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10. 

Úvod: 

Stručná anotácia  

Cieľom nášho výstupu je návrh testových úloh pre 3. ročník  gymnázií a tematický celok „ Enzýmy“, 

ktoré vychádzajú z inovovaného  štátneho vzdelávacieho programu ISCED 3a.  

 

Kľúčové slová: Enzýmy, apoenzým, koenzým, substrátová a účinková špecifickosť, mechanizmus 

pôsobenia enzýmov, aktivácia a inhibícia enzýmov 

 

Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 

 

V inovovanom  štátnom vzdelávacom programe ISCED 3a sú uvedené tieto výkonové štandardy pre 

tématický celok Enzýmy: 

• vysvetliť štruktúru, vlastnosti a funkciu enzýmov (zapamätanie) 

• vysvetliť vplyv enzýmu na priebeh reakcie, (porozumenie) 

• opísať vplyv faktorov na rýchlosť enzýmovej reakcie, (aplikácia) 

•  overiť pokusom katalytický účinok enzýmu, 

 

Jadro: 

Popis témy/problém 

Na stretnutí sme vytvorili test, obsahujúci 15 testových úloh. V každej úlohe je viac správnych 

možností. Do testu je zaradená a úloha na priraďovanie. 

 



Celý test je spracovaný elektronicky do elektronického portálu Edupage. V rámci tohto portálu je 

možné ho kedykoľvek sprístupniť žiakom, následne ho vyhodnotiť a zapísať známku do elekronickej 

žiackej knižky. 

 

 

 

Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

• Tieto úlohy sa dajú použiť ako na diagnostické účely alebo aj ako spätná väzba pri čítaní 

odborného textu – rozvoj čitateľskej gramotnosti 

• Použiť predchádzajúce úlohy vo fixačnej a diagnostickej fáze vyučovacej hodiny 
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