrenovića
b) počas Petra I. Karađorđevića
c) počas Milana Obrenovića
d) počas Petra II. Karađorđevića

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

215.  Ako sa nazývali znepriatelené vojenskopolitické zväzy (bloky) v prvej svetovej vojne?

a) Pakt troch veľmocí a sily Antanty (Dohody)
b) Antifašistická koalícia a Ústredné mocnosti
c) Svätá aliancia a sily Osi
d) Ústredné mocnosti a sily Antanty (Dohody)

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

216.  Čo pomenúvajú názvy Dachau, Mauthausen, Treblinka?

a) miesta bitiek na Východnom fronte v prvej svetovej vojne
b) tajné názvy pre nemecké vojenské operácie v druhej svetovej vojne
c) názvy nacistických koncentračných táborov v druhej svetovej vojne
d) mestá uskutočňovania spojeneckých konferencii v prvej svetovej vojne

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

217.  Ktoré štáty v roku 1940 podpísali Pakt troch veľmocí?

a) Taliansko, Nemecko, Bulharsko
b) Španielsko, Maďarsko, Nemecko
c) Nemecko, Taliansko, Japonsko
d) Turecko, Nemecko, Taliansko

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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218.  Ktorý jav  poznačil Európu a svet od  roku 1929 po rok 1933?

a) organizovaný boj proti terorizmu
b) vlna socialistických revolúcií
c) veľká ekonomická kríza
d) vlna občianskych revolúcii

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

219.  Ktorá historická udalosť poznačila  rok 1848/49  v Európe?

a) hnutie humanizmu a renesancie
b) občianska revolúcia
c) vytváranie stavovskej monarchie
d) priemyselná revolúcia

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

220.  Ktorý národ vytvoril najstaršiu civilizáciu na území Mezopotámie?

a) Chetiti
b) Peržania
c) Sumeri
d) Asýrčania

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou

221.  Srbský národ pod nátlakom Turkov Osmanov bol nútený v  priebehu niekoľkých storočí 
(14.- 18.) účinkovať vo veľkom počte sťahovaní.

Uveď hlavný smer sťahovania srbského národa:
a) z juhu a juhovýchodu na sever
b) zo severu na juh a juhozápad
c) zo severovýchodu na juhovýchod
d) z juhu na juhovýchod
e) zo západu na juh

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

222.  Gavrilo Princip spáchal atentát na nástupcu trónu Františka Ferdinanda 28. júna 1914 
v Sarajeve. Na území ktorého štátu bol spáchaný atentát?

Odpoveď: _________________________________

223.  Na ktorom fronte sa počas prvej svetovej vojny viedla bitka na Kajmakčalane?

a) na Západnom fronte
b) na Solúnskom fronte
c) na Východnom fronte
d) na Sriemskom fronte

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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224.  Na ktorom území sa vylodili spojenecké jednotky v roku 1944 a tou udalosťou bol otvorený 
Západný front v druhej svetovej vojne?
a) na Sardínii
b) v Normandii
c) na Balkáne
d) v Škandinávii

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

225.  V kolónke vpravo uvedené sú historické javy a v ľavej ich následky. 

Vpíš zodpovedajúce písmeno na prázdnu čiaru.
1.  __________objavenie písma    a) začiatok stredoveku
2.  __________ Veľké sťahovanie národov  b) začiatok staroveku
3.  __________parný stroj     c) začiatok občianskych revolúcii
      d) priemyselná revolúcia

226.  Aký bol najdôležitejší dôsledok Berlínskeho kongresu, ktorý sa uskutočnil v roku 1878 ?

a) založenie Európskej únie
b) Srbsko získalo nezávislosť
c) vyhnanstvo Napoleona na Svätú Helenu
d) vznik Kráľovstva SChS

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

227.  Aké boli dôsledky násilenstva dahiov v Belehradskom pašalíku nad srbským obyvateľstvom?

a) Viedenská vojna
b) Stínanie starostov
c) začiatok Prvého srbského povstania
d) Prvá svetová vojna

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

228.  Aký bol nepriamy dôsledok pristúpenia Juhoslávie k Paktu troch veľmocí?

a) účasť Juhoslávie vo vojenských operáciách spojencov
b) neutralita Juhoslávie v druhej svetovej vojne
c) nemecké bombardovanie Veľkej Británie
d) vojenský prevrat 27. marca 1941

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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229. Na obrázkoch sú plagáty, na ktorých sú dvaja diktátori z 20. storočia. Prvý plagát vznikol 
v Sovjetskom zväze (na ňom sa píše: Milovaný Stalin–šťastie národa) a druhý je nemecký 
a na ňom sa píše: Jeden národ, jeden štát, jeden vodca.

Aký je dôvod, aby sa jeden diktátorský vodca predstavoval takýmto spôsobom?
a) Želanie národa, aby sa poďakoval vodcovi.
b) Vyzdvihovanie vodcu a silnenie jeho moci.
c) Potreba objektívneho predstavovania politickej situácie.
d) Vyjadrenie umeleckých schopností autora plagátu.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

230. Prečítaj citáty, v ktorých sa hovorí o prenasledovaní kresťanov. Jeden citát je prebratý 
z historického prameňa a druhý z textu, ktorý opisuje určitú udalosť. 

Zakrúžkuj písmeno pred citátom, ktorý je historický prameň.

а) ,, Celkom správne si konal pri vyšetrovaní prípadov tých osôb, ktoré ti boli privedené ako 
kresťania (...) Netreba ich stíhať, ale ak budú prihlásení a  obvinení, potom ich treba 
potrestať. Ak však niekto zaprie, že je kresťan, a ak to aj verejne dokáže prinášaním obetí 
našim bohom, aj napriek tomu, že bol podozrivý v minulosti, pre to pokánie mu treba dať 
odpustenie. Pri obvinení sa však žiadne anonymné hlásenia nesmú brať do úvahy.“

b) „ Na začiatku rímski cisári nevenovali pozornosť kresťanstvu. Bolo pre nich iba jedným       
z radu východných kultov, ktoré sa zakorenili v ríši. Akonáhle sa počet veriacich začal 
zvyšovať, niektorí cisári ich začali prenasledovať.“

231. Všimni si pomník na fotografi i a odpovedz na otázku. Na mieste ktorého popraviska z druhej 
svetovej vojny sa nachádza tento pomník?

a) Osvienčim
b) Jasenovac
c) Mauthauzen
d) Staré výstavisko v Belehrade 
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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232.  Pozri si  obrázok  a odpovedz, ktorý z ponúknutých historických prameňov znázorňuje.

a) Nadpis
b) Zápis
c) Letopis
d) Listinu

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

233.  Pozri si  mapu a odpovedaj na otázku.

 

Kartágo 
Anglovia, Sasi
Frankovia
Goti
Vizigóti
Ostrogoti
Huni
Vandali

KonštantínopolHadrianopol

Rím

Západo-
rímska 
ríša

Kataulánske pole

Výcho-
dorímska 
ríša

V
a Rímska ríša 

     100 - 500.Angl
ovia

Van
dal
i

Fra
nko

viaSas
i

Ju
to
via

Vandali

Goti

Hu
ni

Os
tro
go
ti
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Vizigóti

Ktorý z uvedených národov sa počas Veľkého sťahovania usídlil  na území severnej Afriky?

Odpoveď: __________________________________
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234.  Pozri si mapu územného rozširovania Srbského kniežatstva od roku 1815 po rok 1868 a 
odpovedaj na otázku.

H A B S B U R S K Á  M O N A R C H I A

O S M A N S K Á  R Í Š ASRBSKO OD ROKU 1815 PO ROK 1868
Územie Belehradského pašalíku a 
Srbska v roku 1815
Územie šiestich náhiyi, ktoré boli 
pripojené Srbsku v roku 1833.

 
Druhom srbskom povstaní
Mestá ktoré opustili turecké posádky 
v roku 1868Kladovo

nahiya

nahiya

nahiya

nahiya

nahiya

nahiya

Dubalj Belehrad

Smederevo
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KladovoD
rin

a Sava
Dunaj

Dunaj

Drina
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eka
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M
oravica

NišavaToplica

Jablanica

Ktorá z uvedených nahiyí sa stala v roku 1833 súčasťou Srbska?

a) Šabacká nahiya
b) Užická nahiya
c) Kruševačka nahiya
d) Rudnička nahiya

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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235.  Pozri si mapu a odpovedaj na otázku.
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Uveď tri štáty, v ktorých bolo v 16. storočí väčšinove zastúpené katolícke vierovyznanie.

Odpoveď: _________________________________________________
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236.  Pozri si mapu a odpovedaj na otázku zakrúžkovaním správnej odpovede.

S t r e d o z e m n é  m o r e
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ROZVOJ PRIEMYSLU V EURÓPE DO POLOVICE 

kovový priemysel

textilný priemysel

hodvábny priemysel

trate

najrozvinutejšie priemyselné územia

V ktorej časti Európy sa nachádzali najrozvinutejšie priemyselné oblasti?

a) Južnej a Východnej
b) Východnej a Severnej
c) Západnej a Strednej
d) Strednej a Južnej

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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237.  Pozorne si pozri mapu, ktorá znázorňuje fenické kolónie.

Fenícia
fenické kolónie
mestá

KORZIKA

SARDÍNIA

Rím

Kartágo

Leptis Magna

KRÉTA
RODOS CYPRUS

Biblos

Sidón
Tyros

Dunaj

IERNE MORE

JA
D

RA
NSKÉ M

ORE
S T R

E
D

O
Z

E
M

N É  M O R E

Na ktorých kontinentoch  Feničania založili svoje kolónie? 

Odpoveď: ___________________________________________________

238.  Pozorne pozri tabuľku, ktorá sa vzťahuje na dovoz tovaru do Srbska v rokoch 1901 – 1911.

Obdobie
Priemerný 

dovoz vyjadrený 
v miliónoch 

dinárov

% z Rakúsko–
Uhorska % z Nemecka % z Veľkej 

Británie

1901 – 1905. 53 58 % 13 % 9 %
1906 – 1910. 70 33 % 33 % 12 %

1911. 115 41 % 27 % 8 %

Z ktorej krajiny Srbsko najviacej dovážalo tovaru v období 1901 – 1905?

Odpoveď: ____________________________________________________



Zbierka úloh z biológie, zemepisu, dejepisu, fyziky a chémie na záverečnú skúšku v základnom vzdelávaní a výchove na školský rok 2014/2015
58

D
E

JE
P

IS

239.  Tabuľka znázorňuje zloženie Stavovského zhromaždenia vo Francúzsku v období 1340 – 1364.

Rok Duchovenstvo Meštianstvo Šľachta Úhrnne
1340 71 39 36 146
1341 68 34 27 129
1345 43 21 14 78
1359 43 30 4 77
1364 81 64 14 159

Používajúc údaje z tabuľky, urči správnosť tvrdení zakrúžkovaním odpovede SPRÁVNE–
NESPRÁVNE.

a) V Stavovskom zhromaždení bolo vždy najmenej šľachty. správne nesprávne

b) Počet predstaviteľov Stavovského zhromaždenia z roka 
na rok sa zväčšoval. správne nesprávne

c) Pomer predstaviteľov šľachty bol vždy rovnaký. správne nesprávne

d) Meštianstvo malo vždy najväčší počet predstaviteľov 
v Stavovskom zhromaždení. správne nesprávne

240. Pozri si tabuľku, v ktorej je zobrazený pomer síl na Stalingradskom bojisku. 

Odpovedaj na otázku.

Pomer síl na Stalingradskom bojisku 13. septembra 1942.

ŠTÁT Vojaci Tanky Delá a 
mínomety Lietadla

ZSSR 590.000 600 7000 389
Nemecko 590.000 1000 10.000 1000

Pomer 1:1 1:1,6 1:1,3 1:2,6

V čom bolo Nemecko mocnejšie vzhľadom na ZSSR?

Odpoveď: ________________________________________________
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241.  Graf znázorňuje zastúpenie šľachty (vyznačené šedou farbou) a meštianstva (vyznačené čiernou 
farbou) v štátnej administrácii Francúzska v rokoch 1320 – 1499.

V ktorom období šľachta prvýkrát prevzala primát v administrácii Francúzska?
a) 1360 – 1399
b) 1400 – 1420
c) 1421 – 1459
d) 1460 – 1499
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

242.  Pozri si graf a odpovedaj na otázky.

a)  Aké percento, z celkového počtu tlačiarní v Európe koncom 15. storočia sa nachádzalo 
v Španielsku?_____________________

b) V ktorej krajine sa koncom 15. storočia nachádzal najväčší počet tlačiarní?
________________________________
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243. Zakrúžkuj písmeno pred historickým prameňom, v ktorom sa hovorí o vyhlásení vojny 
Srbskému kráľovstvu zo strany Rakúsko-Uhorska.

a) „ Kráľovská vláda Srbska neodpovedala uspokojivým spôsobom na nótu (písomné 
oznámenie) zo dňa 23. júla 1914, ktorú jej odovzdal rakúsko-uhorský poslanec 
v Belehrade. Preto cisársko-kráľovská vláda usúdila, že je nútená spoľahnúť sa na silu 
zbrane, aby zachovala svoje práva a záujmy. Rakúsko-Uhorsko mieni, že sa od tejto chvíle 
nachádza vo vojne so Srbskom.“ 

b) „ Naše Srbsko postihlo veľké zlo. Rakúsko-Uhorsko nám vypovedalo vojnu. Nesúlad medzi 
naším kráľovstvom a naším národom s Rakúskom sa nezačal iba včera (...) Prinútený som  
vyzvať všetkých mojih drahých a smelých Srbov k srbskej trojfarebnej vlajke (…) Srbi, 
chráňte všetkými svojimi silami svoj krb a srbský kmeň!“

244. Prečítaj uvedené historické pramene. 

Prameň 1 „Vložiac nádej v Boha a pristúpiac k cisárovi, Sava povedal:–Ako všetkým, aj nám 
Boh želá spasenie (...) a pravoslávna viera vzrastá a rozširuje sa. Jedine nám chýba to, že 
nemáme svojho archiepiskopa, aby v našej krajine požehnával a učil Hospodinu.“  (Teodosije)

Prameň 2 „Úplne sa venoval náboženským záležitostiam (...) žiadal si aj úctu hierarchov, 
odišiel nevieme kde, získal odrazu i tú úctu, a potom sa vrátil do vlasti, vyhlasujúc sa slávne 
za archijereja (episkopa) Srbska.“  (Homatijan)

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
a) V obidvoch prameňoch sa hovorí о zakladaní srbskej cirkvi v stredoveku.
b) Len v prvom prameni sa hovorí о zakladaní srbskej cirkvi v stredoveku.
c) Len v druhom prameni sa hovorí о zakladaní srbskej cirkvi v stredoveku.
d) Ani v jednom prameni sa nehovorí о zakladaní srbskej cirkvi v stredoveku.

245.  Ktorý srbský spisovateľ sa považuje za najvýznamnejšieho predstaviteľa srbského osvietenstva 
v 18. storočí, bol prvým ministrom osvety povstaleckého Srbska?

a) Jovan Rajić
b) Hristofor Žefarović
c) Dositej Obradović
d) Vuk Stefanović Karadžić

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

246.  Kedy sa viedla druhá svetová vojna v Juhoslávii?

a) 1939 – 1945
b) 1941 – 1945
c) 1941 – 1944
d) 1939 – 1944

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.



Zbierka úloh z biológie, zemepisu, dejepisu, fyziky a chémie na záverečnú skúšku v základnom vzdelávaní a výchove na školský rok 2014/2015
61

D
E

JE
P

IS

247.  Ktorá z uvedených ideológií vznikla po prvej svetovej vojne?

a) liberalizmus
b) fašizmus
c) socializmus
d) sionizmus

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

248.  Ako sa nazývalo spojenectvo v prvej svetovej vojne, ak členskými štátmi boli Rusko, 
Francúzsko a Veľká Británia a Srbsko ako pripojený člen?

Odpoveď: _________________________________

249.  Na ktorom fronte v prvej svetovej vojne spoločne bojovali srbská a spojenecká armáda?

a) na Východnom fronte
b) na Západnom fronte
c) na Africkom fronte
d) na Solúnskom fronte

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

250.  V kolónke vpravo sú uvedené udalosti zo srbských dejín a v ľavej zo všeobecných dejín, ktoré 
sa odohrali v rovnakom čase. 

 Vpíš zodpovedajúce písmeno na prázdnu čiaru.
1. _____Viedenská vojna   a) začiatok Prvého srbského povstania
2. _____Napoleonove vojny   b) začiatok Druhého srbského povstania
3. _____Viedenský kongres   c) prvé Veľké sťahovanie Srbov
    d) druhé Veľké sťahovanie Srbov

251.  V kolónke vpravo sú uvedené udalosti zo srbských dejín a v ľavej zo všeobecných dejín, ktoré 
priamo súvisia. 

 Vpíš zodpovedajúce písmeno na prázdnu čiaru.
1. _____začiatok prvej svetovej vojny  a) anekčná kríza
2. _____Mladoturecká revolúcia   b) sarajevský atentát
3. _____koniec prvej svetovej vojny  c) prienik Solúnskeho frontu
     d) májový prevrat

252.  Čo spojilo balkánske štáty  v Balkánsky zväz na začiatku 20. storočia?

a) boj proti ruskej dobyvačnej politike na Balkáne
b) boj o oslobodenie ostatných častí Balkánu spod osmanskej nadvlády
c) snaha o vytvorenie jednotného ekonomického trhu
d) vytvorenie Balkánskej federácie

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.



Zbierka úloh z biológie, zemepisu, dejepisu, fyziky a chémie na záverečnú skúšku v základnom vzdelávaní a výchove na školský rok 2014/2015
62

D
E

JE
P

IS

253. Len dve ríše zaberali celý Balkánsky polostrov. Ktoré sú to ríše? 

a) Franská ríša a Ruské cárstvo
b) Osmanská ríša a Rímske cisárstvo  
c) Rímske cisárstvo a  Franská ríša
d) Srbské cárstvo a Habsburská ríša
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

254.  Deň víťazstva–9. máj sa zaznamenáva ako pamiatka na jednu z uvedených udalostí. Ktorú?

a) kapitulácia Nemecka a koniec druhej svetovej vojny
b) otvorenie druhého frontu v Európe
c) založenie Organizácie spojených národov
d) kapitulácia Japonska a koniec druhej svetovej vojny

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

255.  Čo spája Spoločnosť národov založenú po prvej svetovej vojne a Organizáciu spojených 
národov, založenú po druhej svetovej vojne?

a) boj o zjednotenie európskych štátov
b) vytvorenie jednotného svetového ekonomického trhu
c) boj o zachovanie mieru a bezpečnosti vo svete
d) podpora procesu dekolonizácie

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

256.  Ako sa menuje športová manifestácia, ktorá vznikla v starovekom Grécku a uskutočňuje sa aj 
v súčasnosti každé štyri roky?

Odpoveď: _________________________________

257.  Ktoré dnešné srbské mesto existovalo počas Rimanov pod názvom Singidunum?

a) Sriemska Mitrovica
b) Belehrad
c) Niš
d) Smederevo
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

258. Pod čí kultúrny vplyv sa dostali Srbi prijatím kresťanstva?

a) pod byzantský kultúrny vplyv
b) pod rímsko-katolícky kultúrny vplyv
c) pod islamský kultúrny vplyv
d) pod franský kultúrny vplyv
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.



Zbierka úloh z biológie, zemepisu, dejepisu, fyziky a chémie na záverečnú skúšku v základnom vzdelávaní a výchove na školský rok 2014/2015
63

D
E

JE
P

IS

259. Zakrúžkuj písmeno pred tvrdením, ktoré sa vzťahuje na následok jednej z križiackych vojen. 

a) Križiaci dobýjajú Carihrad.
b) Rozkol v kresťanskej cirkvi.
c) Križiaci dobýjajú všetky majetky moslimov v Ázii.
d) Pápež zoskupil križiakov.

260.  Pozorne prečítaj text a odpovedaj na otázku.

 „...Nadišiel čas, keď medzi Národom a Kráľom nemôže a nesmie byť sprostredkovateľov...

 Preto som sa rozhodol a riešim, aby Ústava Kráľovstva SChS z 28. júna 1921 prestala platiť...
Národné zhromaždenie... Rozpúšťa sa...“

Čo bolo vyhlásené touto kráľovskou proklamáciou? 
a) uvedenie parlamentarizmu
b) vyhlásenie Ústavy
c) uvedenie diktatúry
d) zrušenie diktatúry

261.  Prečítaj text a odpovedaj na otázku.

 „...Teda, my ako predstavitelia zjednotených štátov... oslovujeme najvyšší súd sveta:  naše úmysly 
sú čestné a úprimné a sprevádzame ich v mene národa týchto kolónii; slávnostne vyhlasujeme, 
že tieto kolónie majú právo byť slobodné a nezávislé štáty... a všetky politické vzťahy medzi nimi 
a štátom Veľkou Britániou majú byť v úplnosti prerušené...“

Zakrúžkuj názov dokumentu, z ktorého je daný úryvok.
a) Deklarácia o právach človeka a občana
b) Deklarácia  nezávislosti USA
c) Napoleonov dekrét o kontinentálnej blokáde Britských ostrovov
d) Ústava USA

262.  Prečítaj text a odpovedaj na otázku.

 „... V ranných hodinách 12. októbra 1492 tri malé lode pohybovali sa pomaly smerom na západ 
cez  Atlantik. Noc bola tichá, ale ľudia na troch lodiach nespali pokojným spánkom. Plavili sa 
nepreskúmanými vodami dlhšie ako mesiac, väčšina z posádky bola presvedčená, že sú odsúdení 
na záhubu...“

 Ako sa nazýval veliteľ troch lodí, ktoré sa spomínajú v texte?

Odpoveď: ______________________
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263.  Prečítaj text, ktorý hovorí o odpore proti koloniálnemu panstvu Anglicka a odpovedaj na 
otázku.

