
Názov: Matematika v krvi  
Témy a kľúčové slová: desatinné čísla, zlomky, 

percentá, jednotky sústavy SI, štatistické grafy, 

tabuľky, kombinatorika, ľudská krv, erytrocyt, 

system krvných kupín AB0, rozdelenie krvných 

skupín, dedičnosť a darcovstvo krvi 

Čas na realizáciu: 

180 minút   

(4 vyučovacie 

hodiny po 45 

minút) 

Vek žiakov:  

15 -16 rokov 

 

Úrovne práce s 

materiálom: 

Vyššia úroveň: Žiaci môžu 

zistiť niektoré údaje 

a biologické fakty 

o ľudskej krvi individuálne. 

Nižšia úroveň: Žiakom 

môže byť poskytnutý 

návod a ukážka ako riešiť 

úlohy v pracovných listoch. 

 

 
 

Metodické poznámky, IKT podpora a pod.: 

 Žiaci používajú pracovné listy. 

 Odporúčané sú kalkulátory a tabuľkové programy. 

 Analýza riešení a diskusia je efektívna, ak žiaci pracujú 

v skupinkách po dvoch alebo troch v jednej skupine. 

 Odporúča sa použiť internet a ďalšie vhodné zdroje 

informácií. 

 Vhodné je pozvať lekára, experta v hematológií alebo 

laboratórneho pracovníka na hematológií na odbornú 

prednášku, návštevu školy. 

Potrebné pomôcky a prístroje: 

 Pracovné listy 

 Počítač s Excelom a Power 

Pointom 

 Počítač s prístupom na 

internet 

Požadované základné vedomosti: 

 vedecký zápis desatinného 

čísla 

 predpony v systéme 

desatinných čísel 

 zlomky, percentá 

 mierka, tabuľka 

 jednoduché štatistické grafy 

 zložky krvi, erytrocyt 

 krvné skupiny 

 allela, antigén 

 genotyp, fenotyp 

  

Bezpečnosť a ochrana zdravia 

bez špeciálnych požiadaviek 

 Vzdelávacie výsledky po realizácii aktivity: 

Žiaci získajú základné poznatky o erytrocytoch, 

krvných skupinách, dedičnosti, rozdelení krvných 

skupín a riešia jednoduché matematické úlohy 

odvodené z uvedeného kontextu. 

Žiaci sú schopní riešiť štandardné matematické úlohy 

odvodené z kontextu „Matematika v krvi“ a odhaliť 

matematické fakty o ľudskej krvi. 

Žiaci hlbšie pochopia medzipredmetové vzťahy 

medzi matematikou a biológiou (hematológiou, 

medicínou človeka). 

 



 

Opis vyučovania 

Prvá vyučovacia hodina: Erytrocyt 

Úvodná aktivita 

Brainstorming o ľudskej krvi: množstvo krvi v tele človeka, zložky krvi, veľkosť krvných 

zložiek; množstvo krvi, ktoré sa odoberá pri vyšetreniach, pri darovaní krvi; množstvo krvi, 

ktoré je potrebné pri transfúziách; krvné skupiny a pod. 

Hlavná aktivita 

Práca v malých skupinách (2-3 žiaci). Každá skupina dostane pracovný list a dodatok 

k pracovnému listu – tabuľku s predponami jednotiek sústavy SI. Žiaci pracujú v skupinách, 

čítajú text a riešia úlohy. 

Plenárna aktivita 

Vyriešené úlohy prezentujú formou posteru. Každá skupina vytvorí a vyvesí v triede poster, 

potom nasleduje kontrola výsledkov. Každá skupina prezentuje jeden výsledok a opíše 

metódu, ktorou sa k výsledku dopracovala. Ak sa vyskytne niekoľko rôznych spôsobov 

riešenia, prediskutujú sa spoločne. Niektoré úlohy z pracovného listu môžu byť zadané na 

domácu úlohu. Ďalšie námety na domácu úlohu sú: nájsť informácie o krvných skupinách 

systému AB0. Iná možnosť: rozdať žiakom prvú časť Pracovného listu 2. Žiaci sa oboznámia 

s textom a samostatne riešia úlohy.  

Druhá vyučovacia hodina: Krvné skupiny systému AB0 a dedičnosť 

Úvodná aktivita 

Rozhovor o krvných skupinách. Vedia žiaci, aká je ich krvná skupina? Je dôležité, aby sme 

vedeli, aká je naša krvná skupina? Prečo by to malo byť dôležité? Žiaci si prečítajú prvú časť 

pracovného listu 2. Tabuľka 1 môže byť pripravená ako plagát a vyvesená v triede. Žiaci 

spoločne vypĺňajú tabuľku 2 na základe poznatkov, o ktorých diskutovali v úvode hodiny. 