„... Časom, vedená Máhatmá Gándhím (1869-1948) a využívajúc jeho učenie o nenásilných 
metódach boja, vytýčila nacionálne oslobodenie od Britov ako konečný cieľ..

Kde sa odohrávala opísaná forma odporu proti anglickému kolonializmu?
a) v Číne
b) v Egypte
c) v Indii
d) v Sudáne

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

264.  Pozorne si prečítaj text, ktorý hovorí o jednom atentáte, a odpovedaj na otázku.

„...Bolo presne 1 hodina a 45 minút, keď Dragutin Dimitrijević Apis povstal zo svojho miesta a 
veliteľský povedal dve slová: Páni, vpred! Vtedy ako jeden oni poskákali pripravení na odchod...“

Pod akým menom sa spomína táto udalosť?
a) októbrový atentát
b) vidovdanský atentát
c) májový prevrat
d) marcové idy

265. Na obrázku je znázornená talianska kovová minca v hodnote 100 lír z roku 1923. Na jednej 
strane je podobizeň vtedajšieho talianskeho kráľa a na druhej je znázornený symbol: zväzok 
prútov, ku ktorému je pripojená sekera a roky 1922 – 1923.

Prečo je tento symbol na minci?

а) Je to symbol zaznamenania stého výročia talianskeho zjednotenia.
b) Je to symbol kultúrneho dedičstva renesancie.
c) Je to symbol fašistickej moci.
d) Je to symbol na erbe talianskej kráľovskej rodiny.
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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266. Prezri si obrázok a odpovedz na otázku.

Na ktorú z historických udalostí sa vzťahuje táto 
fotografi a?
a) zasadnutie vodcov na Berlínskom kongrese
b) Versaillská konferencia po veľkej vojne
c)  stretnutie vodcov antifašistickej koalície počas 

druhej svetovej vojny
d) koniec studenej vojny

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

267.  Pozorne si prečítaj text, ktorý sa vzťahuje na zjednotenie jedného štátu.

„...Politický program zjednotenia pod vedením Pruska a jeho kráľa Wilhelma I. vypracoval 
knieža Otto von Bismark...“

Ktorý štát sa zjednotil vďaka tomuto programu?
Odpoveď: __________________________________________________________

268. Prečítaj historický prameň a odpovedz na otázku.

„Karol bol v 33 roku svojho panovania od najvyššieho pontifexa (pápeža), keďže odmietol 
názov patricia, korunovaný a od celého národa trikrát pozdravený: ‚Karlovi vznešenému, 
korunovanému od Boha, veľkému a mierumilovnému rímskemu cisárovi, život a 
víťazstvo!‘ vymenovaný za 69. cisára po Augustovi. Od toho času Rímske kráľovstvo, ktoré 
od Konštantína až dovtedy v kráľovskom meste, totiž v Carihrade jestvovalo, sa dostalo 
Frankom.“ 

Na ktoré historické obdobie sa vzťahuje tento historický prameň?

269. Zakrúžkuj písmeno pred tým historickým prameňom, ktorý bitku na Marici opisuje 
z pohľadu Turkov Osmanov.

а)  „ To sa stalo pri rieke Marici. Najväčší počet neveriacich bol zhodený do rieky. Utopili sa. 
Z tých neveriacich sa máloktorý zachránil. Ktorí utiekli, všetci boli zavraždení. 
Niektorých na ceste stihli a povraždili. Teraz to miesto volajú Srbské popravisko.

Keď boli neveriaci s božou pomocou rozbití, odišli.“

b) „ Vyzval despota Uglješa všetkých srbských a gréckych vojakov, brata svojho kráľa Vukašina 
a mnohých iných veľmožov, (...) pohli sa do Macedónska vyhnať Turkov, (...) ale ich 
nevyhnali, ale sami povraždení boli, a tam aj ich kosti popadali a nepochovaní zostali, a 
(…) jedni od ostria meča umreli a iní do otroctva odvedení boli.“
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270. Prečítaj si historické pramene a zakrúžkuj písmeno pred tým, v ktorom je juhoslovanský kráľ  
Aleksandar Karađorđević opísaný s najmenšou predpojatosťou (subjektivitou).

a) „ Kráľ Aleksandar bol človekom svojej doby, časť politického gangsterizmu (zločineckého 
gangu), ktorý sa rozvinul v Európe po vojne, v takej istej kategórii panovníkov pevnej 
ruky, ako čo boli Musollini, Hitler a ostatní tyrani a diktátori.“

b) „ Do základov našej Vlasti milej 
ty si svoje živé vložil telo,
svoje dobré srdce, svoje umné čelo,
lásku za svoj národ, vzlet sily svojej.“ 

c) „ Kráľ býval v zámku, ktorý bol štátnym majetkom, a to ho predovšetkým najviac trápilo. 
Sťažoval sa mi, ako žije tu v centre mesta ako v nejakom väzení bez možnosti, aby sa vo 
svojom vlastnom dome voľne pohyboval.“

271. Prečítaj úryvok zo srbskej piesne Steg partije (Zastava partije) a odpovedz na otázku.

„S Titom, za tobom, kroz jurišne plamene
Pošli smo u odlučni boj.
Partijo naša, iz pustoši tamne 
steg nas je vodio tvoj.

Sloboda, radnik i grada i sela 
život sad stvaraju nov.
Partijo naša, za velika dela
Snaži nas moćni tvoj zov!”

Ako je v tejto piesni opísaná úloha Komunistickej strany Juhoslávie (KSJ) v historických 
udalostiach?  

а)  Nepredpojato, lebo KSJ od začiatku povstania proti okupantom mala obrovskú podporu 
všetkých juhoslovanských národov.

b) Predpojato, lebo pieseň vznikla, aby sa za účelom propagandy oslavoval Tito a KSJ.
c) Objektívne, lebo bez KSJ a Tita by nebolo možné víťazstvo antifašistickej koalície.
d) Pieseň vôbec nehovorí o KSJ.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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272. Na čiary vedľa uvedenej historickej osobnosti napíš storočie, v ktorom žila.

a) cisár Justinián   _____
b) Mihailo Obrenović   _____
c) George Washington  _____
d) Michail Gorbačov   _____
e) Alexander Veľký  _____

273. Do ktorého storočia patria uvedené historické udalosti? 

Na čiary vedľa udalostí napíš zodpovedajúce storočie.
a) vznik islamu    _______ storočie 
b) reformácia katolíckej cirkvy  _______ storočie 
c) holokaust    _______ storočie
d) vznik liberalizmu        _______ storočie

274. Anekčná kríza z roku 1908 mala najväčší vplyv na pomery medzi dvoma štátmi? Ktoré to boli 
štáty?

а) USA a Rusko
b) Nemecko a Veľká Británia
c) Rakúsko-Uhorsko a Srbsko
d) Srbsko a Čierna Hora
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

275. Ktorí dvaja európski panovníci sa zúčastnili v tretej križiackej vojne? 

a) Ivan IV. Hrozný a Karol Veľký
b) Ľudovít IX. (Svätý Ľudovít) a Ján I. Bezzemok
c) Richard I. Levie srdce a Fridrich I. Barbarossa
d) Ľudovít XIV. a Peter I. Veľký
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

276. Ktorý panovník sa po Májovom prevrate dostal na moc v Kráľovstve Srbska? 

Napíš titul (hodnosť), meno a priezvisko panovníka. 
_________________________________________________.

277. V prelome Solúnskeho frontu sa okrem srbskej armády zúčastnili aj armády iných štátov. 
Ktorých?

a) Grécka, Turecka, Španielska a Talianska
b) Grécka, Francúzska, Veľkej Británie a Talianska
c) Talianska, Rumunska, Albánska a Čiernej Hory
d) Čiernej Hory, Francúzska, Veľkej Británie a Ruska
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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278. Ktorý vojenský zväz bol založený po druhej svetovej vojne a jestvuje ešte aj dnes? 

a) Dohoda (Antanta) 
b) Varšavský pakt
c) NATO 
d) Balkánsky zväz
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

279. Jedna zo základných civilizačných hodnôt, vznikla vo Francúzskej revolúcii. Ktorá? 

а) detské práva
b) ekonomické práva
c) ľudské práva
d) práva menšín
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

280.  Veľké sťahovanie Srbov v roku 1690 bolo nepriamym dôsledkom jednej z uvedených udalostí:

a) spaľovanie pozostatkov Sväteho Savu
b) hromadná účasť Srbov vo Viedenskej vojne
c) zrušenie kniežacej samosprávy
d) balkánske vojny

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

281.  Francúzsko a Veľká Británia v  prvej svetovej vojne zorganizovali Dardanelskú operáciu- 
námorný útok na Gallipole preto, aby sa: 

a) znemožnilo, aby Taliansko okupovalo polostrov Gallipole
b) vyhodilo Turecko z vojny a nadviazalo nepriame spojenie s Ruskom
c) umožnila pomoc srbskej a spojeneckej armáde na Solúnskom fronte
d) otvoril nový front v Malej Ázii 

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

282.  Kráľovstvo SChS, Československo a Rumunsko vytvorili zväz známy pod menom Malá 
dohoda, lebo sa obávali:
a) obnovenia Rakúsko - uhorskej monarchie;
b) dobyvateľských plánov Talianska;
c) odvety Bulharska;
d) dobyvateľských úmyslov Nemecka.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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283.  Aké boli dôsledky  účasti Srbov vo Viedenskej vojne na strane Rakúska proti Osmanskej ríši?

a) zrušenie Pećského patriarchátu
b) vytvorenie Vojenskej hranice
c) spálenie pozostatkov Sväteho Savu na Vračari 
d) prvé veľké sťahovanie Srbov pod vedením patriarcha Arsenija III. Crnojevića

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

284.  Ktorý z ponúknutých historických prameňov je najdôveryhodnejším pre historikov:

a) akt, ktorý vznikol, keď sa udiala udalosť;
b) spomienky žiakov;
c) historické syntézy;
d) memoáre.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

285.  Ktorý z ponúknutých historických prameňov poskytuje údaje o Prvom srbskom povstaní:

a) Životopisy (žitija) svätých
b) Nadpisy na stećkoch
c) Diplomatická korešpondencia s Vatikanom
d) Memoáre protu Mateju Nenadovića

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

286. Prečítaj historické pramene.

Zakrúžkuj písmeno pred historickým prameňom, v ktorom sa nehovorí o Prvom srbskom 
povstaní.

a) „ Dahiovia poslali tajne do každej kasaby svojim muselimom (predstaviteľom správnej 
moci) rozkaz a určili deň, v ktorý má každý muselim zavraždiť svojho predáka (kneza); a 
Fočić Mehmed-aga, ktorý neveril, že môjho otca a Birčanina môže niekto iný zavraždiť, 
rozhodol sa sám preto odísť do Valjeva.“

b) „ Po tejto udalosti prišiel do služby kniežaťa Miloša Dimitrije Davidović z Viedne a knieža 
Miloš ho ihneď prijal za svojho tajomníka. Tento človek, dokonale vyučený a vzdelaný, 
ktorý dobre poznal spôsob panovania európskych štátov, navrhol kniežaťu Milošovi, aby 
uviedol ústavu (...)“ 

c) „ Šíri sa však zvesť o Čiernom Ðorđovi, že (...) so svojou družinou prišiel a podpálil turecký 
han v Orašci, začal boj s Turkami a bije ich všade, kde ich nájde.“

d) „ Ale aj napriek tomu všetkému sa vojsko znova pohlo z Deligradu smerom do Niša, a 
Stevan Sinđelić, resavské knieža, so svojím vojskom postavil šiance po sám Niš v dedinke 
Kamenici. No Srbi nemali šťastie, lebo sa Dunaj vylial a Rusi nemohli načas prejsť cez 
Bulharsko, a turecké vojsko, ktoré bolo dolu zoskupené, celé dobehlo na pomoc Nišu.“
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287. Prečítaj srbský tekst.

„Niko ne zna šta su muke teške 
dok ne pređe Albaniju peške!“

Na ktoré obdobie sa vťahuje uvedený tekst?

а) balkánske vojny
b) prvú svetovú vojnu
c) druhú svetovú vojnu
d) srbsko-turecké vojny

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

288. Prezri si fotografi u z roku 1941, na ktorej si Adolf Hitler prezerá zloženú pamätnú tabuľu 
s menom Gavrila Principa, ktorú mu zo Sarajeva, ako dar     k narodeninám, po okupácii 
Juhoslávie priniesli jeho vojaci. 

Prečo nemeckí vojaci svojmu vodcovi priniesli tento dar?

a) Hitler zbieral všetky predmety, ktoré mali súvis s organizáciou „Mladá Bosna“.
b) Vedeli, že Führer (vodca) plánuje obnoviť habsburskú monarchiu.
c)  Tým spôsobom ešte raz obviňujú Srbov za vypuknutie prvej svetovej vojny a pomstia sa za 

porážku v tej vojne.
d) Hitler bol blízkym priateľom zavraždeného rakúsko-uhorského nástupcu trónu.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

289. Prečítaj historické pramene a zakrúžkuj písmeno pred prameňom, v ktorom sú údaje o 
panovaní cára Dušana.

a) „(...) a vyzval do boja despota Uglješa všetkých srbských a gréckych vojakov a brata svojho 
kráľa Vukašina a iných mnohých veľmožov (...) a pohli sa do Macedónska vyhnať Turkov 
nechápuc, že sa hnevu božiemu nesmie nikto vzoprieť.“ 
b) „Blahoslavené knieža Stefan prišiel teda do cisárskeho mesta spolu so svojím bratom 
Vukom, kde od všetkých počúvali vľúdne slová a kde si všetci mysleli, že sa dívajú na slnce. 
Vtedy získal hodnosť despotu od blahoslaveného cára Jovana.“
c) „A Bohom darovaným cárskym vencom bol som korunovaný v roku 6854. (...) na veľký 
svätý a radostný sviatok vzkriesenia Krista, požehnaný aj rukou osvieteného patriachu 
Joanikija a všetkými archijerejmi zhromaždenia srbského.“
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290. Porovnaj historické mapy a doplň ich legendy.

291. Prečítaj historické pramene a odpovedz na otázku.

Prameň 1. „V Ríme konzuli spravujú všetky štátne záležitosti. Všetky súrne záležitosti dávajú 
na rozpravu (debatu) v Senáte (...); ich povinnosťou je zvolať zhromaždenie (...); vo vojne 
majú neobmedzenú moc.“ (Polybios)

Prameň 2. „My máme také politické zriadenie, ktoré sa neopiera o systémy iných štátov. Skôr  
sme my vzorom, než by sme sa prizerali na iných. Naše spravovanie sa nazýva demokracia, 
lebo spravovanie štátu nie je v rukách malého počtu, ale väčšiny (...)” (Perikles)

Čo majú spoločné tieto historické pramene?
a) V oboch sa hovorí o štátnom zriadení.
b) V oboch sa hovorí o tom istom štáte.
c) V oboch sa hovorí o spoločenskom zriadení.
d) V oboch sa hovorí o vojne. 
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

292. Generál Philip Sheridan, hrdina americkej občianskej vojny (1861 – 1865), pri jednej 
príležitosti povedal: „Jediní dobrí Indiáni, ktorých som kedy videl, boli mŕtvi Indiáni.“ Čo 
podľa tvojej mienky podnietilo človeka, ktorý získal slávu vojnového hrdinu, aby povedal 
takú vetu? 

а) strach pred nákazlivými chorobami, ktoré Indiáni šírili
b) kresťanské náboženské učenie, ktoré vyznával
c) plány indiánskych kmeňov, aby zničili USA
d) negatívne predsudky o Indiánoch

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

1. mapa 

Úradný názov štátu 
____________________________
Mapa znázorňuje podelenie na
_____________________________

2. mapa 

Úradný názov štátu 
____________________________
Mapa znázorňuje podelenie na
_____________________________
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293. Ktorá sila spôsobuje padanie kvapiek dažďa na zem?

a) sila odporu vzduchu 
b) vztlaková sila 
c) gravitačná sila
d) trecia sila  
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

294. Na obrázku je znázornená škatuľa, ktorá sa nachádza na šikmej ploche v pokoji.

Ktorá sila zabraňuje kĺzaniu škatule po šikmej ploche? 
a) gravitačná sila
b) trecia sila
c) sila reakcie podložky
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

295.  Šípkami na obrázkoch sú zobrazené sily, ktorými interagujú dve zelektrizované telesá. 

Na ktorom obrázku je táto interakcia správne znázornená? Zakrúžkuj písmeno pred správnou 
odpoveďou. 

296.  Na obrázku prislúchajúce magnetické póly označ tak, aby sa magnety priťahovali. 

a)

b)

c)

d)



Zbierka úloh z biológie, zemepisu, dejepisu, fyziky a chémie na záverečnú skúšku v základnom vzdelávaní a výchove na školský rok 2014/2015
74

F
Y

Z
IK

A

297.  Aby zistili, či sú steny vodorovné, murári v  minulosti často používali priehľadnú hadicu 
s vodou (pozri obrázok). Ktorý z fyzikálnych zákonov murári uplatňujú v tomto prípade?

а) Druhý Newtonov zákon 
b) Zákon zotrvačnosti (inercie) 
c) Zákon spojených nádob 
d) Ohmov zákon 

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. 

298. Zakrúžkuj písmená pred vetami, ktoré opisujú priamočiary pohyb.

a) Dieťa, ktoré sa hojdá na hojdačke;
b) Pohyb výťahu vo viacposchodovej budove;
c) Obiehanie Zeme okolo Slnka;
d) Pomalé kvapkanie vody z vodovodného kohútika;
e) Let basketbalovej lopty z trestného hodu;
f) Pohyb ručičiek na hodinkách.

299. Ak sa automobil pohybuje rovnomerne priamočiaro, vtedy sa:

a) jeho rýchlosť mení rovnomerne.
b) jeho rýchlosť nemení.
c) jeho zrýchlenie mení rovnomerne.
d) pohybuje so stálym zrýchlením.
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

300.  Lietadlo preletí vzdialenosť 12 kilometrov za 60 sekúnd. Aká je stredná rýchlosť lietadla na 
tejto dráhe? 

Odpoveď: ______________

301.  Vzdialenosť medzi Slnkom a Zemou je 150 miliónov kilometrov. Rýchlosť svetla je 300.000 
kilometrov za sekundu. Určte zhruba čas, za ktorý sa svetlo zo Slnka dostane na Zem. 

а) 8 minút
b) 2000 sekúnd 
c) 500 minút 
d) 5 hodín 

302. Čo zo školských potrieb možno využiť na uzavretie otvoreného prúdového (elektrického) 
obvodu?

a) gumu na zotieranie
b) plastové pravítko 
c) drevené pravítko
d) nezastrúhanú grafi tovú ceruzku s gumou na jednom konci 
e) grafi tovú ceruzku, ktorá je zastrúhaná na oboch koncoch 
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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303.  Okolo železného klinca je navinutý prúdový vodič ako na obrázku. 

Kým vodičom prechádza elektrický prúd ,vodič sa správa ako :
а) zelektrizované teleso;
b) neutrálne teleso;
c) trvalý magnet; 
d) severný magnetický pól;
e) južný magnetický pól.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.  

304.  Na obrázku je zobrazená stupnica ampérmetra. Akú intenzitu elektrického prúdu ukazuje 
ručička? 

Odpoveď: _______ А

305.  Aká je hodnota jedného podielu na menzúre znázornenej na obrázku?  Aký objem má 
kvapalina nachádzajúca sa v menzúre? 

Hodnota najmenšieho podielu je __________________.
Objem kvapaliny je ___________________.

0,1

A

0 0,2

100 ml

80 ml

60 ml
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306. Aby sme určili rýchlosť, ktorou sa teleso pohybuje v laboratórnom pokuse, potrebné je 
vymerať dráhu a čas, za ktorý teleso prejde tú dráhu.

Na obrázkoch sú znázornené meracie prístroje.

1 2 3 4

Doplň vety tak, aby tvrdenie bolo správne.

a)  Na meranie dĺžky prejdenej dráhy použijeme prístroj, ktorý je na obrázku označenom 
číslom___.

b) Na meranie času použijeme prístroj, ktorý je na obrázku označenom číslom _____.

307. Fyzikálne veličiny z ľavého stĺpca pospájaj s príslušným meradlom alebo meracím prístrojom 
z pravého stĺpca. 

Napíš zodpovedajúce písmeno na prázdne čiary.
1) ____ hmotnosť    a) chronometer
2) ____ teplota    b) voltmeter
3) ____ elektrické napätie   c) ampérmeter
    d) váhy
    e) teplomer

308. Ktorú z ponúknutých fyzikálnych veličín možno priamo vymerať meradlom znázorneným na 
obrázku? 

a) hustotu kvapaliny
b) hmotnosť kvapaliny
c) objem kvapaliny
d) výšku telesa
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

100
ml
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309.  Napíš prislúchajúce merné jednotky. 

Jedného dňa teplota vzduchu bola 18 ____.

V závislosti od druhu, dĺžka komára je 3 až 15 ___________.

Okolo vlastnej osi Zem sa raz otočí za 24 _________. 

310.  Ktorá je základná merná jednotka pre teplotu? 

а) joule
b) watt 
c) kelvin 
d) volt 

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

311. Zakrúžkuj písmená pred mernými jednotkami rýchlosti.

a) 1  s—m  b) 1 m—s   c)1 k—m 
m  d) 1 m—s2  e) 1 k—m 

h   f) 1  s—h

312. Zakrúžkuj písmeno pod obrázkom, na ktorom je znázornená správna poloha pravítka počas 
merania šírky gumy na zotieranie.

    a)   b)   c)  d)

313. Na obrázku sú znázornené polohy, z ktorých možno odčítať objem kvapaliny v odmernej 
nádobe. Správna poloha je označená číslom ________ .

Napíš zodpovedajúce číslo na prázdnu čiaru.

100

1

4

3

2

90

80

cm3
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314.  Na jednej miske váh sú vrece a závažie hmotnosti 500 gramov a na druhej miske je závažie 
hmotnosti 5 kilogramov. Aká je hmotnosť vreca, ak sú váhy v rovnováhe? 

 

Odpoveď: _________ 

315.  Na obrázku je znázornená lopta nachádzajúca sa medzi dvomi tehlami. Tehly sú postavené tak, 
že ich vzájomnú vzdialenosť je možné odmerať dreveným pravítkom. Aký je priemer lopty? 

 

а) 2,0 cm
b) 3,0 cm
c) 3,5 cm
d) 5,5 cm
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. 
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316.  V tabuľke sú uvedené teploty topenia a vyparovania niektorých látok. 

Látka Teplota topenia (°C) Teplota vyparovania(°C)

meď 1083 2595
striebro 960,8 1945
platina 1774 3827
železo 1535 2730

Ktoré z týchto látok sú v kvapalnom skupenstve pri teplote 2000 °C? 
а) meď, striebro a železo 
b) platina, striebro a železo 
c) meď, platina a železo 
d) meď, striebro, platina a železo 

317. Čo sa stane s kovovou platňou, ak ju dlho udierame kladivom?

a) Platňa sa iba deformuje.
b) Platňa sa badateľne zohreje.
c) Platňa sa zohreje, iba ak bolo kladivo spočiatku teplejšie.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

318. Na obrázku je znázornený človek, ktorý  z odrazovej dosky skáče do bazéna. Ktorá 
z uvedených síl umožňuje odhodiť skokana do výšky? 

a) sila odporu vzduchu
b) sila zemskej tiaže 
c) pružná (elastická) sila
d) vztlaková sila 

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

319. Kamión stál na semafore. Keď sa zapojilo zelené svetlo, náhle sa pohol dopredu. Prázdna 
škatuľa, ktorú prevážal vo vlečke, sa v tom okamihu posunula dozadu. Vysvetli tento jav. 

_______________________________________________________________________

320. Nafúkanú gumenú loptu je veľmi ťažko ponoriť do vody. Ak sa vám to aj podarí urobiť, veľmi 
rýchlo vám vykĺzne z ruky a vypláva z vody. Ktorá sila je zodpovedná za takéto správanie lopty? 

a) pružná (elastická) sila 
b) trecia sila
c) vztlaková sila
d) gravitačná sila

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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321.  Štyria ľudia sa nachádzajú na Zemi v rozličných pozíciách ako je znázornené na obrázku. Každý 
z nich v ruke drží loptičku. Šípky označujú orientáciu pohybu loptičky pri páde. Na ktorom 
obrázku je správne zobrazená dráha pri páde všetkých loptičiek?  

а) obrázok 1 b) obrázok 2 c) obrázok 3 d) obrázok 4

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. 

322.  Na ponorku, ktorá sa nachádza hlboko pod morskou hladinou, pôsobí gravitačná a vztlaková 
sila. Ako sa zmenia tieto dve sily, ak z ponorky vyhodia časť bremena do mora?

Odpoveď: ___________________________

323. Na obrázku sú, na hojdačke, ktorá je v rovnováhe, znázornené dva balíky označené číslami 
1 a 2. 

Zakrúžkuj písmeno pred správnym tvrdením.
a) Väčšiu hmotnosť má balík 1.
b) Väčšiu hmotnosť má balík 2.
c) Balíky majú rovnaké hmotnosti, lebo je hojdačka v rovnováhe.

слика 1 слика 2

слика 3 слика 4

obrázok 1 b) obrázok 2

d) obrázok 4c) obrázok 3

1 2
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324. Kameň padá zvisle nadol. Na kameň pôsobí sila odporu vzduchu (zvisle nahor) a sila zemskej 
tiaže. Ak je intenzita sily odporu vzduchu malá v porovnaní s intenzitou sily zemskej tiaže, 
ako sa kameň bude pohybovať?

a) Kameň sa pohybuje zrýchlene priamočiaro.
b) Kameň sa pohybuje spomalene priamočiaro.
c) Kameň sa pohybuje rovnomerne priamočiaro.
d) Kameň sa pohybuje zrýchlene krivočiaro.
e) Kameň sa pohybuje spomalene krivočiaro.
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

325.  V tabuľke sú uvedené údaje o hmotnosti a objeme pre tri telesá. Ktoré teleso má najväčšiu 
hustotu? 

Hmotnosť [kg] Objem [cm3]
Prvé teleso 1 150

Druhé teleso 2 150
Tretie teleso 1 300

Odpoveď: ____________________________

326.  Kocka ľadu je vložená do pohára naplneného alkoholom hustoty 790 k—g 
m3 .

Čo sa udeje s kockou ľadu, ak vieme, že hustota ľadu je  900 k—g 
m3 .

а) Kocka ľadu bude tonúť.  
b) Kocka ľadu bude plávať na povrchu alkoholu.
c) Kocka ľadu sa bude vznášať blízko pod povrchom alkoholu.  
d) Kocka ľadu sa bude vznášať v alkohole v spodnej časti pohára.  

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. 

327. Na obrázku sú znázornené dve nádoby. 

Keď kvapalinu z nádoby 1 prelejeme do nádoby 2, hydrostatický tlak na dno nádoby 2 bude:
a) rovnaký ako v nádobe 1, lebo je hmotnosť vody rovnaká.
b) väčší ako tlak v nádobe 1, lebo je povrch dna nádoby 2 väčší.
c) menší ako tlak v nádobe 1, lebo je v nádobe 2 menšia výška kvapaliny.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

1

2
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328.  Guľôčka sa pohybuje rovnomerne zrýchlene. V tabuľke sú údaje o rýchlosti guľôčky v daných 
okamihoch. Doplň tabuľku tak, aby chýbajúce údaje boli v súlade s rovnomerne zrýchleným 
pohybom.

Čas [s] 0 2 4 6
Rýchlosť [m/s] 1 3

329. Prejdená dráha je:

a) čiara, po ktorej sa teleso pohybuje za určitý čas.
b) trajektória, po ktorej sa teleso pohybuje za určitý čas.
c) dĺžka časti trajektórie, ktorú teleso prejde za určitý čas.
d) zmena polohy telesa vzhľadom na iné telesá v určitom časovom intervale.
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

330. Spoj každú fyzikálnu veličinu s jej defi níciou.

Napíš zodpovedajúce písmeno na prázdnu čiaru. 

1. ___rýchlosť    a) súčin rýchlosti a času 
2. ___zrýchlenie    b) podiel prejdenej dráhy a rýchlosti
   c) súčin prejdenej dráhy a času 
   d) prejdená dráha za jednotku času 
   e) zmena rýchlosti za jednotku času

331. Na obrázku je znázornené matematické kyvadlo s označenými amplitúdami 1, 3 
a rovnovážnou polohou 2.

Perióda kmitu je čas, za ktorý kyvadlo prejde dráhu: 
a) z polohy 1 do polohy 2;
b) z polohy 1 do polohy 3;
c) z polohy 1 do polohy 3 a späť do polohy 2;
d) z polohy 1 do polohy 3 a späť do polohy 1;
e) z polohy 3 do polohy 1;
f) z polohy 3 do polohy 1 a späť do polohy 3.
Zakrúžkuj písmená pred správnymi odpoveďami.
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332. Do prázdnych políčok v tabuľke vpíš zodpovedajúce názvy jednotiek a ich značky.

Názov fyzikálnej veličiny Názov jednotky Značka jednotky
Sila
Tlak
Napätie elektrického prúdu
Odpor vodiča 
Výkon elektrického prúdu

333. Do prázdnych políčok v tabuľke vpíš zodpovedajúce názvy jednotiek a ich značky. 

Názov fyzikálnej veličiny Názov jednotky Značka jednotky
Práca
Výkon
Energia 
Množstvo tepla 

334. Učiteľ biológie povedal, že priemerný africký slon má približne päť ton.  Na ktorú fyzikálnu 
veličinu učiteľ myslel?

a) objem telesa
b) tiaž telesa 
c) hmotnosť telesa
d) povrch telesa 
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

335. Liter je:

a) jednotka množstva látky
b) jednotka hmotnosti
c) jednotka objemu
d) jednotka hustoty
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

336. Intenzita elektrického prúdu 100 mA sa rovná:

a) 1 A
b) 0,1 A
c) 0,01 A
d) 0,001 A 

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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337. Dané sú dĺžky štyroch objektov:

     0,05 km               20 m                3000 cm               600 dm.

Dané dĺžky premeň na základné jednotky a potom ich zoraď od najmenšej po najväčšiu. 

 __________ <  __________ <  __________ <  __________

338. Istá fyzikálna veličina je päťkrát obozretne meraná vhodným prístrojom. Hodnoty získané 
meraním sa navzájom líšili. Ako treba vyjadriť výsledky merania? 

a) Za správnu treba zobrať najväčšiu z vymeraných hodnôt.
b) Treba vypočítať priemernú hodnotu vymeraných hodnôt.
c) Za správnu treba zobrať najmenšiu z vymeraných hodnôt.
d) Ak päťkrát zaradom nie je vymeraná rovnaká hodnota, treba zopakovať meranie.
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

339. Na obrázku je znázornený prúdový obvod. Elektrina v jednej časti obvodu prúdi cez 
kvapalinu. Aby obvod bol uzavretý a žiarovka zasvietila, kvapalina, ktorá je súčasťou 
prúdového obvodu, môže byť: 

a) destilovaná voda
b) voda, v ktorej je rozpustený cukor
c) voda, v ktorej je rozpustená kuchynská soľ
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

340.  Na čiary napíš názvy prvkov v prúdovom obvode znázornenom na schéme. Názov prvku 
napíš za prislúchajúcim poradovým číslom.

1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
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341.  Dva zdroje elektrického prúdu (baterky) sú zapojené ako na obrázku. 

Aké je napätie medzi bodmi A a B? 

Odpoveď: _________________

342. Určte elektrický odpor rezistora, ak na jeho koncoch vymerali napätie 2,4 V, а intenzita 
elektrického prúdu, ktorý ním prúdi, je 0,3 А?

Napíš postup.

Elektrický odpor rezistora je ______ Ω.

343. V obvode znázornenom na obrázku je zapojený spotrebič, ktorého odpor je 9 Ω. Voltmeter 
nameral hodnotu napätia 4,5 V. Akú intenzitu elektrického prúdu vymeria ampérmeter? 

Napíš postup.

Ampérmeter vymeria intenzitu elektrického prúdu 
______ А.

344. Počas prúdenia elektrického prúdu vodičom, teplota vodiča sa: 

a) vždy zmenšuje 
b) nemení
c) vždy zväčšuje
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

345. Výkon elektrickej akumulačnej pece je 2 kW.  Koľko elektrickej energie spotrebuje táto pec, 
keď je zapojená 5 hodín? 

Odpoveď: _________________________________

346. Dva kamene voľne padajú z tej istej výšky. Ktorý kameň 
má väčšiu potenciálnu energiu? 

а) väčší kameň, lebo má väčšiu hmotnosť 
b) menší kameň, lebo padá väčšou rýchlosťou 
c) väčší kameň, lebo padá väčšou rýchlosťou 
d)  kamene majú rovnakú potenciálnu energiu, lebo sa 

nachádzajú na tej istej výške 

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. 

A1,5
V

1,5
V B

V R

A
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347.  Zakrúžkuj písmená pred veličinami, od ktorých závisí kinetická energia telesa. 

а) hmotnosť telesa 
b) rýchlosť pohybu telesa 
c) výška na ktorej sa teleso nachádza 
d) tvar telesa 
e) trenie medzi telesom a podložkou 

348. V domácnostiach sa často používa elektrický mixér. Ako sa mení energia v mixéri počas jeho 
práce?

a) Mechanická energia sa mení na elektrickú.
b) Tepelná energia sa mení na mechanickú.
c) Elektrická energia sa mení na tepelnú.
d) Elektrická energia sa mení na mechanickú.
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

349. Spoj každú fyzikálnu veličinu s jej defi níciou.

Napíš zodpovedajúce písmeno na prázdnu čiaru. 

1. ____ výkon    a) práca vykonaná za jednotku času 
2. ____ mechanická práca   b) súčin sily a dĺžky dráhy
    c) podiel veľkosti sily a času 
    d) súčin veľkosti sily a času

350. Dva žeriavy dvíhajú bremená rovnakých hmotností na rovnakú výšku. Prvý žeriav zdvihne 
bremeno za 2 min a druhý za 4 min. Zakrúžkuj písmeno pred správnym tvrdením. 

a) Prvý žeriav vykoná väčšiu prácu a má väčší výkon.
b) Prvý žeriav vykoná väčšiu prácu a má menší výkon.
c) Oba žeriavy vykonajú rovnakú prácu a väčší výkon má prvý žeriav.
d) Oba žeriavy vykonajú rovnakú prácu a majú rovnaký výkon.
e) Prvý žeriav vykoná menšiu prácu a má menší výkon.
f) Prvý žeriav vykoná menšiu prácu a oba majú rovnaký výkon.

351. V ktorej z uvedených foriem má rovnaké množstvo vody najväčšiu vnútornú energiu? 

a) kocka ľadu 
b) zmes ľadu a vody
c) voda 
d) vodná para
e) vnútorná energia vody sa nemení
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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352. Na obrázkoch a) a b) je znázornený rovnaký diaľkovod, ale v rozličných ročných obdobiach.  

Zakrúžkuj písmeno pod obrázkom, na ktorom je znázornený vzhľad diaľkovodu v lete.  

    a)      b)

353.  Kinetická energia je úmerná súčinu hmotnosti telesa a štvorcu jeho rýchlosti. Ak sa rýchlosť 
telesa zväčší päťkrát, tak sa kinetická energia:

а) 5-krát zväčší;
b) 25-krát zväčší;
c) 5-krát zmenší;
d) 25-krát zmenší.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. 

354.  Elektrický odpor vodiča je priamoúmerný s jeho dĺžkou a nepriamoúmerný s obsahom jeho 
prierezu. Ak obsah prierezu vodiča sa zmenší 3 krát tak elektrický odpor sa:

а) 3-krát zmenší;
b) 3-krát zväčší;
c) nezmení;
d) 9-krát zmenší.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. 

355. Čln sa pohybuje proti prúdu rieky. Rýchlosť člnu a rýchlosť rieky majú:

a) rovnaký smer a orientáciu
b) rozličné smery a orientáciu
c) rozličné smery a rovnakú orientáciu
d) rovnaký smer, ale opačnú orientáciu
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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356. Vietor fúka, pričom určitou silou pôsobí na školské okno. Ktorý výrok obsahuje všetky 
potrebné údaje o sile pôsobiacej na okno?

a) Na okno pôsobí vodorovná sila vetra. 
b) Na okno pôsobí vodorovná sila vetra intenzity 10 N.
c) Na okno pôsobí vodorovná sila vetra, ktorý dúcha z juhu, intenzity 10 N.
d) Na okno pôsobí sila vetra, ktorý dúcha na sever. 
 Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

357. Ktorý z uvedených grafov  najsprávnejšie znázorňuje závislosť medzi intenzitou elektrického 
prúdu  vo vodiči a napätím na jeho koncoch?  

а) graf  1 
b) graf 2
c) graf 3
d) graf 4

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. 

358.  Na základe údajov o pohybe telesa, ktoré sú uvedené v tabuľke, urč, kedy sa teleso nepohybovalo. 

Čas[s] Prejdená dráha [m]
0 0
10 3
20 6
30 9
40 9

Odpoveď: __________________________________

1 2 3 4
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359.  V ľavom stĺpci sú uvedené zmeny rýchlosti určené z grafu a v pravom stĺpci sú časové úseky. 
Ktoré časové úseky zodpovedajú týmto zmenám rýchlosti? 

Na prázdnu čiaru napíš zodpovedajúce písmeno. 
1. __ Δv = 0 m/s a) 0 s až 3 s
2. __ Δv = –8 m/s b) 8 s až 10 s
3. __ Δv = 6 m/s  c) 4 s až 7 s
 d) 7 s až 10 s

360. Dvaja bratia sa chcú hojdať. Starší brat má hmotnosť 60 kg a mladší 30 kg. Akú polohu majú 
bratia zaujať na hojdačke vzhľadom na podperu (os), aby hojdačka bola v rovnováhe? 

a) Mladší brat si má sadnúť dvakrát bližšie k osi ako starší.

b) Starší brat si má sadnúť dvakrát bližšie k osi ako mladší.

c) Mladší brat si má sadnúť štyrikrát bližšie k osi ako starší.

d) Starší brat si má sadnúť štyrikrát bližšie k osi ako mladší.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

361.  Keď zavesíme závažie na pružinu, ona sa predĺži a ďalej je v pokoji preto, že sú v rovnováhe 
dve sily s opačnou orientáciou. Ktoré sú to sily? 

а) tiaž závažia a sila odporu prostredia 
b) sila zemskej tiaže a trecia sila 
c) tiaž telesa a vztlaková sila vzduchu 
d) gravitačná sila a elastická sila pružiny 
e) elastická sila a trecia sila 
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. 
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362.  Teleso sa pohybuje rovnomerne nahor pod vplyvom dvoch síl. Sila, ktorá je orientovaná nahor, 
má intenzitu 30 N. Aká musí byť druhá sila, aby sa teleso aj ďalej pohybovalo rovnomerne?  

а) Druhá sila je orientovaná nadol a má intenzitu 30 N. 
b) Druhá sila je orientovaná nadol a má intenzitu menšiu než 30 N. 
c) Druhá sila je orientovaná nahor a má intenzitu 30 N.
d) Druhá sila je orientovaná nadol a má intenzitu väčšiu než 30 N. 

363.  Tlak tuhého telesa na podložku je určený podielom intenzity kolmej sily (F) a obsahu plochy 
(S), na ktorú táto sila pôsobí, čiže vzťahom p = F/S. 

Tlak tuhého telesa sa zväčší, keď sa: 
а) intenzita kolmej sily zmenší a styčná plocha zostane nezmenená; 
b) sila sa nemení, ale styčná plocha sa zmenšuje; 
c) intenzita kolmej sily a styčná plocha zmenšia v rovnakom pomere; 
d) zväčšia aj sila aj plocha v rovnakom pomere. 

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. 

364. Na obrázku je znázornené zásobovanie vodou z nádrže na kopci (číslo 4 na obrázku).

Zakrúžkuj písmeno pred správnym tvrdením.
a) Tlak vo vodovodnom kohútiku v dome 1 je najmenší.
b) Tlak vo vodovodnom kohútiku vo všetkých domoch je rovnaký.
c) Tlak vo vodovodnom kohútiku v dome 2 je najmenší.
d) Tlak vo vodovodnom kohútiku v dome 3 je najmenší.

365. Závislosť okamžitej rýchlosti a prejdenej dráhy od času pri rovnomerne premenlivom 
priamočiarom pohybe je daná vzorcami:

v = v0 + a ∙ t   a   s = v0 ∙ t +   a— ∙  —2
t2 —, zaradom. 

Použi dané vzorce a vyrieš nasledujúcu úlohu.

Automobil, ktorý sa pohybuje rýchlosťou 20 m—s  začal brzdiť so zrýchlením 4 m—s2. Vypočítaj, akú 
dráhu prejde automobil po zastavenie.

Napíš postup.

Automobil prešiel dráhu dlhú __________ m.

4

1

2

3
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366. Kameň vrhli zvisle nahor rýchlosťou 30 m—s . Vypočítaj výšku, ktorú kameň dosiahol po 2 s od 
začiatku pohybu. Hodnota zrýchlenia zemskej tiaže je g= 10 m—s2  . Zanedbaj odpor vzduchu. 
Dráhu (dosiahnutú výšku) pri zrýchlenom pohybe možno vypočítať pomocou vzorca 
h = v0 ∙ t–  g— ∙ —2

t2 —.

Napíš postup.

Výška, ktorú kameň dosiahol, je __________ m.

367. Akým spôsobom je možné zmenšiť periódu kmitania matematického kyvadla?

a) zmenšením hmotnosti guľôčky 
b) zmenšením dĺžky kyvadla 
c) zväčšením hmotnosti guľôčky 
d) zväčšením dĺžky kyvadla 
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

368. Poloha matematického kyvadla, označená na obrázku číslom 2, sa nazýva rovnovážna poloha. 
Najvzdialenejšie polohy od rovnovážnej polohy (1 a 3) sa nazývajú amplitúdy alebo výchylky. 
Kyvadlo sa začína pohybovať z polohy 1. Pozoruj rýchlosti 
guľôčky na niti v daných bodoch. Iba jedna z ponúknutých 
odpovedí je správna:

a) Rýchlosť guľôčky v bode 1 sa rovná nule, rýchlosti guľôčky 
v bodoch 2 a 3 majú rovnakú intenzitu.

b) Rýchlosť guľôčky v bode 2 sa rovná nule, rýchlosti guľôčky 
v bodoch 1 a 3 majú rovnakú intenzitu.

c)  Rýchlosť guľôčky v bode 3 sa rovná nule, rýchlosti guľôčky 
v bodoch 1 a 2 majú rovnakú intenzitu.

d)  Rýchlosť guľôčky v bodoch 1 a 3 sa rovná nule, rýchlosť 
guľôčky v bode 2 je najväčšia počas pohybu.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

369.  Aká je vlnová dĺžka vlny, ktorá je znázornená na obrázku? 

x [cm] 0 2 4 6 

а) 2 cm b) 4 cm c) 6 cm d) 7 cm
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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370. Uvedené sú niektoré vlastnosti svetla a zvuku. Iba jeden výrok  je správny. 

a) Rýchlosť zvuku a svetla vo vzduchu je takmer rovnaká.  
b) Aj zvuk, aj svetlo sa šíri vákuom. 
c) Aj zvuk, aj svetlo sa môže odrážať o prekážku.
d) Aj zvuk, aj svetlo má väčšiu rýchlosť v hustejšom prostredí.
Zakrúžkuj písmeno pred správnym výrokom.

371. V ktorom hmotnom prostredí je rýchlosť zvuku najväčšia? 

a) vo vzduchu 
b) vo vode 
c) v železe 
d) vo vákuu 
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

372. Svetlo sa odráža na dokonalom rovinnom zrkadle. Dopadajúci 
a odrazený lúč zvierajú uhol veľkosti 90°. 

Uhol dopadu svetla na zrkadlo je ____.

373. Svetlo lasera prichádza z jedného hmotného prostredia (1) a prechádza do druhého (2).

Na základe obrázka možno uzavrieť:
a)  že svetlo prichádza z opticky hustejšieho a lomí sa do opticky 

redšieho prostredia.
b)  že svetlo prichádza z opticky redšieho a lomí sa do opticky 

hustejšieho prostredia.
c) že aj jedno, aj druhé prostredie majú rovnakú optickú hustotu.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

374. Spotrebovaných bolo 2,5 kWh elektrickej energie. Spotrebovanú elektrickú energiu vyjadri 
v kJ. 

a) 2500 kJ
b) 2,5 kJ
c) 9000 kJ
d) 9 kJ

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

90°

1

2
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375. Vedľa cesty v osídlenom mieste sa nachádza dopravná značka upravujúca najvyššiu dovolenú 
rýchlosť. Ak policajný radar vymeral, že sa automobil pohyboval rýchlosťou 12,5 m—s   ,  
prekročil vodič najvyššiu dovolenú rýchlosť?

Automobil sa pohyboval rýchlosťou _______ k—m 
h  .

Prekročil vodič najvyššiu dovolenú rýchlosť?   ÁNO  NIE

376. Na obrázku je znázornený jednoduchý elektrický obvod. Intenzitu elektrického prúdu 
v danom prípade možno vypočítať pomocou vzorca I = U—R .

V akom rozsahu má byť stupnica ampérmetra, aby mohol vymerať intenzitu elektrického 
prúdu v tom obvode? 

a) od 0 do 0,05 A
b) od 0 do 0,1 A
c) od 0 do 0,2 A
d) od 0 do 0,5 A

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

377. Na obrázkoch sú znázornené dva teplomery.  
Zakrúžkuj písmeno pred správnym tvrdením. 

a) Teplomer 1 je presnejší.
b) Teplomer 2 je presnejší.
c) Oba teplomery majú rovnakú presnosť.

R = 10 Ω

U = 3 V
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378. Na obrázku je znázornená schéma jednoduchého elektrického obvodu. Zakrúžkuj písmeno 
pod obrázkom, na ktorom je znázornené správne zapojenie meracích prístrojov v obvode, aby 
sa mohlo vymerať napätie rezistora a intenzita elektrického prúdu, ktorý cez neho prechádza.

379. Dva rezistory, ktoré majú rovnaký odpor (R), sú zapojené ako na obrázkoch 1 a 2. 

Aké zapojenie rezistorov je znázornené?

a) Zapojenie vedľa seba (paralelné) na obrázku 1, zapojenie za sebou (sériové) na obrázku 2.
b) Zapojenie vedľa seba (paralelné) na oboch obrázkoch. 
c) Zapojenie za sebou (sériové) na obrázku 1, zapojenie vedľa seba (paralelné) na obrázku 2.
d) Zapojenie za sebou (sériové) na oboch obrázkoch. 

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

380. Lopta bez začiatočnej rýchlosti padá z bodu 1 na zem. Použi údaje dané v tabuľke a urč 
hodnoty potenciálnej a kinetickej energie, ktoré má lopta v bodoch 1, 2, 3 a 4. Doplň tabuľku. 
Zanedbaj odpor vzduchu. 

Doplň prázdne miesta v tabuľke.

Bod Potenciálna energia ЕP Kinetická energia  EK
1 1800 J
2 600 J
3 600J
4 1800J

V

A

а) б)

в) г)

V

A

R

R

R

R

AV

a)

c)

b)

d)

Слика 1 Слика 2

R R R

R

1. obrázok 2. obrázok
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381. Ak sa voda v istom procese kondenzuje, to znamená, že:

a) prechádza z tuhého do kvapalného skupenstva.
b) prechádza z tuhého do plynného skupenstva.
c) prechádza z kvapalného do plynného skupenstva. 
d) prechádza z kvapalného do tuhého skupenstva. 
e) prechádza z plynného do kvapalného skupenstva.
f) prechádza z plynného do tuhého skupenstva. 
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

382. Voda sa v prírode môže vyskytovať v troch skupenstvách. Do prázdnych políčok v tabuľke 
vpíš názvy zodpovedajúcich fázových premien.

Premena Názov
ľadu na vodu 

vody na vodnú paru
vodnej pary na vodu 

vody na ľad 
ľadu na vodnú paru
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CHÉMIA

383. V tabuľke sú uvedené  látky. Pre každú z nich znakom + označ, či je chemický prvok, 
chemická zlúčenina alebo zmes.

Názov látky Chemický prvok Chemická zlúčenina Zmes
chlorid sodný
kyslík
vzduch
oxid uhličitý
čokoláda
destilovaná voda

384. Dusík (N2) је:

a) homogénna zmes
b) heterogénna zmes
c) jednoduchá čistá látka
d) zložená čistá látka

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

385.  Dusík sa používa na konzervovanie potravín preto, že:

a) sa nerozpúšťa vo vode;
b) nie je zápalný;
c) nepodporuje horenie;
d) nie je reaktívny.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

386.  Doplň vety tak, že napíšeš, či ide o fyzikálnu alebo chemickú vlastnosť.  

Olej sa nerozpúšťa vo vode, ide o ________________ vlastnosť oleja. 

Olej a voda  medzi sebou nereagujú, ide o ich ________________ vlastnosť.
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387.  Pre každý znak, uvedený v tabuľke, znakom  + označ, či predstavuje atóm, molekulu alebo ión.

Znak Atóm Molekula Ión
C

Ca2+

Na
N2
O2-

388. Ktorý chemický vzorec znázorňuje molekulu s nepolárnou kovalentnou väzbou?

a) H2
b) H2O
c) HCl
d) NaCl

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou .

389. Rovnica chemickej reakcie oxidácie је:

a) Na2O + H2O → 2NaOH 
b) CaCO3 → CaO + CO2
c) CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
d) CO2 + H2O → H2CO3
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

390.  Čo z uvedeného je roztok?

а) „hustá” pomarančová šťava
b) mlieko
c) pitná voda
d) polievka

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

391. Látka, ktorá sa nemôže rozložiť na ešte jednoduchšie látky, je:

a) homogénna zmes
b) heterogénna zmes
c) chemická zlúčenina
d) chemický prvok
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.



Zbierka úloh z biológie, zemepisu, dejepisu, fyziky a chémie na záverečnú skúšku v základnom vzdelávaní a výchove na školský rok 2014/2015
99

C
H

É
M

IA

392. Na zohrievanie destilovanej vody v skúmavke sú pripravené nasledujúce nádoby a náčinie: 
skúmavka, stojan na skúmavky, banka na destilovanú vodu, zápalka, špiritusový kahan 
a ochranné okuliare. Jedna časť náčinia chýba. Ktorá je to časť?

Chýbajú _______________________ .

393. Na pokus treba odmerať 16,7 cm3 kvapaliny. Aby bolo meranie najpresnejšie, treba použiť:

a) menzúru objemu 20 cm3
b) menzúru objemu 10 cm3
c) pipetu objemu 10 cm3
d) pipetu objemu 20 cm3
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

394.  V daných vetách preškrtnite nezodpovedajúce slovká tak, aby tvrdenia o postupe cedenia 
(fi ltrácie) boli správne.  

a) Zmes sa smie / nesmie lievať až po horný okraj fi ltračného papiera vloženého do lievika.
b) V procese cedenia sa namiesto fi ltračného papiera môže / nemôže používať papier zo zošitu.
c) Cedením možno / nemožno oddeliť zložky  kvapalnej homogénnej zmesi.
d) Cedenie је jemnejšie / hrubšie oddeľovanie zložiek zmesi ako dekantácia.

395. Peter skúmal fyzikálne vlastnosti neznámej látky. Preniesol tri kvapky vzorky látky do kadičky 
plnej vody. Kvapky neznámej látky sa spojili, vytvorili väčšiu žltú škvrnu a zostali plávať na 
povrchu vody. Do svojej písanky si Peter zapísal, že látka má žltú farbu, že je v kvapalnom 
skupenstve a že má menšiu hustotu ako voda. 

Ktorú vlastnosť neznámej látky, na základe uvedeného pokusu, mohol ešte uviesť?

Odpoveď: _____________________________________________________________

396.  Do prázdnych políčok v tabuľke napíš, v akom skupenstve sú uvedené prvky pri izbovej 
teplote a atmosférickom tlaku.

Prvky Skupenstvo
uhlík
dusík
síra

vápnik
meď

397. Železo sa používa na výstavbu železničných mostov. Ktorá vlastnosť časom zmenšuje kvalitu 
železných mostov?

a) farba
b) tvrdosť
c) korózia (hrdzavenie)
d) elastickosť (pružnosť)
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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398. Ktorý z uvedených prvkov je pri izbovej teplote v tuhom skupenstve, sivej farby a utvára 
zásaditý oxid?

a) iód
b) chlór
c) uhlík
d) horčík
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

399. Ku každému vzorcu v ľavom stĺpci priraď príslušný pojem v pravom stĺpci. 

Napíš zodpovedajúce písmeno na čiaru.
1. ____ CaO  a) soľ
2. ____ HCl  b) oxid
3. ____ Ca(OH)2  c) kyselina
4. ____ CaCО3  d) hydroxid
5. ____ CО2

400. Ktorý z uvedených oxidov sa používa na prípravu vápna na bielenie stien?

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
a) oxid vápenatý
b) oxid sodný
c) IV-oxid síričitý
d) IV-oxid uhličitý

401. Kyselina sírová sa používa:

a) v akumulátoroch
b) na výrobu mydiel
c) na bielenie stien
d) ako palivo
e) ako umelá vôňa
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

402.  Do prázdnych políčok v tabuľke napíš, v akom skupenstve sú uvedené zlúčeniny pri izbovej 
teplote a atmosférickom tlaku.

Názov zlúčeniny Skupenstvo
hydroxid sodný
kyselina dusičná

oxid uhličitý
chlorid sodný
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403. Nikola skúmal reakciu rozkladu vápenca. Vedel, že žíhaním (zohrievaním) vápenca vzniká 
iónová zlúčenina oxid vápenatý. Žíhaním 100 g vápenca získal 56 g bieleho prášku. Keďže sa 
hmotnosť zmenšila, uzavrel, že v reakcii vznikol aj plyn, lebo nič iné nespozoroval. 

V nasledujúcich vetách prečiarkni nezodpovedajúce slová tak, aby výroky boli správne.
a) Oxid vápenatý je pri izbovej teplote a atmosférickom tlaku tuhý / plynný.
b) Vzniknutý plyn má nepríjemnú vôňu / nemá vôňu. 
c) Vzniknutý plyn je bezfarebný / biely.

404. Pre každú z uvedených látok urč, ako vplýva na farbu lakmusového papiera.

Napíš na čiaru zodpovedajúce písmeno.
1. ____ destilovaná voda  a) farba červeného lakmusu sa mení na modrú 
2. ____ kyselina dusičná    b) farba modrého lakmusu sa mení na červenú 
3. ____ hydroxid vápenatý     c) farba červeného lakmusu zostáva červená a modrého modrá
4. ____ kyselina sírová 

405. Karol od učiteľa chémie počul, že sa nejaká soľ pri izbovej teplote slabo rozpúšťa vo vode. 
Chcel to preveriť pokusom. Do skúmavky dal trochu soli, nalial vodu a dobre potriasol 
skúmavku. Na dne skúmavky bola zrazenina. 

Čo mal Karol ešte urobiť, aby dokázal učiteľovo tvrdenie? 
a) Mal zohriať obsah skúmavky a potom ju potriasť.
b) Mal potriasť obsah skúmavky a počkať do nasledujúceho dňa.
c) Mal pridať ešte vody a potriasť obsah skúmavky.
d) Mal pridať alkohol a potriasť obsah skúmavky.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

406. Na fľaške,  v ktorej sa chráni hydroxid sodný, je výstražná značka, znázornená na obrázku. 
Uvedená značka nám hovorí, že máme používať:

a) roztopený hydroxid sodný
b) vodný roztok hydroxidu sodného
c) rukavice pri práci s hydroxidom sodným
d) hydroxid sodný ako prací prostriedok

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

407. Ktorý vzorec predstavuje kyselinu etánovú?

а) CH3−COOH
b) CH2=CH2
c) CH3−CH2−OH
d) CH3−CH3
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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408.  Zakrúžkuj písmeno pred názvom triedy organických zlúčenín, pre ktoré sú príznačné uvedené 
vlastnosti:

– ak majú malý počet uhlíkových atómov, sú olejovité kvapaliny 

– majú príjemnú vôňu

– rozpúšťajú sa v nepolárnych rozpúšťadlách 

– možno ich získať reakciou medzi karboxylovými kyselinami a alkoholmi 

Všetky uvedené vlastnosti majú:
а) alkoholy;
b) karboxylové kyseliny;
c) aldehydy a ketóny;
d) estery.

409.  Zakrúžkuj písmeno pred triedou zlúčenín, ktoré sa pre príjemnú vôňu v potravinárskom 
priemysle používajú ako prísady, esencie.

а) alkoholy;
b) karboxylové kyseliny;
c) estery;
d) aldehydy a ketóny.

410.  Vo vode sa dobre rozpúšťa:

а) slnečnicový olej;
b) glukóza;
c) celulóza;
d) tuk ošípaných.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

411.  Potravinám v ľavom stĺpci priraď zodpovedajúce biologicky dôležité zlúčeniny v pravom 
stĺpci, ktoré sú v nich najzastúpenejšie tak, že vpíšeš zodpovedajúce písmeno na čiaru vedľa 
potraviny.

1. ___ zemiak  а) tuky a oleje 
2. ___ mäso  b) bielkoviny
3. ___ majonéza  c) sacharidy
4. ___ broskyňa
5. ___ slanina

412. Na obale látky sa nachádza značka s upozornením znázorneným na obrázku. Zo značky sa 
dozvedáme, že sa látka:

a) používa vo výžive rastlín a nepoužíva vo výžive rýb;
b) nesmie odhadzovať na pôdu a do vodných tokov;
c) nesmie odhadzovať do výpustov, na pôdu a do vodných tokov.
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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413. Neznáma látka je pri izbovej teplote a atmosférickom tlaku v kvapalnom skupenstve a je 
rozpustná vo vode. Tieto vlastnosti môžeme vysvetliť tým, že je v látke prítomná:

a) iónová väzba
b) nepolárna kovalentná väzba
c) polárna kovalentná väzba

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

414. Neznáma látka sa topí pri teplote 776 °С a jej tavenina (roztopená látka) vedie elektrický 
prúd. V látke je prítomná:

a) nepolárna kovalentná väzba
b) polárna kovalentná väzba
c) iónová väzba 

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

415. Reakcia medzi kyselinou a zásadou, v ktorej vzniká soľ a voda, nazýva sa:

a) substitúcia
b) neutralizácia
c) adícia
d) esterifi kácia

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou

416. Rozpustnosť pozorovanej látky vo vode pri izbovej teplote je: R = 204.
Nasýtený roztok danej látky pri izbovej teplote vzniká miešaním:

a) 104 g látky a 100 g vody
b) 51 g látky a 25 g vody
c) 104 g látky a 200 g vody
d) 54 g látky a 150 g vody

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

417. Dokonč rovnicu chemickej reakcie neutralizácie tak, že napíšeš chýbajúci vzorec 
a zodpovedajúce koefi cienty.

Ca(OH)2   +   __  HCl   →   _______   +   __ H2O

418. Cukor, ktorý v každodennom živote používame na osladenie, najčastejšie nazývame 
kryštálový cukor a mletý cukor, práškový cukor. V ktorom prípade, možno najrýchlejšie 
pripraviť roztok?

a) miešaním 20 g kryštálového cukru a 200 g studenej vody
b) miešaním 20 g kryštálového cukru a 200 g teplej vody
c) miešaním 20 g práškového cukru a 200 g studenej vody
d) miešaním 20 g práškového cukru a 200 g teplej vody

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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419. Keď sa do 100 g 15 % roztoku cukru pridá ešte 10 g vody, percentné zloženie získaného 
roztoku je:

a) väčšie ako 15 %
b) menšie ako 15 %
c) zostáva 15 %
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

420. Jana skúmala vlastnosti dvoch rozličných látok a získala nasledujúce výsledky:

Látka A je bielej farby, v tuhom skupenstve a s vodou vytvára homogénnu zmes. 
Látka B je žltej farby, v kvapalnom skupenstve a keď sa pomieša s vodou, jej kvapôčky 
vyplávajú na povrch vody.
Janine výsledky znázorni pomocou tabuľky.

Skupenstvo Farba Rozpustnosť vo vode
Látka A
Látka B

421. Vypočítaj percentuálne zastúpenie dusíka v zlúčenine, ktorej vzorec je N2O5. 

Ar(N) = 14; Ar(O) = 16
Napíš postup.

Percento dusíka v N2O5 je __________ %

422.  Vypočítaj hmotnostný zlomok (percentnú koncentráciu) kuchynskej soli v nasýtenom roztoku, 
ktorý vznikol rozpúšťaním 36 g kuchynskej soli v 100 g  vody pri teplote 25 °С. 

Odpoveď: _________________________________

423. Koľko gramov vody treba pridať k 10 g kuchynskej soli, aby vznikol 20 % roztok ?

a) 80 g
b) 90 g
c) 40 g
d) 160 g

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

424. Na čiaru vedľa názvu látky napíš jej vzorec.       

a) oxid horečnatý   __________________
b) IV-oxid síričitý   __________________
c) kyselina dusičná    __________________
d) hydroxid vápenatý  __________________

425. Napíš rovnicu chemickej reakcie analýzy vody.  

______________________________________________
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426. Karol skúmal vlastnosti oxidu vápenatého. Do pohára s destilovanou vodou pridal dve 
kvapky fenolft aleínu a pomiešal. Potom pridal na koniec lyžičky biely prášok oxidu 
vápenatého a obsah pohára znovu  pomiešal. Obsah pohára sa sfarbil do fi alova. Zmena farby 
fenolft aleínu je dôkaz, že:

a) sa oxid vápenatý rozpúšťa vo vode.
b) sa oxid vápenatý nerozpúšťa vo vode.
c) oxid vápenatý chemicky reaguje s vodou.
d) oxid vápenatý nereaguje s vodou.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

427. Medzi horčíkom a chlorovodíkovou kyselinou prebieha chemická reakcia, čo vidieť z toho:

a) že vzniká zrazenina.
b) že vznikajú bublinky.
c) že sa uvoľňuje svetelná energia.
d) že sa mení farba.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

428.  Napíš vzorec uhľovodíka a vynechaný koefi cient v uvedenej rovnici spaľovania:

Odpoveď: ______________  +     O2 →  4CO2  +  4H2O 

429.  Základné stavebné prvky svalstva, vlasov a nechtov sú:

а) vitamíny;
b) sacharidy;
c) tuky;
d) proteíny.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

430.  V roztoku chloridu sodného sa nachádzajú nasledovné častice:

а) Na, Cl a H2O
b) NaCl a H2O
c) Na+, Cl– a H2O
d) NaCl, H2 a O2
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

431. Vodík sa používa na zváranie kovov:

a) lebo má malú hustotu.
b) lebo sú molekuly vodíka nepolárne.
c) lebo je zápalný.
d) lebo sa pri jeho spaľovaní uvoľňuje veľké množstvo energie.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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432. Chlorid horečnatý je zlúčenina, ktorá má vysokú teplotu topenia. Táto jeho vlastnosť sa 
vysvetľuje: 

a) mocenstvom horčíka a chlóru
b) silnými príťažlivými silami medzi iónmi horčíka a chlóru
c) dobrou rozpustnosťou vo vode
d) veľkou hustotou

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

433.  Koľko elektrónov má 16S2- ? 

а)14
b)18
c)16
d) 2

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

434.  Látky, ktoré sa rozpúšťajú vo vode, majú:

a) nepolárnu kovalentnú chemickú väzbu;
b) polárnu alebo nepolárnu kovalentnú chemickú väzbu;
c) polárnu kovalentnú alebo iónovú chemickú väzbu;
d) nepolárnu kovalentnú alebo iónovú chemickú väzbu.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

435. V reakcii saponifi kácie (zmydelňovania) reagujú:

a) triacylglycerol a hydroxid sodný
b) etanol a kyselina octová
c) glycerol a kyselina octová
d) etanol a hydroxid sodný

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

436. Zložky zmesi kyseliny octovej a vody možno oddeliť:

a) odlievaním
b) fi ltráciou
c) kryštalizáciou
d) destiláciou

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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437. Kosta skúmal vlastnosti látok A a B a svoje postrehy zaznačil do tabuľky. 

Látka Rozpustnosť vo vode Farba Skupenstvo
A rozpúšťa sa bezfarebná kvapalné
B nerozpúšťa sa žltej farby kvapalné 

Čo mohol Kosta uzavrieť na základe uvedených údajov?
a) V látke A je prítomná iónová väzba.
b) V látke B je prítomná polárna kovalentná väzba.
c) Miešaním látky A a B by vznikla homogénna zmes.
d) Miešaním látky A a B by vznikla heterogénna zmes.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

438. Chemická reakcia kyseliny chlorovodíkovej a hydroxidu sodného je znázornená nasledujúcou 
rovnicou: 

HCl  +  NaOH →  NaCl  + H2O

Keď sa zmieša 80 g  kyseliny chlorovodíkovej a 80 g hydroxidu sodného, jedna z látok sa 
minie v úplnosti.
Ktorá látka je vo zvyšku a aká hmotnosť tej látky zostala nespotrebovaná?
Ar(H) = 1;   Ar (O) = 16;   Ar(Na) = 23;   Ar(Cl) = 35,5

Vo zvyšku je _________________________________.

Hmotnosť nespotrebovanej látky je ________ g.

439. Pre chemický prvok, ktorý má atómové číslo 12, za normálnych podmienok je príznačné:

а) plynné skupenstvo;
b) že oxid daného prvku v reakcii s vodou vytvára kyselinu;
c) že má kovové vlastnosti;
d) že nevedie teplo a elektrinu;
e) že sa s atómami iných prvkov viaže kovalentnou väzbou.
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

440. V chemickej reakcii oxidu vápenatého (CaO) s vodou vzniká: 

a) kyselina
b) soľ
c) oxid
d) zásada (hydroxid)

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

441. Dokonč rovnicu chemickej reakcie a napíš vzorec oxidu, ktorý v rovnici chýba.

Ca(OH)2  +  __________  →  CaCO3  +  H2O
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442. V reakcii kyseliny s kovom vzniká soľ kovu a uvoľňuje sa:

a) voda
b) vodík
c) kyslík
d) kyslý oxid

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

443. Ktorá z uvedených látok môže reagovať s hydroxidom vápenatým Ca(OH)2?

a) II-oxid uhoľnatý     
b) IV-oxid uhličitý 
c) voda 
d) oxid vápenatý 

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

444.  Do vodného roztoku chloridu draselného sú ponorené elektródy, ktoré sú spolu so žiarovkou 
zapojené do elektrického obvodu. Žiarovka svieti, pretože sa v roztoku chloridu draselného 
nachádzajú :

а) atómy draslíka a chlóru;
b) ióny draslíka a chlóru;
c) atómy draslíka a molekuly chlóru;
d) molekuly chloridu draselného.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

445. Že sa reakcia neutralizácie skončila, možno zistiť:

a) pozorovaním pomocou mikroskopu
b) na základe zmeny farby indikátora
c) tak, že sa začne uvoľňovať plyn
d) tak, že sa javí intenzívne svetlo

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

446. Ktorá látka vzniká v reakcii adície vodíka na etén?

a) etán
b) etín 
c) etanol 
d) etanal 

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

447. V nasledujúcich vetách prečiarkni nezodpovedajúce slová, tak, aby výroky boli správne.

a) Ako príchute sa v potravinárskom priemysle používajú estery / alkány.
b) Ako palivo pre niektoré automobily sa používa zmes glykolu a vody / propánu a butánu.
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448. NaOH + CH3COOH → ? + ?

Reakčné produkty v uvedenej rovnici chemickej reakcie sú:    
а) CH3COONa a H2O 
b) CH3COONa a H2
c) Na2CO3 a H2O
d) NaOH a CO2
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

449. V nasledujúcich vetách prečiarkni nezodpovedajúce  slová, tak, aby výroky boli správne.

a) Peptidová väzba vzniká medzi amino- a hydroxylovou/karboxylovou skupinou.
b) Triacylglyceroly sú estery mastných kyselín a alkoholu etanolu/glycerolu.
c) Hydrolýzou sa na jednoduchšie sacharidy môžu rozložiť monosacharidy/polysacharidy.

450. V prvom stĺpci v tabuľke sú uvedené zlúčeniny. Znakom + označ produkty hydrolýzy 
uvedených zlúčenín.

Produkty hydrolýzy
Zlúčenina Aminokyseliny Mastné kyseliny Monosacharidy

triacylglyceroly
sacharidy
bielkoviny
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RIEŠENIA
BIOLÓGIA

 1. 1. b) 
2. d) 
3. а) 
4. g) 
5. e) 

 2. d) droždie (kvasnice)

 3. b) samičí pohlavný ústroj

 4. b) troch ríš

 5. c) púčiky

 6. b) dedičný materiál

 7. c) organelami

 8. 1. b) ; 2. d); 3. а) 

 9. c) svalové

 10. b) dýchaním

 11. d) dýchanie

 12. mohli dýchať

 13. a) Áno, tvrdenie je správne vo všetkých prípadoch.

 14. meňavka 1, púpava 2, baktéria 1, sova 2

 15. d) obsahujú DNK

 16. a) dedičných vlastností

 17. а) dedičnosti

 18. zafarbené vlasy –
dobrá kondícia   –
farba očí +
počet prstov +
jazva   –

 19. a) zygota

 20. b) evolúcia

 21. b) fosílnych pozostatkov

 22. a) prirodzený výber

 23. c) všetky organizmy v jednom jazere

 24. c) abiotických faktorov 
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 25. 1.  d)
2.  а) 
3.  c) 

 26. b) opadavé lesy

 27. 1 – 4 – 6 – 5 – 2 – 3 

 28. a) dub

 29. c) recyklácia plechovky

 30. freón alebo CFC.

 31. c) roztoče

 32. b) zväčšenie množstva vitamínov 

 33. b) očkovať (vakcinovať)

 34. b) Aby neinfi kovali iných ľudí.

 35. c) robiť jednoduché cvičenia

 36. a) sezónne ovocie a zelenina s väčším množstvom mäsa

 37. c) dyzentériu

 38. b) Prispieva k vyliečeniu chorôb kože.

 39. c) gonorea 

 40. d) pohlavných žliaz

 41. c) neprajne vplýva na psychické a fyzické zdravie 

 42. Iba mladý človek sa môže stať narkomanom. –
Heroín vyvoláva silnú fyzickú závislosť. +
Cigarety spôsobujú psychickú závislosť. +
Závislosť sa ľahko a rýchlo lieči. –
Alkoholizmus nie je chorobou závislosti.  –

 43. c) sexuálny styk

 44. 

kuchynská soľ
vzorka 

domového 
prachu

kryštály cukru kvapka vody 
z močiara vzorka pôdy

+ + +

 45. c) heterotrofný organizmus

 46. d) srsť

 47. b) zarývaním sa do bahna

 48. b) erytrocyty
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 49. 
Bunka Tkanivo Ústroj

Srdce  +
Neurón   +

Pľúca    +
Chrupka   +

 50. c) nos

 51. b) bunkovým dýchaním

 52. d) chloroplast

 53. d) cukor

 54. c) homeostáza 

 55. a) obehová a dýchacia sústava

 56. Medzimozog Mozoček Pankreas (podžalúdková žľaza) Nadobličková žľaza
 +   +

 57. а) majú len jedného rodiča

 58. B–А–D–C–E

 59. dedia gény od rodičov

 60. b) Rastliny budú úplne identické, lebo majú rovnaké gény.

 61. Správna odpoveď: evolúcie/evolučných mechanizmov/prispôsobovania sa podmienkam života
Čiastočne správna odpoveď: mutácií/zmien na génoch

 62. c) veľké zuby

 63. d) biotický faktor

 64. c) ekosystém

 65. c) výrobca–spotrebiteľ–rozkladač

 66. d) uhlíka

 67. a) tundry

 68. 2–tundry
4–stepi
1–tropické lesy

 69. d) žiabier

 70. b) kvalitu podzemných vôd

 71. d) v zoologických záhradách

 72. 1. d); 2. а), 3. c)

 73. d) sviežom ovocí a zelenine

 74. a) baktérií

 75. c) štítnej žlazy
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 76. 

Jedlo možno nahradiť energetickým nápojom. N
Energetické nápoje nepriaznivo vplývajú na činnosť srdca. S

Energetické nápoje obsahujú veľké množstvá kofeínu. S
Použitie energetických nápojov sa odporúča pre úspešnejšie učenie. N

Energetické nápoje znižujú hladinu cukru v krvi. N

 77. a) semeno fazule

 78. c) Vápenec je súčasťou neživej prírody, hoci podľa vzniku pochádza zo živých bytostí.

 79. d) majú stonku a listy 

 80. 1.  d); 2.  а); 3.  b)

 81. a) skrátenie dĺžky dňa

 82. d) peľové jadro

 83. D → F → G → A → B → E → H → C → I

 84. b) počtu obalov vajcovej bunky

 85. b) nervovej a žliaz s vnútorným vylučovaním  

 86. 

Holá koža bez ochranných štruktúr. +
Dýchanie pľúcami a čiastočne aj kožou.

Vyvinuté pohlavné žľazy, oddelené pohlavia.
Schopnosť aktívneho plávania. +

Dvojstranná súmernosť tela. +

 87. A → C → B → E → D 

 88. а) sympatická nervová sústava; d) hormón adrenalín; e) nadobličková žľaza

 89. b) sliznice žalúdka

 90. C

 91. c) Môžu sa deliť meiózou.

 92. c) anafáze

 93. c) Rozdielne druhy s rovnakou vlastnosťou.

 94. b) Prevládnu jedince, ktoré majú jasnejší kvet.

 95. umelej selekcie;  umelého výberu;  kríženia;  kríženia živočíchov so želateľnými vlastnosťami

 96. C

97.            D
       C     F
   B             E
           A          
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 98. d) procesom fotosyntézy

 99. 0,1

 100. d) tropické dažďové lesy

 101. 

Zlúčeniny Zosilnenie 
skleníkového efektu

Kyslé 
dažde

Úbytok (stenčenie) 
ozónového obalu

oxid uhličitý +
freón +

oxidy síry a dusíka +

 102. b) položiť fi ltre na továrenské komíny

 103.

spotreba fosílnych palív +
množstvo ropy –
výroba potravy +

množstvo čistej vody –
množstvo znečistenia +

 104. 

D Infekcia kože chodidla medzi nožnými prstami (atletické chodidlo)
/ Zakuklené larvy svalovca v stehennom svale (trichinelóza)
A Infekcia nervovej sústavy, ktorá sa najčastejšie končí smrťou (besnota) 
C Zimnica s vysokou horúčkou a intenzívnym potením (malária) 
B Zmeny v pľúcach, kašeľ s malým množstvom krvi (tuberkulóza)

 105. a) antibiotikami pod lekárskym dozorom

 106. b) pohyby tenkého čreva (peristaltiku)

 107. a) rachitída

 108. c) mladíka, ktorý stále odmieta jesť

 109. a) krátkozrakosť

 110. 

Urýchlená činnosť sympatika +
Pravidelný srdcový tep 

Znížený krvný tlak
Zrýchlené dýchanie +

Šírenie zreničiek +

 111. b) väčšia náchylnosť na choroby

 112. а) vzniku baktérií odolných na ten druh antibiotík
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ZEMEPIS

 113. kompas, busola

 114. 1. S;   2. N;   3. S;   4. S    

 115. c) do máp malej mierky

 116. atlas alebo zemepisný atlas

 117. 1. Južná Amerika
2. Afrika

 118. 1. baňa    2. јazero   3. jaskyňa

 119. 1. nížiny alebo roviny alebo reliéf do 200 m nadmorskej výšky. 
2. pohoria alebo horské oblasti alebo reliéf ponad 200 m nadmorskej výšky 

 120. а) pomocné prvky mapy

 121. 1. d)   2. c)   3. а)   4. b)

 122. c) Slnko

 123. Zem

 124. d) otáčanie Zeme okolo Slnka 

 125. d) 23. septembra

 126. rotáciе

 127. c) lebo je sploštená na póloch

 128. 2.  а)
4.  b)
3.  c)

 129. c)  nížina

 130. c)  soby

 131. Podľa toho, či prejavujú nejakú činnosť, sopky môžu byť činné/aktívne a nečinné/vyhasnuté 
(Poradie napísaných odpovedí nie je dôležité.)

 132. demografi a

 133. prirodzený prírastok

 134. c) slovanskej skupiny národov

 135. b) delta rieky Gangy a Brahmaputry 

 136. 1. c);   2. d);   3. a)

 137. c) v priemysle

 138. d) roľníctvo a dobytkárstvo

 139. d) voda

 140. b)  potravinársky priemysel
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 141. 1.  S
2.  S
3.  N 
4.  N

 142. c) Kopaonik  a  d) Frušká hora  

 143. d) Rtanj

 144. Vojvodina má záporný prirodzený prírastok а Kosovo a Metóchia má kladný prirodzený 
prírastok.

 145. b) Donjeg Milanovca

 146. 1) do úmoria Čierneho mora /čiernomorského úmoria; 
2) do úmoria  Egejského mora/egejského úmoria; 
3)  do úmoria Jadranského mora/jadranského úmoria (Poradie napísaných odpovedí nie je 

dôležité.)

 147. d) Veľká Morava

 148. d) Srpska Crnja, Vatin a Kladovo

 149. Frušká hora (Fruška Gora)

 150. 1. Аrktída
2. Antarktída 

 151. b) Nemecko-poľská nížina

 152. c) Aborigéni

 153. c) Afriku a Európu

 154. c) na Arktických ostrovoch

 155. c) atlantické podnebie

 156. b) Čierne more, Marmarské more a Egejské more

 157. 1. S;   2. N;   3. S;   4. S

 158. 1. na severnej strane, alebo na severe, alebo N
2. na západnej strane, alebo na západe, aleboW

 159. 1. na východe/juhovýchode 
2. Atlantický oceán

 160. 1. 20° SZŠ alebo 20˚ N, 40° ZZD alebo 40° W
2. 60° JZŠ alebo 60° S, 110° VZD alebo 110° E
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 161. 

 162. 1. аugusta; 2. júl

 163. 1. reliéf
2. metóda izohýps

 164. b) čiary (líniové značky)

 165. 

 166. a) rotácia a revolúcia okolo svojej planéty a okolo Slnka

 167. 1. d);   2. c);    3. a);    4. b)

 168. c) 365 dní a 6 hodín

 169. 1. morské vlny
2. morské prúdy
3. príliv a odliv alebo slapy (poradie odpovedí nie je dôležité)

 170. 1. hypocentrum
2. epicentrum

 171. 1. d);   2. а);   3. c)

 172. 1. S;   2. S;   3. N;   4. S

 173. 1. migrácie
2. еmigráciа
3. imigráciа 
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 174. 4.  а)   
1.  b)  
2.  c)   

 175. UNICEF/United Nations International Children’s  Emergency Fund

 176. Červený kríž/Červený polmesiac/UNICEF/UN/UNESCO/FAO/ uvedená niektorá iná 
medzinárodná organizácia (Napísané dva hociktoré správne názvy, poradie nie je dôležité.)

 177. 1. horský končiar, alebo končiar Starej planine
2. vrch (hora)    Belehradu
3. vrch (hora)       západnej

 178. 1. e) 
2. d)
3. а)

 179. 4. а)
1. b) 
3. c) 

 180. 1. c);   2. b);   3. a);   4. e)

 181. 1. severné mierne klimatické pásmo
2. obratník Raka (severný obratník) a severný polárny kruh 
(pre odpoveď č.2 poradie je nie dôležité)

 182. preto, že litosférické platne na seba narážajú (posúvanie litosférických platní)

 183. b) 510.000.000 km²
 184. c) v sobotu 19. septembra

 185. 1. V minulosti boli súčasťou Pangey (Gondwany).
2. V minulosti boli súčasťou jedného kontinentu. 
3. V minulosti boli jednotná pevnina. 
4. Majú rovnaké alebo podobné klimatické vlastnosti. 
(napísaná niektorá z uvedených odpovedí)

 186. 1. Zastúpená je rovníková čiže ekvatoriálna klíma /podnebie/. 
2. Vysoké teploty a veľké vyparovaniе–poradie je nie dôležité
3. Vyskytuje sa tu vlhká tropická klíma /podnebie/ . 
4. V danej oblasti je najväčšie zohrievanie a vyparovanie .
(napísaná jedna z uvedených odpovedí ) 

 187. b) podľa nadmorskej výšky a zemepisnej šírky

 188. 1 S;   2. N;  3. N;   4. S

 189. c) Pretože je tam vyvinutý strojársky a chemický priemysel.

 190. b) púšťové podnebie

 191. preto, že v okolí jestvujú bane na ťažbu farebných kovov.

 192. 1. d);   2.  c);   3.a);   4. b)

 193. 1. S;   2. N;   3. N;   4. S
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 194. b) Klesá sila západného vetra, ktorý prináša zrážky z Atlantického oceánu.

 195. 1. d);   2. e);   3. a);   4. c);   5. b) 

 196. c) malý pokles riečneho koryta, veľké množstvo vody a riečnych naplavenín

 197. pretože bol prekopaný Mohansko-dunajský prieplav/ kanál Dunaj–Mohan–Rýn

 198. b) východné vetry a Arktída

 199. 1. c);   2. d);   3 e);   4 а) 

 200. c) chladné morské prúdy

 201. d) výstavba Suezského prieplavu

 202. Povrch Aralského jazera sa náhle zmenšuje. Voda z jeho prítokov Amudarja a Syrdarja sa 
využíva na zavlažovanie obrábacích plôch, zásobovanie obyvateľstva vodou a priemyselných 
objektov v Kazachstane a Uzbekistane. (Poradie zapísaných správnych odpovedí nie je 
dôležité.) 
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DEJEPIS

 203. 1. Obdobie trvajúce 100 rokov sa nazýva storočie. 
2. Obdobie trvajúce 1000 rokov sa nazýva tisícročie.

 204. 1. starovek;   2. stredovek;   3. novovek (súčasná doba, moderná doba)

 205. 1. Pred vznikom písma je predhistorické obdobie. 
2. Po vzniku písma sa začína historické obdobie.

 206. c) rok 1918

 207. b) novovek

 208. 1. a)
2. b)
3. c)

 209. a) konzervativizmus

 210. 3. prevrat
2. ustanovizeň
1. samospráva

 211. c) Najdôležitejší a najvyšší právny dokument v krajine

 212. c) reformácia

 213. c) bombardovaním Belehradu

 214. c) počas Milana Obrenovića

 215. d) Ústredné mocnosti a sily Antanty (Dohody)

 216. c) názvy nacistických koncentračných táborov v Druhej svetovej vojne

 217. c) Nemecko, Taliansko, Japonsko

 218. c) veľká ekonomická kríza

 219. b) občianska revolúcia

 220. c) Sumeri

 221. a) z juhu a juhovýchodu na sever

 222. Rakúsko-Uhorska

 223. b) na Solúnskom fronte

 224. b) v Normandii

 225. 1. b) začiatok staroveku
2. a) začiatok stredoveku
3. d) priemyselná revolúcia

 226. b) Srbsko získalo nezávislosť

 227. c) začiatok Prvého srbského povstania

 228. d) vojenský prevrat 27. marca 1941
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 229. b) Vyzdvihovanie vodcu a silnenie jeho moci.

 230. а)

 231. b) Jasenovac

 232. d) Listinu

 233. Vandali

 234. c) Kruševačka nahiya

 235. hoci ktoré tri krajiny zo zoznamu: Španielsko, Francúzsko, Írsko, Rakúsko, Poľsko 

 236. c) Západnej a Strednej

 237. Afrika, Ázia a Európa

 238. z Rakúsko-Uhorska

 239. a) SPRÁVNE   b) NESPRÁVNE   c) NESPRÁVNE   d) NESPRÁVNE 

 240. v počte tankov, diel a mínometov a lietadiel

 241. b) 1400 – 1420

 242. a) 4%; b) v Taliansku

 243. a)

 244. a) V obidvoch prameňoch sa hovorí о zakladaní srbskej cirkvi v stredoveku.

 245. c) Dositej Obradović

 246. b) 1941 – 1945

 247. b) fašizmus

 248. Antanta (Dohoda)

 249. d) na Solúnskom fronte

 250. 1. c); 2. a); 3. b)

 251. 1. b); 2. a); 3. c)

 252. b) boj o oslobodenie ostatných častí Balkánu spod osmanskej nadvlády

 253. b) Osmanská ríša a Rímske cisárstvo

 254. a) kapitulácia Nemecka a koniec druhej svetovej vojny

 255. c) boj o zachovanie mieru a bezpečnosti vo svete

 256. Olympiáda alebo Olympijské hry

 257. b) Belehrad

 258. а) pod byzantský kultúrny vplyv

 259. a) Križiaci dobýjajú Carihrad.

 260. c) uvedenie diktatúry

 261. b) Deklarácia  nezávislosti USA

 262. Krištof Kolumbus
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 263. c) v Indii

 264. c) májový prevrat

 265. c) Je to symbol fašistickej moci.

 266. c) stretnutie vodcov antifašistickej koalície počas druhej svetovej vojny

 267. Nemecko alebo Druhé nemecké cisárstvo

 268. stredovek

 269. а)

 270. c)

 271. b) Predpojato, lebo pieseň vznikla, aby sa za účelom propagandy oslavoval Tito a KSJ.

 272. а) 6. storočie,  b) 19. storočie,  c) 18. storočie,  d) 20. storočie,   e) 4. storočie pred n. l.

 273. a) vznik islamu 7. storočie; b) reformácia katolíckej cirkvi 16. storočie;
c) holokaust 20. storočie; d) vznik liberalizmu 19. storočie

 274. c) Rakúsko-Uhorsko a Srbsko

 275. c) Richard I. Levie srdce a Fridrich I. Barbarossa

 276. Kráľ Petar I. Karađorđević

 277. b) Grécka, Francúzska, Veľkej Británie a Talianska

 278. c) NATO

 279. c) ľudské práva

 280. b) hromadná účasť Srbov vo Viedenskej vojne

 281. b) vyhodilo Turecko z vojny a nadviazalo nepriame spojenie s Ruskom

 282. a) obnovenia Rakúsko-uhorskej monarchie

 283. d) prvé veľké sťahovanie Srbov pod vedením patriarcha Arsenija III. Crnojevića

 284. a) akt, ktorý vznikol keď sa udiala udalosť;

 285. d) Memoáre protu Mateju Nenadovića

 286. b)

 287. b) prvú svetovú vojnu

 288. c) Tým spôsobom ešte raz obviňujú Srbov za vypuknutie prvej svetovej vojny a pomstia sa za 
porážku v tej vojne.

 289. c)

 290. 1. mapa: Úradný názov štátu: Juhoslovanské kráľovstvo. Mapa znázorňuje podelenie na 
bánoviny.
2. mapa: Úradný názov štátu: Socialistická Federatívna Republika Juhoslávia/SFRJ/FNRJ. 
Mapa znázorňuje podelenie na republiky.

 291. a) V oboch sa hovorí o štátnom zriadení.

 292. d) negatívne predsudky o Indiánoch
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FYZIKA

 293. c) gravitačná sila

 294. b) trecia sila

 295. c) opačne zelektrizované telesá sa priťahujú a to je zobrazené na obrázku c. 

 296. 

 297. c) Zákon spojených nádob

 298. b, d

 299. b) jeho rýchlosť nemení

 300. v = 200 m—s   

 301. а) 8 minút

 302. e) grafi tovú ceruzku, ktorá je zastrúhaná na oboch koncoch

 303. c) trvalý magnet

 304. 0,13 А

 305. Hodnota najmenšieho podielu je 2 ml, a objem kvapaliny je 84 ml.

 306. a) Na meranie dĺžky prejdenej dráhy použijeme prístroj, ktorý je na obrázku označenom 
číslom 4.
b) Na meranie času použijeme prístroj, ktorý je na obrázku označenom číslom 1.

 307. 1) d;   2) e;   3) b

 308. c) objem kvapaliny 

 309. °C (stupňov Celzia); mm (milimetrov); h (hodín)

 310. c) kelvin

 311. b),    e)

 312. c)

 313. 2

 314. 4,5 kg

 315. c) 3,5 cm

 316. c) meď, platina a železo

 317. b) Platňa sa badateľne zohreje.

 318. c) pružná (elastická) sila
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 319. Škatuľa sa snaží zostať v stave pokoja./Vzhľadom na kamión, škatuľa sa posunula dozadu.

 320. c) vztlaková sila

 321. c) obrázok 3

 322. Gravitačná sila sa zmenší preto, lebo sa hmotnosť ponorky zmenší o hmotnosť vyhodeného 
bremena. Keďže sa objem ponorky nezmenil, tak aj vztlaková sila zostane nezmenená. 

 323. b) Väčšiu hmotnosť má balík 2.

 324. a) Kameň sa pohybuje zrýchlene priamočiaro.

 325. Najväčšiu hustotu má druhé teleso. 

 326. а) Kocka ľadu bude tonúť.

 327. c) menší ako tlak v nádobe 1, lebo je v nádobe 2 menšia výška kvapaliny

 328. 

Čas [s] 0 2 4 6
Rýchlosť [m/s] 1 2 3 4

 329. c) dĺžka časti trajektórie, ktorú teleso prejde za určitý čas.

 330. 1. d);    2. e)

 331. d) z polohy 1 do polohy 3 a späť do polohy 1
f) z polohy 3 do polohy 1 a späť do polohy 3

 332. 
Názov fyzikálnej veličiny Názov jednotky Značka jednotky

Sila newton N
Tlak pascal Pa

Napätie elektrického prúdu volt V
Odpor vodiča  ohm Ω

Výkon elektrického prúdu watt W

 333. 
Názov fyzikálnej veličiny Názov jednotky Značka jednotky
Práca joule J
Výkon watt W
Energia joule J
Množstvo tepla joule J

 334. c) hmotnosť telesa

 335. c) jednotka objemu

 336. b) 0,1 A

 337. 20 m < 30 m < 50 m < 60 m

 338. b) Treba vypočítať priemernú hodnotu vymeraných hodnôt.

 339. c) voda, v ktorej je rozpustená kuchynská soľ
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 340. 1. vodič
2. vypínač 
3. zdroj (elektrického prúdu)
4. rezistor (elektrický odpor, odporník) 

 341. 1,5 V

 342. Elektrický odpor rezistora je 8 Ω.

 343. Ampérmeter vymeria intenzitu elektrického prúdu 0,5 А.

 344. c) vždy zväčšuje

 345. Pec spotrebuje 10 kWh (alebo 10 kilowatthodín alebo 36.000.000 Ј alebo 36 MJ alebo 
36 miliónov joulov alebo 36 mega joulov).

 346. а) väčší kameň, lebo má väčšiu hmotnosť

 347. а) hmotnosť telesa  a  b) rýchlosť pohybu telesa

 348. d) Elektrická energia sa mení na mechanickú.

 349. 1. a); 2. b)

 350. c) Oba žeriavy vykonajú rovnakú prácu a väčší výkon má prvý žeriav.

 351. d) vodná para

 352. Obrázok b Keďže je v lete vyššia teplota vzduchu, káble sa väčšmi roztiahnu.

 353. b) 25-krát zväčší

 354. b) 3-krát zväčší  

 355. d) rovnaký smer, ale opačnú orientáciu

 356. c) Na okno pôsobí vodorovná sila vetra, ktorý dúcha z juhu, intenzity 10 N.

 357. d) graf 4

 358. Teleso sa nepohybovalo od t = 30  po t = 40 sekúnd. 

 359. 1. c);    2. d);    3. а) 

 360. b) Starší brat si má sadnúť dvakrát bližšie k osi ako mladší.

 361. d) gravitačná sila a elastická sila pružiny

 362. а) Druhá sila je orientovaná nadol a má intenzitu 30 N. 

 363. b) sila sa nemení ale styčná plocha sa zmenšuje. 

 364. c) Tlak vo vodovodnom kohútiku v dome 2 je najmenší.

 365. Automobil prešiel dráhu dlhú 50 m.

 366. Výška, ktorú kameň dosiahol, je 40 m.

 367. b) zmenšením dĺžky kyvadla

 368. d) Rýchlosť guľôčky v bodoch 1 a 3 sa rovná nule, rýchlosť guľôčky v bode 2 je najväčšia 
počas pohybu.

 369. b) 4 cm
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 370. c) Aj zvuk, aj svetlo sa môže odrážať o prekážku.

 371. c) v železe

 372. Uhol dopadu svetla na zrkadlo je 45.

 373. b) že svetlo prichádza z opticky redšieho a lomí sa do opticky hustejšieho prostredia.

 374. c) 9000 kJ

 375. Automobil sa pohyboval rýchlosťou  45 k—m 
h  . 

NIE.

 376. d) od 0 do 0,5 А

 377. b) Teplomer 2 je presnejší.

 378. b)

 379. d) Zapojenie za sebou (sériové) na oboch obrázkoch.

 380. 

Bod Potenciálna energia Еp Kinetická energia Ek
1 1800 J 0 Ј
2 1200 Ј 600 J
3 600 J 1200 Ј
4 0 Ј 1800 J

 381. e) prechádza z plynného do kvapalného skupenstva. 

 382. 

Premena Názov
ľadu na vodu topenie 

vody na vodnú paru vyparovanie 
vodnej pary na vodu kondenzácia

vody na ľad mrznutie
ľadu na vodnú paru sublimácia
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CHÉMIA

 383. 

Názov látky Chemický 
prvok

Chemická 
zlúčenina Zmes

chlorid 
sodný +

kyslík +
vzduch +

oxid uhličitý +
čokoláda +

destilovaná 
voda +

 384. c) jednoduchá čistá látka

 385. d) nie je reaktívny

 386. fyzikálnu
chemickú

 387. 

Znak Atóm Molekula Ión
C +

Ca2+ +
Na +
N2 +
O2- +

 388. a) H2

 389. c) CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

 390. c) pitná voda

 391. d) chemický prvok

 392. Chýbajú (drevené) kliešte .

 393. d) pipetu objemu  20 cm3

 394. a) Zmes sa smie / nesmie lievať až po horný okraj fi ltračného papiera vloženého do lievika.
b) V procese cedenia sa namiesto fi ltračného papiera môže / nemôže používať papier zo zošitu.
c) Cedením možno / nemožno oddeliť zložky  kvapalnej homogénnej zmesi.
d) Cedenie је jemnejšie / hrubšie oddeľovanie zložiek zmesi ako dekantácia.

 395. Látka sa nerozpúšťa vo vode .
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 396. 

Prvky Skupenstvo
uhlík tuhé
dusík plynné
síra tuhé

vápnik tuhé
meď tuhé

 397. c) korózia (hrdzavenie)

 398. d) horčík

 399. 1. b);   2. c);   3. d);   4. а);   5. b)

 400. a) oxid vápenatý

 401. a) v akumulátoroch

 402. 

Názov zlúčeniny Skupenstvo
hydroxid sodný tuhé
kyselina dusičná kvapalné
oxid uhličitý plynné
chlorid sodný tuhé

 403. a) Oxid vápenatý je pri izbovej teplote a atmosférickom tlaku tuhý / plynný.
b) Vzniknutý plyn má nepríjemnú vôňu / nemá vôňu. 
c) Vzniknutý plyn je bezfarebný / biely.

 404. 1.  c);   2. b);   3. a);   4. b)

 405. c) Mal pridať ešte vody a potriasť obsah skúmavky.

 406. c) rukavice pri práci s hydroxidom sodným

 407. a) CH3−COOH

408. d) estery

 409. c) estery

 410. b) glukóza

 411. 1. c)
2. b)
3. а)
4. c)
5. а)

 412. c) nesmie odhadzovať do výpustov, na pôdu a do vodných tokov

 413. c) polárna kovalentná väzba

 414. c) iónová väzba
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 415.  b) neutralizácia

 416. b) 51 g látky a 25 g vody

 417.  Ca(OH)2   +  2 HCl   →   CaCl2   +   2 H2O

 418. d) miešaním 20 g práškového cukru a 200 g teplej vody

 419. b) menšie ako  15 %

 420. 

Skupenstvo Farba Rozpustnosť vo vode
Látka A tuhé biela rozpúšťa sa vo vode
Látka B kvapalné žltá nerozpúšťa sa vo vode

 421. Percento dusíka v N2O5 je 25,9 %.

 422. 26,47 % 
(100+36) g : 36 g = 100 % : х         alebo        ω=100 % ∙ ms/mr = 100% ∙ 36 g/(100+36) g

 423. c) 40 g

 424. a) oxid horečnatý MgO
b) oxid síričitý  SO2
c) kyselina dusičná HNO3
d) hydroxid vápenatý Ca(OH)2

 425. 2H2O → 2H2 + О2

 426. c) oxid vápenatý chemicky reaguje s vodou

 427. b) že vznikajú bublinky

 428. C4H8  +  6O2 → 4CO2  +  4H2O

 429. d) proteíny

 430. c) Na+, Cl- a H2O

 431. d) lebo sa pri jeho spaľovaní uvoľňuje veľké množstvo energie. 

  432. b) silnými príťažlivými silami medzi iónmi horčíka a chlóru 

  433. b)18

 434. c) polárnu kovalentnú alebo iónovú chemickú väzbu;

 435. a) triacylglycerol a hydroxid sodný

 436. d) destiláciou 

 437. d) Miešaním látky A a B by vznikla heterogénna zmes.

 438. Vo zvyšku je kyselina chlorovodíková.
Hmotnosť nespotrebovanej látky je 7 g.

 439. c) že má kovové vlastnosti

 440. d) zásada (hydroxid )

 441. Ca(OH)2  +  CO2  →  CaCO3  +  H2O
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 442.  b) vodík

 443. b) oxid uhličitý

 444. b) ióny draslíka a chlóru   

 445. b) na základe zmeny farby indikátora

 446. a) etán

 447. a) Ako príchute sa v potravinárskom priemysle používajú estery / alkány.
b) Ako palivo pre niektoré automobily sa používa zmes glykolu a vody / propánu a butánu.

 448. а) CH3COONa a H2O

 449. a) Peptidová väzba vzniká medzi amino- a hydroxylovou/karboxylovou skupinou.
b) Triacylglyceroly sú estery mastných kyselín a alkoholu etanolu/glycerolu.
c) Hydrolýzou sa na jednoduchšie sacharidy môžu rozložiť monosacharidy/polysacharidy.

 450. 

Produkty hydrolýzy 
Zlúčenina Aminokyseliny Mastné kyseliny Monosacharidy
triacylglyceroly +
sacharidy +
bielkoviny +
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 ZOZNAM VZDELÁVACÍCH ŠTANDARDOV, REALIZÁ-
CIA KTORÝCH SA OVERUJE ÚLOHAMI NA ZÁVEREČNEJ 

SKÚŠKE

BIOLÓGIA

BI.1.1.1. vie uviesť základné charakteristiky živého sveta
BI.1.1.2. rozlišuje živú a neživú prírodu v bezprostrednom okolí a v typických prípadoch 
BI.1.1.3. rozpoznáva základné podobnosti a rozdiely vo výzore a správaní rastlín a živočíchov 
BI.1.1.4. vie uviesť názvy piatich ríš a pozná ich typických predstaviteľov 
BI.1.1.5. vie, že živé bytosti podliehajú priestorovým a časovým zmenám a pozná základné fakty o tom  
BI.1.2.1. vie, že sú najmenšie organizmy utvorené z jednej bunky, v ktorej prebiehajú všetky charakteristické životné 

procesy, a pozná základné charakteristiky stavby takej bunky 
BI.1.2.2. vie, že je bunka najmenšia jednotka stavby všetkých viacbunkových organizmov a že sa v nej odohrávajú 

rôznorodé procesy a pozná základné charakteristiky stavby tých buniek
BI.1.2.3. pozná základné charakteristiky stavby rastlín, živočíchov a človeka a základné funkcie, ktoré prebiehajú na 

úrovni organizmu
BI.1.2.4. pozná základnú organizáciu ústrojov, v ktorých sa odohrávajú rozličné životné procesy
BI.1.2.5. chápe, že je pre život nevyhnutná energia, ktorú si organizmy zabezpečujú výživou 
BI.1.2.6. chápe, že sú jednotlivé procesy spoločné pre všetky živé bytosti (dýchanie, dráždivosť, pohyblivosť, rast, 

vývin, rozmnožovanie)
BI.1.2.7. vie, že organizmy fungujú ako nezávislé celky v stálej interakcii s okolím
BI.1.3.1. chápe, že jedinec jedného druhu dáva potomkov toho istého druhu    
BI.1.3.2. pozná základné pojmy procesov rozmnožovania 
BI.1.3.3. vie, že každá bunka v organizme obsahuje genetický materiál  
BI.1.3.4. pozná pojem a základnú úlohu chromozómov
BI.1.3.5. pozná základné princípy dedičnosti
BI.1.3.6. vie, ako pôsobia gény a že sa získané vlastnosti nededia 
BI.1.3.7. vie, že zo zygoty vzniká organizmus a že sa ten proces nazýva vývin 
BI.1.3.8. pozná základné vedecké fakty o evolúcii života na zemi
BI.1.3.9. vie, že život na zemi má spoločný pôvod a že sa s jeho dejinami môžeme spoznať na základe fosílnych 

pozostatkov
BI.1.3.10. vie, že je prirodzený výber základným mechanizmom prispôsobovania sa organizmov
BI.1.4.1. rozpoznáva základné ekologické pojmy (životné prostredie, stanovište – biotop, životné spoločenstvo – 

biocenóza, populácia, ekologická nika, ekosystém, bióm, biosféra) a vie najvšeobecnejšie fakty o nich 
BI.1.4.2. rozpoznáva vplyvy jednotlivých abiotických a biotických faktorov na organizmy a populácie 
BI.1.4.3. vie na zadanom príklade určiť látkové obehy a energetické toky v ekosystéme, členov potravových reťazcov a 

smery kolobehu najdôležitejších látok (vody, uhlíka, dusíka)
BI.1.4.4. rozpoznáva životné podmienky, ktoré vládnu v charakteristických ekosystémoch Srbska a najdôležitejších 

predstaviteľov druhov, ktoré ich osídľujú
BI.1.4.5. rozpoznáva základné dôsledky rozvoja ľudstva na prírodu (vplyv kyslých dažďov, ozónových dier, zvýšenie 

skleníkového efektu, globálne klimatické zmeny) a najdôležitejšie druhy znečisťovania vody, vzduchu, pôdy
BI.1.4.6. chápe vplyv človeka na biologickú rôznorodosť (zánik druhov, vyklčovanie lesov,  intenzívne 

poľnohospodárstvo, odpad)
BI.1.4.7. rozpoznáva základné procesy dôležité v ochrane a zachovaní životného prostredia (recyklácia, 

kompostovanie) a v ochrane biodiverzity (národné parky, prírodné rezervácie)
BI.1.4.8. vie, čo môže osobne podniknúť na ochranu svojho bezprostredného životného okolia
BI.1.5.1. pozná základné opatrenia na udržiavanie osobnej hygieny a hygieny okolia a rozumie, prečo je dôležité 

dodržiavať ich  
BI.1.5.2. chápe význam uplatnenia hygienických zvykov v stravovaní, a najmä význam termického spracovania 

potravy       
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BI.1.5.3. chápe význam udržiavania hygieny domácich miláčikov, domácich a divých zvierat a správneho 
zaobchádzania s nimi 

BI.1.5.4. chápe, aké je dôležité dodržiavať sa úradných pokynov, ktoré sa vzťahujú na nákazlivé choroby (epidémie a 
pandémie)

BI.1.5.5. rozpoznáva základné znaky porúch vo funkcii jednotlivých ústrojov a základné symptómy infekcie a odlišuje 
stav, pri ktorom môže intervenovať sám, od stavu, keď sa musí hlásiť k lekárovi 

BI.1.5.6. chápe, aké sú prednosti a nedostatky používania prídavných látok v potrave a vo výžive (konzervačné látky 
a nekontrolované používanie vitamínov, antioxidantov, minerálov atď.) a aké sú nebezpečenstvá, ku ktorým 
môže dôjsť pri nevyváženej výžive (redukčné diéty, prehnané vnášanie potravy a pod.); pozná základné 
princípy správneho kombinovania životných potravín 

BI.1.5.7. chápe, že znečistenie životného prostredia (znečistenie vody, vzduchu, pôdy, hluk atď.) a niektoré prírodné 
javy (UV žiarenie) nepriaznivo vplývajú na ľudské zdravie

BI.1.5.8. pozná a chápe, aký význam pre zdravie majú mierna fyzická aktivita a uctievanie biologických rytmov 
(spánku, oddychu)

BI.1.5.9. chápe, že existujú pohlavné choroby, pozná preventívne opatrenia a možné spôsoby infi kovania, ako aj ich 
negatívne následky pre zdravie

BI.1.5.10. vie, že existujú prírodné zmeny v správaní, ktoré vznikajú následkom fyziologických zmien (puberty, 
menopauzy); vie, že sa v adolescencii môžu zjaviť psychické rozvojové problémy (poruchy vo výžive, poruchy 
správania, poruchy spánku a pod.)

BI.1.5.11. chápe zodpovednosť a riziko predčasného začiatku sexuálnych stykov, prečo má potrat v rozvojovom období 
negatívne následky na fyzické a psychické zdravie  

BI.1.5.12. vie, že choroby závislosti (prehnané používanie tabaku, alkoholu, drogy) nepriaznivo vplývajú na celkovú 
kvalitu života, komu sa môže hlásiť o pomoc (inštitúciám a odborníkom) 

BI.1.5.13. vie, ako sa má správať voči osobe, ktorá trpí chorobou závislosti alebo je HIV pozitívna 
BI.2.1.1. uplatňuje kritériá pri rozlišovaní živého od neživého na charakteristickom biologickom materiáli (preparáty, 

pokusy) 
BI.2.1.2. pozná a používa kritériá, na základe ktorých rozlišuje rastliny od živočíchov a uplatňuje ich v typických 

prípadoch 
BI.2.1.3. pozná kritériá, podľa ktorých sa ríše navzájom odlišujú na základe ich vlastností po úroveň triedy/kmeňa
BI.2.1.4. vie vysvetliť spätosť medzi zmenami v priestore a čase a zmenami, ktoré sa odohrávajú v živých bytostiach za 

okolností, keď pôsobí malý počet činiteľov na typické spoločenstvá živých bytostí alebo organizmy
BI.2.2.1. chápe, že jestvujú určité rozdiely v stavbe buniek v závislosti od ich funkcie, ktorú majú vo viacbunkových 

organizmoch (rozdiely medzi rastlinnou a živočíšnou bunkou, medzi kosťovou a svalovou bunkou a pod.)
BI.2.2.2. pozná a porovnáva podobnosti a rozdiely medzi úrovňami v organizácii jedinca: vie, že bunky, ktoré majú 

rovnakú úlohu vytvárajú súbory, ktoré sa nazývajú tkanivá (pletivá), tkanivá (pletivá), s rovnakou úlohou 
vytvárajú ústroje a ústroje s rovnakou úlohou ústrojenstvá 

BI.2.2.3. pozná charakteristiky a základné funkcie vonkajšej stavby rastlín, živočíchov a človeka
BI.2.2.4. chápe, že je pre život nevyhnutná energia, ktorá sa získava, uskladňuje a uvoľňuje v špecifi ckých procesoch 

v bunke a že sa to nazýva metabolizmus
BI.2.2.5. chápe, že rastlinné bunky vďaka špecifi ckej stavbe môžu energiu viazať a vytvárať (syntetizovať) zložité 

(výživné) látky
BI.2.2.6. chápe, že sa aj v rastlinnej, aj v živočíšnej bunke zložité látky môžu rozkladať, pričom sa uvoľňuje energia 

v procese, ktorý sa nazýva dýchanie 
BI.2.2.7. pozná pojem homeostáza a vie vysvetliť, čo ten pojem znamená  
BI.2.2.8. vie, že je nevyhnutná koordinácia funkcií vo viacbunkovom organizme, ktoré organické sústavy umožňujú 

túto integráciu  
BI.2.2.9. vie, že nervová a endokrinná sústava majú úlohu v udržiavaní homeostázy 
BI.2.3.1. rozumie základným rozdielom pohlavného a nepohlavného rozmnožovania
BI.2.3.2. chápe mechanizmus vzniku zygoty
BI.2.3.3. chápe, prečo sa potomkovia podobajú na rodičov a ich predkov, ale nie sú identickí s nimi  
BI.2.3.4. vie, že na vývin organizmov okrem genetického materiálu vplýva aj prostredie  
BI.2.3.5. všíma si, že jestvujú rozdiely medzi jedincami rovnakého druhu a rozličných druhov a vie, že k tým 

rozdielom došlo v dôsledku evolučných mechanizmov 
BI.2.3.6. zisťuje prispôsobenosť organizmov a chápe, že v dôsledku prirodzeného výberu počas evolúcie dochádza k 

prispôsobovaniu organizmov podmienkam životného prostredia  
BI.2.4.1. používa ekologické pojmy v opisoch typických situácií v prírode 
BI.2.4.2. pozná a správne vymenúva časti ekosystému, spoločenstiev a populácií a vie opísať vzťahy medzi nimi  
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BI.2.4.3. vie na rôznorodých príkladoch určiť základné látkové obehy a energetické toky v ekosystéme, základné 
potravové vzťahy a najdôležitejšie vlastnosti biocenóz a populácií

BI.2.4.4. vie, že v prírode jestvuje kolobeh jednotlivých látok (vody, uhlíka a dusíka) 
BI.2.4.5. rozpoznáva rozličné biómy a vie, aký je ich základný rozvrh na zemi 
BI.2.4.6. rozpoznáva životné podmienky, ktoré vládnu v jednotlivých európskych a svetových ekosystémoch, a 

charakteristických predstaviteľov druhov, ktoré ich osídľujú  
BI.2.4.7. vie vysvetliť základné prispôsobenosti živých organizmov na život vo vzdušnom, vodnom a pôdnom 

prostredí 
BI.2.4.8. chápe dôsledky znečistenia vody, vzduchu a pôdy, ako aj význam ochrany prírodných zdrojov a šetrenia 

energie
BI.2.4.9. chápe význam prírodných statkov v ochrane prírody (národné parky, prírodné rezervácie, botanické záhrady, 

zoologické záhrady)
BI.2.5.1. pozná základné mechanizmy pôsobenia preventívnych opatrení na ochranu zdravia
BI.2.5.2. chápe význam a pozná základné princípy správneho kombinovania životných potravín
BI.2.5.3. vie, ako sa chráni výživná hodnota potravín 
BI.2.5.4. pozná mechanizmy, ktorými znečistenie životného prostredia ohrozuje ľudské zdravie
BI.2.5.5. pozná mechanizmy pôsobenia chemických látok na fyziologické procesy v organizme a na správanie (vplyv 

alkoholických nápojov, rozličných druhov drog, energetických nápojov a pod.) 
BI.3.1.1. uplatňuje kritériá pri rozlišovaní živého od neživého v hraničných prípadoch a v netypických príkladoch 

(vírusy, časti organizmu, plody a pod.)   
BI.3.1.2. vie vysvetliť, prečo je niečo zaradené do živej, resp. neživej prírody 
BI.3.1.3. chápe kritériá, podľa ktorých sa rozlišujú rastliny a živočíchy, a vie ich uplatniť v netypických prípadoch 
BI.3.1.4. pozná kritériá, podľa ktorých sa ríše navzájom odlišujú na základe ich vlastností po úroveň triedy/kmeňa 

najdôležitejších skupín
BI.3.1.5. vie vysvetliť závislosť medzi priestorovými a časovými zmenami v okolí a zmenami, ktorým podliehajú živé 

bytosti v komplexných situáciách v zložitých spoločenstvách  
BI.3.2.1. pozná charakteristiky a základné funkcie vnútornej stavby rastlín, živočíchov a človeka
BI.3.2.2. chápe morfologickú spätosť jednotlivých úrovní organizácie a ich vzájomnú funkčnú podmienenosť 
BI.3.2.3. chápe dôvody vývoja a zdokonaľovania stavby a funkcií počas evolúcie 
BI.3.2.4. chápe, že je v realizácii charakteristického správania nevyhnutná funkčná integrácia viacerých sústav ústrojov 

a chápe význam takej integrácie správania pre prežitie
BI.3.2.5. chápe podobnosti a rozdiely v zjednotení stavby a funkcie jedinca počas životného cyklu 
BI.3.2.6. pozná a chápe hlavné morfologické a funkčné charakteristiky ústrojov, ktoré informujú organizmus o stave 

v okolí, a ich úlohu v zachovávaní vnútornej rovnováhy (úloha nervovej sústavy)
BI.3.2.7. pozná a chápe hlavné morfologické a funkčné charakteristiky ústrojov, ktoré reagujú na zmeny v okolí, a 

charakteristiky ústrojov, ktoré vracajú organizmus do rovnováhy, keď je narušená (stres – úloha sústavy 
s vnútorným vylučovaním)

BI.3.2.8. vie a chápe, aké sú následky stresových stavov na organizmus 
BI.3.3.1. chápe rozdiel medzi telovými a pohlavnými bunkami, keď ide o počet chromozómov a delenie 
BI.3.3.2. chápe, že pohlavné bunky vznikajú z osobitných buniek v organizme 
BI.3.3.3. pozná úlohu genetického materiálu a jeho základnú úlohu v bunke
BI.3.3.4. vie, že je počet chromozómov v bunke charakteristikou druhu 
BI.3.3.5. chápe, ako rozličné evolučné mechanizmy, meniac frekvenciu vlastností v populáciách, privádzajú k evolúcii    
BI.3.3.6. chápe, že človek môže vplývať na smer a rýchlosť evolučných zmien svojich populácií a populácií iných 

druhov
BI.3.4.1. vie vysvetliť, ako rozličné časti ekosystému vplývajú jeden na druhý, ako aj vzájomné vzťahy populácií 

v biocenóze 
BI.3.4.2. chápe, že je kolobeh látok vždy sprevádzaný premenou energie, a opačne; tlmočí potravové vzťahy 

v ekosystéme (autotrofné, heterotrofné, saprotrofné životné súbory, potravové reťazce a potravové (trofi cké) 
pyramídy)

BI.3.4.3. chápe význam kolobehu jednotlivých látok v prírode (vody, uhlíka a dusíka)
BI.3.4.4. chápe priestorovú a časovú organizáciu životných spoločenstiev a populácií
BI.3.4.5. predvída na základe zadaných podmienok prostredia druh ekosystému, ktorý v tých podmienkach vzniká  
BI.3.4.6. pozná mechanizmy, ktorými rozvoj ľudstva spôsobuje zmeny v prírode (vplyv kyslých dažďov, ozónových 

dier, skleníkového efektu, globálnych klimatických zmien)  
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BI.3.4.7. pozná mechanizmy pôsobenia opatrení na ochranu životného prostredia, prírody a biodiverzity 
BI.3.4.8. chápe, prečo sa neobmedzený rozvoj ľudstva nemôže udržať v obmedzených podmienkach celej planéty  
BI.3.5.1. pozná príčiny a fyziologické následky nákazlivých chorôb  
BI.3.5.2. pozná základné princípy liečenia nákazlivých a iných chorôb 
BI.3.5.3. chápe základné biologické procesy, ktoré sú základom fyziologicky správnej výživy  
BI.3.5.4. pozná základné zložky potravín a ich výživnú hodnotu  
BI.3.5.5. pozná príznaky a hlavné charakteristiky porúch metabolizmu a príčiny, ktoré ich vyvolávajú (tučnota, 

anorexia, bulímia, cukrovka) 
BI.3.5.6. chápe mechanizmy porúch funkcie jednotlivých ústrojov
BI.3.5.7. pozná základné biologické mechanizmy, ktoré dovádzajú do rozvíjania chorôb závislosti 
BI.3.5.8. chápe mechanizmy stresového stavu a vplyv silných negatívnych emócií na fyziologické procesy v organizme 

a na správanie jednotlivca  

ZEMEPIS

ZE.1.1.1. chápe pojem orientácie a uvádza spôsoby orientácie
ZE.1.1.2. vie vymenovať a opísať spôsoby znázorňovania zemského povrchu (glóbus, všeobecná zemepisná mapa)
ZE.1.1.3. rozoznáva a číta zemepiné a pomocné prvky mapy
ZE.1.2.1. vie vymenovať nebeské telesá v slnečnej sústave a uviesť ich rozvrhnutie
ZE.1.2.2. opisuje tvar zemegule a rozoznáva javy a procesy týkajúce sa jej pohybov
ZE.1.2.3. vymenúva sféry zemegule (litosféru, atmosféru, hydrosféru, biosféru) a  rozoznáva ich základné vlastnosti
ZE.1.3.1. pozná základné pojmy o obyvateľstve a sídlach a všíma si ich priestorové rozvrhnutie
ZE.1.3.2. defi nuje pojem hospodárstva a pozná hospodárske činnosti a hospodárske odvetvia
ZЕ.1.4.1. pozná základné prírodné a spoločenské príznačnosti nášho štátu
ZE.1.4.2. vymenúva kontinenty a pozná ich základné prírodné a spoločenské vlastnosti
ZE.2.1.1. určuje svetové strany v priestore a na zemepisnej mape
ZE.2.1.2. určuje polohu miest a bodov na zemepisnej mape
ZE.2.1.3. pozná a vie vysvetliť zemepisné fakty – objekty, javy a procesy a vzťahy, ktoré sú znázornené grafi cky, v tvare 

modelu, obrázka, tabuľky alebo schémy
ZE.2.1.4. vie naznačiť ponúknuté zemepisné údaje na slepej mape kartografi ckými   výrazovými prostriedkami 

(farbami, čiarami, jednoduchými geometrickými znakmi,    symbolmi...), grafi cky, tabuľkou a schémou
ZE.2.2.1. vie opísať nebeské telesá a ich pohyb
ZE.2.2.2. rozoznáva a vysvetľuje zemepisné fakty – objekty, javy, procesy a vzťahy vo sférach zemegule (v litosfére, 

atmosfére, hydrosfére a v biosfére)
ZЕ.2.3.1. rozoznáva a vysvetľuje pohyby obyvateľstva (prírodné a mechanické) a štruktúru      obyvateľstva
ZE.2.3.2. vie vymenovať medzinárodné organizácie vo svete (EU, UNICEF, UN, UNESCO, FAO, Červený kríž)
ZЕ.2.4.1. opisuje prírodné a spoločenské javy nášho štátu a uvádza jeho zemepisné oblastné   celky
ZE.2.4.2. opisuje prírodné a spoločenské vlastnosti kontinentov a uvádza ich zemepisné  oblastné celky
ZЕ.3.1.1. vyvodzuje závery o priestorových (topografi ckých) a kauzálnych vzťahoch zemepisných faktov – objektov, 

javov, procesov a vzťahov na základe analýzy zemepisnej mapy
ZE.3.2.1. pozná rozmery zemegule a vie vysvetliť dôsledky tvaru zemegule a jej pohybov
ZE.3.2.2. vysvetľuje fyzicko-zemepisné zákonitosti v zemepisnom obale (klimatickú  a biogeografi ckú zonálnosť) 

a uvádza ochranné opatrenia, ako aj opatrenia týkajúce  sa obnovy a zveľaďovania v zemepisnom obale
ZE.3.3.1. vysvetľuje vplyv prírodných a spoločenských činiteľov na rozvoj a rozvrhnutie obyvateľstva a sídel
ZE.3.3.2. vysvetľuje vplyv prírodných a spoločenských činiteľov na rozvoj a rozvrhnutie  hospodárstva 

a hospodárskych činností
ZE.3.4.1. vysvetľuje zemepisné vzťahy (priestorové a kauzálne, priame a nepriame) a zákonitosti (všeobecné a osobitné) 

v našom štáte a vie v ňom vyčleniť osobitné zemepisné oblastné celky
ZE.3.4.2. vysvetľuje zemepisné vzťahy (priestorové a kauzálne, priame a nepriame) a zákonitosti (všeobecné a osobitné) 

v Európe a vie vyčleniť jej zemepisné oblastné celky
ZЕ.3.4.3. vysvetľuje zemepisné vzťahy (priestorové a kauzálne, priame a nepriame) a zákonitosti (všeobecné a osobitné) 

na mimoeurópskych kontinentoch a vie na nich vyčleniť zemepisné oblastné celky
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DEJEPIS

DE.1.1.1. vie uviesť a rozlišovať základné časové úseky 
DE.1.1.2. vie vymenovať a chronologicky zaradiť historické obdobia
DE.1.1.3. pozná rozdelenie na predhistorické a historické obdobie 
DE.1.1.4. vie určiť, ktorému storočiu patria dôležité roky z minulosti
DE.1.1.5. vie určiť, ktorému historickému obdobiu patria dôležité roky z minulosti
DE.1.1.6. rozoznáva význam základných pojmov z dejín civilizácie 
DE.1.1.7. vie uviesť najdôležitejšie javy z národných dejín
DE.1.1.8. vie uviesť základné javy zo všeobecných dejín
DE.1.1.9. vie, na ktorom území sa uskutočnili najdôležitejšie javy a udalosti z národných a všeobecných dejín
DE.1.1.10. vie uviesť príčiny a dôsledky najdôležitejších javov z minulosti
DE. 1.2.1. na základe charakteristických historických prameňov (písaných, obrázkových, hmotných) vie určiť, o ktorý 

historický jav, udalosť a osobnosť ide 
DE.1.2.2. pozná rozdiel medzi textom historického prameňa a iných textov, ktoré sú mu známe a v ktorých sa hovorí o 

určitých historických udalostiach
DE.1.2.3. rozozná jednoduché a charakteristické historické informácie podané v tvare obrázka
DE.1.2.4. vie prečítať jednoduché charakteristické historické informácie dané v podobe mapy s legendou
DE.1.2.5. vie prečítať jednoduché a charakteristické historické informácie podané v tvare tabuľky
DE.1.2.6. vie prečítať jednoduché a charakteristické historické informácie podané v tvare grafu
DE.1.2.7. vie, že sa tie isté historické javy môžu rozlične vysvetľovať 
DE.1.2.8. rozozná rozličné tlmočenia toho istého historického prameňa na jednoduchých príkladoch 
DE.2.1.1. vie spojiť osobnosť a historickú udalosť so zodpovedajúcim časovým úsekom a historickým obdobím 
DE.2.1.2. rozpoznáva, že existuje spätosť národných, regionálnych a svetových dejín 
DE.2.1.3. rozpoznáva, že existuje spätosť regionálnych a svetových dejín 
DE.2.1.4. rozpoznáva, že existuje spätosť javov v minulost i s javmi v súčasnosti
DE.2.1.5. pozná a chápe príčiny a dôsledky historických medzníkov v národných dejinách DE.2.1.6. pozná 

a chápe príčiny a dôsledky historických medzníkov vo všeobecných dejinách 
DE.2.2.1. vie uzavrieť, o ktorú udalosť, jav a osobnosť ide na základe obsahu charakteristických písaných historických 

prameňov
DE.2.2.2. vie uzavrieť, o ktorý historický jav ide na základe charakteristických obrázkových historických prameňov
DE.2.2.3. vie určiť, z ktorého obdobia alebo z ktorej geografi ckej oblasti pochádza historický prameň, keď je text 

prameňa žiakovi neznámy, ale sú v ňom uvedené explicitné informácie o príznačnostiach obdobia alebo 
geografi ckej oblasti

DE.2.2.4. vie určiť uhol pohľadu na historický jav (víťaza alebo porazeného) podľa porovnania dvoch historických 
prameňov, v ktorých sa hovorí o tej istej historickej udalosti alebo jave

DE.2.2.5. uvedomuje si, že jestvuje predpojatosť v jednotlivých hodnoteniach historických osobností, udalostí, javov
DE.3.1.1. vie použiť vedomosti z historickej chronológie (vie presne určiť desaťročie, storočie, historické obdobie, 

ktorému patrí určitý rok, osobnosť a historická udalosť)
DE.3.1.2. vie vysvetliť špecifi ká dôležitých historických pojmov a uplatniť ich v zodpovedajúcom historickom kontexte
DE.3.1.3. pozná špecifi cké detaily z národných a všeobecných dejín
DE.3.1.4. chápe, akým spôsobom sú spojené udalosti z národných, regionálnych a všeobecných dejín
DE.3.1.5. chápe, ako sú späté javy z minulosti so súčasnosťou
DE.3.1.6. vie uzavrieť, prečo sa udiali niektoré historické udalosti, a aké sú dôsledky dôležitých historických dianí
DE.3.2.1. vie urobiť výber historických prameňov
DE.3.2.2. vie analyzovať a zhodnotiť význam historického prameňa
DE. 3.2.3. vie analyzovať a zhodnotiť bližší chronologický pôvod historického prameňa
DE.3.2.4. vie určiť na základe analýzy historického prameňa kontext, v ktorom vznikol prameň, a kontext, o ktorom sa 

v prameni hovorí (ideologický, kulturologický, sociálny, politický, geografi cký kontext historického prameňa)
DE. 3.2.5. vie prečítať historické údaje v rozličných symbolických  modalitách a spojiť ich so skôr získanými 

historickými vedomosťami (uzaviera na základe historickej mapy bez uvedenej legendy, porovnáva dva grafy, 
vyvádza záver o jave)
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DE.3.2.6. vie určiť rozdiely a podobnosti v hodnoteniach a historických prameňoch, ktoré sa vzťahujú na ten istý 
historický jav

DE.3.2.7. vie vyjadriť stanovisko a mienku o určitom hodnotení historického javu a určiť druh predpojatosti 
(manipulácia, propaganda, stereotyp...)   

FYZIKA

FY.1.1.1. dokáže rozoznať gravitačnú silu a treciu silu, pôsobiace na telesá, ktoré sú v pokoji alebo sa rovnomerne 
pohybujú  

FY.1.1.2. dokáže rozoznať orientáciu pôsobenia m agnetick ej a elektrickej sily 
FY.1.1.3. chápe princíp spojených nádob 
FY.1.2.1. dokáže rozoznať druh pohybu vzhľadom na tvar trajektórie 
FY.1.2.2. dokáže rozoznať rovnomerný pohyb  
FY.1.2.3. dokáže vypočítať strednú  rýchlosť, prejdenú dráhu alebo čas trvania pohybu, keď sú známe ostatné dve 

veličiny 
FY.1.3.1. dokáže rozoznať, že elektrický prúd prúdi iba vodičmi  
FY.1.3.2. dokáže rozoznať magnetické efekty (účinky) elektrického prúdu
FY.1.4.1. dokáže čítať mernú stupnicu a vie určiť hodnotu najmenšieho dielika  
FY.1.4.2. vie rozoznať meradlá a prístroje na meranie dĺžky, hmotnosti, objemu, teploty a času
FY.1.4.3. vie používať základné jednotky dĺžky, hmotnosti, objemu, teploty a času
FY.1.4.4. pozná jednotky rýchlosti      
FY.1.4.5. pozná základné pravidlá merania, napríklad nulová poloha váh, vodorovná poloha, zatiahnutý merací pás        
FY.1.4.6. vie odmerať dĺžku, hmotnosť, objem, teplotu a čas
FY.1.5.1. vie, že skupenstvo telesa závisí od jeho teploty 
FY.1.5.2. dokáže rozoznať, že sa mechanickou prácou môže meniť teplota telesa  
FY.2.1.1. dokáže rozoznať pružnú silu, vztlakovú silu a vlastnosti zotrvačnosti 
FY.2.1.2. pozná základné vlastnosti gravitačnej, pružnej a vztlakovej sily
FY.2.1.3. vie určiť, kedy je páka v rovnovážnom stave
FY.2.1.4. chápe, ako vzťahy síl pôsobia na druh pohybu  
FY.2.1.5. chápe a uplatňuje koncept hustoty
FY.2.1.6. vie, že hydrostatický tlak závisí od výšky stĺpca fl uidu
FY.2.2.1. dokáže rozoznať zrýchlený pohyb 
FY.2.2.2. vie, čo je mechanický pohyb a ktoré fyzikálne veličiny ho opisujú  
FY.2.2.3. dokáže rozoznať základné pojmy, ktorými opisujeme kmitavý (oscilačný) pohyb  
FY.2.3.1. vie používať dôležitejšie odvodené jednotky SI a pozná ich značky 
FY.2.3.2. dokáže rozoznať povolené merné jednotky mimo sústavy SI, napríklad liter alebo tonu
FY.2.3.3. vie používať predpony a premienať číselné hodnoty fyzikálnych veličín z jednej jednotky na druhú, napríklad 

kilometre na metre 
FY.2.3.4. vie, kedy sa meranie viackrát opakuje
FY.2.4.1. vie rozlišovať elektrické vodiče a izolátory
FY.2.4.2. vie názvy základných prvkov prúdového obvodu 
FY.2.4.3. dokáže rozoznať, či sú zdroje napätia zapojené za sebou (sériovo) alebo vedľa seba (paralelne)
FY.2.4.4. vie vypočítať odpor, intenzitu elektrického prúdu alebo napätie, ak sú známe druhé dve veličiny 
FY.2.4.5. dokáže rozpoznať tepelné efekty elektrického prúdu
FY.2.4.6. chápe pojmy energia a výkon elektrického prúdu
FY.2.5.1. vie, že kinetická energia závisí od rýchlosti a potenciálna energia od výšky, na ktorej sa teleso nachádza
FY.2.5.2. dokáže rozoznať javy, pri ktorých sa elektrická energia spotrebúva na mechanickú prácu 
FY.2.5.3. dokáže rozoznať pojmy práca a výkon  
FY.2.5.4. vie, že vnútorná energia závisí od teploty  
FY.2.5.5. vie, že objem telesa závisí od teploty  
FY.2.6.1. chápe a uplatňuje základné matematické formulácie vzťahov a zákonitosti vo fyzike, napríklad priamu a 

nepriamu úmernosť  
FY.2.6.2. dokáže rozoznať vektorové fyzikálne veličiny, napríklad rýchlosť a silu  
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FY.2.6.3. vie uplatniť a interpretovať závislosť fyzikálnych veličín, keď je znázornená v tabuľke alebo grafi cky
FY.3.1.1. chápe a uplatňuje podmienky rovnováhy síl na páke
FY.3.1.2. vie, v akom pomere sú pôsobiace sily, keď je teleso v pokoji alebo sa pohybuje rovnomerne
FY.3.1.3. vie, čo je tlak pevných telies a od čoho závisí 
FY.3.1.4. chápe a uplatňuje koncept tlaku vo fl uidoch  
FY.3.2.1. vie uplatniť vzťahy medzi fyzikálnymi veličinami, ktorými opisujeme rovnomerne premenlivý priamočiary pohyb         
FY.3.2.2. vie uplatniť vzťahy medzi fyzikálnymi veličinami, ktorými opisujeme kmitavý (oscilačný) pohyb  
FY.3.2.3. vie, ako sa mení poloha a rýchlosť počas kmitavého (oscilačného) pohybu 
FY.3.2.4. pozná základné fyzikálne veličiny, ktorými opisujeme vlnivý pohyb  
FY.3.2.5. dokáže rozoznať základné vlastnosti zvuku a svetla  
FY.3.2.6. vie, ako sa lomí a odráža svetlo  
FY.3.3.1. dokáže premienať jednotky odvodených fyzikálnych veličín na zodpovedajúce jednotky sústavy SI
FY.3.3.2. dokáže odmerať intenzitu  elektrického prúdu a napätia v elektrickom (prúdovom) obvode
FY.3.3.3. vie, čo je chyba merania 
FY.3.4.1. vie, ako sa zapojujú rezistory a prístroje v elektrickom (prúdovom) obvode 
FY.3.5.1. chápe, že sa celková mechanická energia telesa zachováva počas voľného pádu  
FY.3.5.2. dokáže rozoznať charakteristické procesy a pojmy, ktorými opisujeme zmeny skupenstva  

CHÉMIA
CHE.1.1.1. vie rozlíšiť prvky, zlúčeniny a zmesi z každodenného života na základe ich zložitosti   
CHE.1.1.2. vie na základe vlastností prvkov, zlúčenín a zmesí z vlastného okolia určiť, kde ich možno prakticky uplatniť  
CHE.1.1.3. vie, na základe ktorých vlastností možno rozlišovať látky, akým premenám látky podliehajú, ako aj to, že sa 

pri premenách celková hmotnosť látok nemení 
CHE.1.1.4. vie, že sú čisté látky utvorené z atómov, molekúl a iónov, a da né častice navzájom rozlišuje na základe 

zelektrizovania a zložitosti stavby   
CHE.1.1.5. vie určiť druh chemickej väzby v molekulách prvkov, v kovalentných a iónových zlúčeninách  
CHE.1.1.6. pozná kvalitatívny  význam symbolov najdôležitejších chemických prvkov, chemických vzorcov 

najdôležitejších predstaviteľov tried neorganických a organických zlúčenín a kvalitatívny význam chemických 
rovníc oxidačných reakcií 

CHE.1.1.7. vie, čo sú roztoky, ako vznikajú a vie uviesť príklady roztokov z každodenného života  
CHE.1.1.8. chápe zmysel nasledujúcich pojmov: látka, zmes, roztok, rozpúšťanie, prvok, zlúčenina, atóm, molekula, ión, 

kovalentná väzba, iónová väzba, oxidácia, oxid, kyselina, zásada, soľ, indikátor   
CHE.1.1.9. vie bezpečne zohrievať látky  
CHE.1.1.10. vie vymerať hmotnosť, objem a teplotu látky  
CHE.1.1.11. dokáže zostrojiť aparatúru a vykonať postup cedenia (fi ltrácie) 
CHE.1.1.12. vie preskúmať vlastnosti látok v jednoduchých pokusoch (skupenstvo, vôňu, farbu, magnetické vlastnosti, 

rozpustnosť), ako aj opísať tie vlastnosti  
CHE.1.2.1. pozná základné fyzikálne a chemické vlastnosti nekovov a kovov (skupenstvo, vodivosť tepla a elektriny a 

reakciu s kyslíkom)
CHE.1.2.2. pozná vzťah medzi vlastnosťami nekovov a kovov a ich praktickým použitím 
CHE.1.2.3. vie rozpoznať kovy (Na, Mg, Al, Fe, Zn, Cu, Pb, Ag, Au) na základe ich fyzikálnych a chemických vlastností  
CHE.1.2.4. vie na základe vzorcov vymenovať základné triedy neorganických zlúčenín 
CHE.1.2.5. pozná príklady oxidov, kyselín, zásad a solí v každodennom živote, ako aj praktické použitie daných zlúčenín
CHE.1.2.6. pozná základné fyzikálne a chemické vlastnosti oxidov, kyselín, zásad a solí
CHE.1.2.7. vie zistiť základné fyzikálne vlastnosti oxidov (skupenstvo, farbu, vôňu) 
CHE.1.2.8. vie dokázať kyslo-zásadité vlastnosti látok pomocou indikátorov 
CHE.1.2.9. vie preskúmať rozpustnosť solí  
CHE.1.2.10. vie bezpečne narábať s látkami, nádobami a náčiním 
CHE.1.3.1. vie vzorce, názvy a funkčné skupiny najdôležitejších uhľovodíkov, alkoholov, karbonylových zlúčenín, 

karboxylových kyselín a esterov  
CHE.1.3.2. pozná základné fyzikálne a chemické vlastnosti uhľovodíkov, alkoholov, karbonylových zlúčenín, 

karboxylových kyselín a esterov 
CHE.1.3.3. pozná praktický význam uhľovodíkov, alkoholov, karbonylových zlúčenín, karboxylových kyselín a esterov 

v každodennom živote  
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CHE.1.4.1. vie uviesť fyzikálne vlastnosti (skupenstvo a rozpustnosť) tukov a olejov,  sacharidov,   proteínov 
CHE.1.4.2. vie uviesť príklady a zastúpenie tukov a olejov, sacharidov a proteínov v potravinách 
CHE.1.5.1. chápe význam bezpečného narábania s látkami, spôsoby ich správneho skladovania s cieľom chrániť si 

zdravie a životné prostredie   
CHE.2.1.1. vie, že vlastnosti látok závisia od druhu chemickej väzby (teplota topenia a varu, rozpustnosť látok) 
CHE.2.1.2. pozná zmysel pojmov: hmota, homogénna zmes, heterogénna zmes, analýza a syntéza, neutralizácia, 

substitúcia, adícia, anhydrid, izomér, izotop   
CHE.2.1.3. vie, aký je nasýtený, nenasýtený a presýtený roztok 
CHE.2.1.4. vie utvárať vzorce najdôležitejších predstaviteľov tried neorganických a organických zlúčenín a rovnice 

chemických reakcií neutralizácie a substitúcie  
CHE.2.1.5. dokáže si zvoliť najvhodnejší spôsob na urýchlenie procesu rozpúšťania látky (zvýšením teploty rozpúšťadla, 

drvením látky, miešaním)  
CHE.2.1.6. vie zmeniť koncentráciu roztoku pridávaním rozpustnej látky alebo rozpúšťadla (riedenie a zahusťovanie)   
CHE.2.1.7. vie v pokusoch vyskúmať vlastnosti látok a údaje o látkach znázorniť v tvare tabuľky alebo schematicky 
CHE.2.1.8. vie vypočítať percentuálne zloženie zlúčeniny na základe vzorca a hmotnosť reagujúcich látok a produktov 

na základe chemickej rovnice, totiž vie ukázať pomocou výpočtov, že sa celková hmotnosť látok počas 
chemických reakcií nemení 

CHE.2.1.9. vie vypočítať hmotnosť rozpustenej látky a rozpúšťadla na základe hmotnostného zlomku (percentnej 
koncentrácie) roztoku, a opačne  

CHE.2.1.10. vie pripraviť roztok určitého percentného obsahu (určitej percentnej koncentrácie) 
CHE.2.2.1. vie na základe názvov oxidov, kyselín, zásad a solí utvoriť vzorec týchto zlúčenín 
CHE.2.2.2. vie písať rovnice chemických reakcií syntézy a analýzy binárnych zlúčenín 
CHE.2.2.3. vie experimentálne preskúmať rozpustnosť a chemickú reakciu oxidu a vody 
CHE.2.2.4. vie vyskúmať najdôležitejšie chemické vlastnosti kyselín (reakcia s uhličitanmi a kovmi) 
CHE.2.3.1. vie písať rovnice chemických reakcií spaľovania uhľovodíkov a alkoholov 
CHE.2.4.1. pozná najdôležitejšie úlohy tukov a olejov, sacharidov, proteínov v živých organizmoch 
CHE.3.1.1. chápe rozdiel medzi čistými látkami (prvkami a zlúčeninami) a zmesami na základe druhu častíc, z ktorých 

sú utvorené   
CHE.3.1.2. chápe spätosť praktického použitia látok s ich vlastnosťami
CHE.3.1.3. chápe, že sú vlastnosti látok a premeny, ktorým podliehajú, podmienené rozdielmi na úrovni častíc
CHE.3.1.4. chápe štruktúru atómov, molekúl a iónov, z ktorých elementárnych častíc sú utvorené a ako od ich počtu 

závisí zelektrizovanie atómov, molekúl a iónov 
CHE.3.1.5. chápe, že rozpustnosť látky závisí od vlastností látky a rozpúšťadla 
CHE.3.1.6. chápe význam pojmov: esterifi kácia, saponifi kácia (zmydelňovanie) 
CHE.3.1.7. vie si na základe vlastností zložiek zmesí zvoliť a vykonať zodpovedajúci postup ich oddeľovania  
CHE.3.1.8. vie navrhnúť experimentálny postup vzhľadom na zadaný cieľ/problém/otázku vo výskume, zapisovať a 

znázorňovať výsledky grafi cky a pomocou tabuľky a formulovať vysvetlenie/a a vyvádzať záver/y    
CHE.3.1.9. vie vypočítať percentné zastúpenie nejakej látky v zmesi, ovláda stechiometrické výpočty, ktoré zahŕňajú 

reaktant vo zvyšku a vzťah hmotnosti a látkového množstva 
CHE.3.2.1. chápe, že fyzikálne a chemické vlastnosti kovov a nekovov určuje štruktúra ich atómov/molekúl
CHE.3.2.2. chápe chemické vlastnosti oxidov (reakcie s vodou, s kyselinami, s hydroxidmi)
CHE.3.2.3. chápe, že všeobecné vlastnosti kyselín závisia od ich štruktúry (reakcia s hydroxidmi, s kovmi, uhličitanmi, 

hydrogénuhličitanmi a zásaditými oxidmi)
CHE.3.2.4. rozumie že všeobecné vlastnosti zásad závisia od ich štruktúry (reakcie s kyselinami a s kyslými oxidmi)
CHE.3.2.5. chápe, že fyzikálne a chemické vlastnosti solí určuje ich štruktúra
CHE.3.2.6. vie vykonať reakciu neutralizácie 
CHE.3.3.1. chápe, chemické reakcie, ktorým podliehajú uhľovodíky, alkoholy, karbonylové zlúčeniny, karboxylové 

kyseliny a estery 
CHE.3.3.2. pozná formy praktického použitia uhľovodíkov, alkoholov, karbonylových zlúčenín, karboxylových kyselín a 

esterov na základe vlastností, ktoré majú 
CHE.3.3.3. vie napísať rovnice chemických reakcií uhľovodíkov, alkoholov, karbonylových zlúčenín, karboxylových 

kyselín a esterov 
CHE.3.4.1. pozná základ štruktúry molekúl, ktoré tvoria masti a oleje, sacharidy a bielkoviny 
CHE.3.4.2. pozná základné chemické vlastnosti mastí a olejov (saponifi káciu (zmydelňovanie) a hydrolýzu), sacharidov a 

bielkovín 
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ZOZNAM ÚLOH 
SO ŠIFRAMI ŠTANDARDOV
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1. BI.1.1.1. 
2. BI.1.1.2. 
3. BI.1.1.3.
4. BI.1.1.4. 
5. BI.1.1.5. 
6. BI.1.2.1. 
7. BI.1.2.2. 
8. BI.1.2.3. 
9. BI.1.2.4. 

10. BI.1.2.5. 
11. BI.1.2.6. 
12. BI.1.2.7. 
13. BI.1.3.1. 
14. BI.1.3.2. 
15. BI.1.3.3. 
16. BI.1.3.4. 
17. BI.1.3.5. 
18. BI.1.3.6. 
19. BI.1.3.7. 
20. BI.1.3.8.
21. BI.1.3.9. 
22. BI.1.3.10. 
23. BI.1.4.1. 
24. BI.1.4.2. 
25. BI.1.4.3. 
26. BI.1.4.4. 
27. BI.1.4.5. 
28. BI.1.4.6. 
29. BI.1.4.7. 
30. BI.1.4.8. 
31. BI.1.5.1. 
32. BI.1.5.2. 
33. BI.1.5.3. 
34. BI.1.5.4. 
35. BI.1.5.5. 
36. BI.1.5.6.  
37. BI.1.5.7. 
38. BI.1.5.8. 
39. BI.1.5.9. 
40. BI.1.5.10. 
41. BI.1.5.11. 
42. BI.1.5.12. 
43. BI.1.5.13. 
44. BI.2.1.1. 
45. BI.2.1.2. 
46. BI.2.1.3. 
47. BI.2.1.4. 
48. BI.2.2.1. 
49. BI.2.2.2. 
50. BI.2.2.3. 
51. BI.2.2.4. 
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52. BI.2.2.5. 
53. BI.2.2.6. 
54. BI.2.2.7. 
55 BI.2.2.8. 
56 BI.2.2.9.
57 BI.2.3.1.
58 BI.2.3.2. 
59 BI.2.3.3. 
60 BI.2.3.4. 
61 BI.2.3.5.
62 BI.2.3.6. 
63 BI.2.4.1. 
64 BI.2.4.2. 
65 BI.2.4.3.
66 BI.2.4.4.
67 BI.2.4.5. 
68 BI.2.4.6. 
69 BI.2.4.7. 
70 BI.2.4.8. 
71 BI.2.4.9.
72 BI.2.5.1. 
73 BI.2.5.2. 
74 BI.2.5.3. 
75 BI.2.5.4. 
76 BI.2.5.5. 
77 BI.3.1.1. 
78 BI.3.1.2. 
79 BI.3.1.3. 
80 BI.3.1.4. 
81 BI.3.1.5. 
82 BI.3.2.1. 
83 BI.3.2.2. 
84 BI.3.2.3. 
85 BI.3.2.4. 
86 BI.3.2.5. 
87 BI.3.2.6.
88 BI.3.2.7. 
89 BI.3.2.8. 
90 BI.3.3.1. 
91 BI.3.3.2. 
92 BI.3.3.3.
93 BI.3.3.4. 
94 BI.3.3.5. 
95 BI.3.3.6. 
96 BI.3.4.1. 
97 BI.3.4.2. 
98 BI.3.4.3. 
99 BI.3.4.4.

100 BI.3.4.5. 
101 BI.3.4.6. 
102 BI.3.4.7. 
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103 BI.3.4.8. 
104 BI.3.5.1. 
105 BI.3.5.2. 
106 BI.3.5.3. 
107 BI.3.5.4. 
108 BI.3.5.5.
109 BI.3.5.6. 
110 BI.3.5.7. 
111 BI.3.5.8.
112 BI.3.3.6. 

113 - 114 ZЕ.1.1.1. 
115–116 ZЕ.1.1.2. 
117–120 ZЕ.1.1.3.
121–123 ZЕ.1.2.1. 
124–127 ZЕ.1.2.2. 
128–131 ZЕ.1.2.3.
132–136 ZЕ.1.3.1. 
137–140 ZЕ.1.3.2. 
141–149 ZЕ.1.4.1.
150–157 ZЕ.1.4.2.
158–159 ZЕ.2.1.1.
160–161 ZЕ.2.1.2.
162–163 ZЕ.2.1.3. 
164–165 ZЕ.2.1.4.                
166–168 ZЕ.2.2.1. 
169–172 ZЕ.2.2.2.
173–174 ZЕ.2.3.1.
175–176 ZЕ.2.3.2.
177–178 ZЕ.2.4.1. 
179–180 ZЕ.2.4.2. 
181–182 ZЕ.3.1.1.
183–184 ZЕ.3.2.1. 
185–187 ZЕ.3.2.2. 
188–190 ZЕ.3.3.1.
191–193 ZЕ.3.3.2. 
194–196 ZЕ.3.4.1. 
197–199 ZЕ.3.4.2. 
200–202 ZЕ.3.4.3.

203 DE.1.1.1.
204 DE.1.1.2.
205 DE.1.1.3.
206 DE.1.1.4.

207 - 208 DE.1.1.5.
209–212 DE.1.1.6.
213–214 DE.1.1.7.
215–220 DE.1.1.8.
221–224 DE.1.1.9.
225–228 DE.1.1.10.

229 DE.1.2.1.
230 DE.1.2.2.

231–232 DE.1.2.3.
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233–237 DE.1.2.4.
238–240 DE.1.2.5.
241–242 DE.1.2.6.

243 DE.1.2.7.
244 DE.1.2.8.

245–247 DE.2.1.1.
248–252 DE.2.1.2.

253 DE.2.1.3.
254–257 DE.2.1.4.

258 DE.2.1.5.
259 DE.2.1.6.

260–264 DE.2.2.1.
265–266 DE.2.2.2.
267–268 DE.2.2.3.

269 DE.2.2.4.
270–271 DE.2.2.5.
272–273 DE.3.1.1.

274 DE.3.1.2.
275–276 DE.3.1.3.

277 DE.3.1.4.
278–279 DE.3.1.5.
280–283 DE.3.1.6.
284–285 DE.3.2.1.

286 DE.3.2.2.
287 DE.3.2.3.

288–289 DE.3.2.4.
290 DE.3.2.5.
291 DE.3.2.6.
292 DE.3.2.7.

293–294 FY.1.1.1.
295–296 FY.1.1.2.

297 FY.1.1.3.
298 FY.1.2.1.
299 FY.1.2.2.

300–301 FY.1.2.3.
302 FY.1.3.1.
303 FY.1.3.2.

304–305 FY.1.4.1.
306–308 FY.1.4.2.
309–310 FY.1.4.3.

311 FY.1.4.4.
312–313 FY.1.4.5.
314–315 FY.1.4.6.

316 FY.1.5.1.
317 FY.1.5.2.

318–320 FY.2.1.1.
321–322 FY.2.1.2.

323 FY.2.1.3.
324 FY.2.1.4.

325–326 FY.2.1.5.
327 FY.2.1.6.
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328 FY.2.2.1.
329–330 FY.2.2.2.

331 FY.2.2.3.
332–333 FY.2.3.1.
334–335 FY.2.3.2.
336–337 FY.2.3.3.

338 FY.2.3.4.
339 FY.2.4.1.
340 FY.2.4.2.
341 FY.2.4.3.

342–343 FY.2.4.4.
344 FY.2.4.5.
345 FY.2.4 .6.

346–347 FY.2.5.1.
348 FY.2.5.2.

349–350 FY.2.5.3.
351 FY.2.5.4.
352 FY.2.5.5.

353–354 FY.2.6.1.
355–356 FY.2.6.2.
357–359 FY.2.6.3.

360 FY.3.1.1.
361–362 FY.3.1.2.

363 FY.3.1.3.
364 FY.3.1.4.

365–366 FY.3.2.1.
367 FY.3.2.2.
368 FY.3.2.3.
369 FY.3.2.4.

370–371 FY.3.2.5.
372–373 FY.3.2.6.
374–375 FY.3.3.1.

376 FY.3.3.2.
377 FY.3.3.3.

378–379 FY.3.4.1.
380 FY.3.5.1.

381–382 FY.3.5.2.
383–384 CHE.1.1.1.

385 CHE.1.1.2.
386 CHE.1.1.3.
387 CHE.1.1.4.
388 CHE.1.1.5. 
389 CHE.1.1.6.
390 CHE.1.1.7.
391 CHE.1.1.8.
392 CHE.1.1.9.
393 CHE.1.1.10.
394 CHE.1.1.11.
395 CHE.1.1.12.
396 CHE.1.2.1.
397 CHE.1.2.2.
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398 CHE.1.2.3.
399 CHE.1.2.4.

400–401 CHE.1.2.5.
402 CHE.1.2.6.
403 CHE.1.2.7. 
404 CHE.1.2.8. 
405 CHE.1.2.9. 
406 CHE.1.2.10. 
407 CHE.1.3.1. 
408 CHE.1.3.2. 
409 CHE.1.3.3. 
410 CHE.1.4.1. 
411 CHE.1.4.2. 
412 CHE.1.5.1. 

413–414 CHE.2.1.1. 
415 CHE.2.1.2. 
416 CHE.2.1.3. 
417 CHE.2.1.4. 
418 CHE.2.1.5. 
419 CHE.2.1.6.  
420 CHE.2.1.7.  
421 CHE.2.1.8. 
422 CHE.2.1.9.  
423 CHE.2.1.10. 
424 CHE.2.2.1. 
425 CHE.2.2.2. 
426 CHE.2.2.3.
427 CHE.2.2.4. 
428 CHE.2.3.1. 
429 CHE.2.4.1. 
430 CHE.3.1.1. 
431 CHE.3.1.2. 
432 CHE.3.1.3. 
433 CHE.3.1.4. 
434 CHE.3.1.5. 
435 CHE.3.1.6. 
436 CHE.3.1.7. 
437 CHE.3.1.8. 
438 CHE.3.1.9. 
439 CHE.3.2.1. 

440–441 CHE.3.2.2. 
442 CHE.3.2.3.
443 CHE.3.2.4. 
444 CHE.3.2.5. 
445 CHE.3.2.6. 
446 CHE.3.3.1.
447 CHE.3.3.2.
448 CHE.3.3.3.
449 CHE.3.4.1.
450 CHE.3.4.2.
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Jasna Perić, Šieste belehradské gymnázium v Belehrade
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Mr. Miomir Ranđelović, ZŠ Josifa Pančića v Belehrade
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