Hlavná aktivita 

Kvíz o dedičnosti krvných skupín. Pracovný list obsahuje 12 jednoduchých otázok. Otázky 

môžu byť pripravené každá na osobitnom papieri. Papieriky s otázkami sa umiestnia do 

žrebovacej nádoby. Žiaci vytvoria skupiny. Maximálny počet skupín je sedem. Jedna skupina 

žiakov spolu s učiteľom vytvorí porotu. Každá súťažiaca skupina odpovie na dve z 12 otázok 

plus na jednu z otázok označených 13A-G. Porota ohodnotí odpovede. Výsledky sa napíšu na 

tabuľu. Tri tímy, ktorých odpovede budú najlepšie, môžu byť ohodnotené známkou. 

Plenárna aktivita 

Žiaci sa porozprávajú o riešeniach a o prípadných problémoch, ktoré sa vyskytli pri riešení 

úloh kvízu. 

Tretia hodina: Rh faktor 

Úvodná aktivita 

Zopakovanie vedomostí o krvných skupinách systému AB0. Výsledky riešení 

z predchádzajúcich hodín (postery, vyriešené pracovné listy) sú umiestnené v triede a rýchlo 



 

a stručne sa okomentujú. 

Hlavná aktivita 

Pracovný list 3. Žiaci pracujú vo dvojiciach. Čítajú si pracovný list 3 a riešia úlohy. IKT 

podpora a vhodné prostriedky (MS Excel) môžu byť použité na kreslenie kruhových grafov. 

Plenárna aktivita 

Porovnávanie výsledkov a diskusia medzi žiakmi. Správne výsledky sú zobrazené, 

umiestnené v triede. 

Štvrtá hodina: Rozdelenie krvných skupín 

Úvodná aktivita 

Pracovný list 4, prvá časť. Žiaci sa oboznámia s tým, ako sú jednotlivé typy krvných skupín 

rozšírené v jednotlivých oblastiach sveta. Žiaci môžu vyhľadávať informácie aj pomocou 

iných zdrojov. 

Hlavná aktivita 

Práca v malých skupinách na riešení úloh v druhej časti Pracovného listu 4. Počet skupín 

žiakov je aspoň osem. Každá skupina pripraví graf alebo diagram podľa obrázka 1 

a v pracovnom liste vyplní tabuľky 1 a 5. Potom každá skupina pracuje samostatne na 

vyplnení faktov o krvných skupinách systému AB0 (štyri rôzne úlohy). To znamená, že aspoň 

dve skupiny riešia rovnaké úlohy (A+ a A- je jedna úloha, B+ a B- je ďalšia úloha a podobne 

je to s úlohami pre krvnú skupinu AB a O). Môže byť použité IKT a zodpovedajúci softvér 

(Excel) na kreslenie grafov. 

Plenárna aktivita 

Prvá časť: Skupiny, ktoré riešili rovnaké úlohy sa spoja a prediskutujú svoje riešenia. Mali by 

si odsúhlasiť správne riešenia a pripraviť riešenie na spoločnom posteri. 

Druhá časť: Každá skupina ukáže graf vytvorený z tabuľky 1. Tabuľky 2 a 5 môžu byť 

pripravené ako veľké plagáty a vyplňované počas spoločnej diskusie postupne. Žiaci, ktorí 

dopĺňajú údaje, komentujú, spolu s učiteľom, svoje riešenia a výsledky. 

Doplnok 

Vytvorenie posterov (plagátov) s vybranými faktami a zaujímavými, novými informáciami 

o ľudskej krvi a/alebo o témach medicíny človeka. Postery je vhodné umiestniť v triede alebo 

na chodbe školy ako „posterovú galériu“. Každá skupina, počasplenárnej časti vyučovacej 

hodiny,  vysvetlí, čo poster zobrazuje. Žiaci hlasujú, ktorý poster a ktorá prezentácia bola 

najlepšia (vlastný poster je z hlasovania vylúčený). Namiesto posterov v papierovej podobe sa 

môžu premietať alebo vytlačiť prezentácie pripravené v Power Pointe. 



Pracovný list 1 

ERYTROCYT 

 

Ahoj. Som červená krvinka. 

CIAO. SONO UN GLOBULO ROSSO. 

Sveiki. Aš esu raudonasis kraujo kūnelis. 

Hello. Ik ben een rode bloedcel. 

Hi. I'm a red blood cell. 

Hallo. Ich bin ein rote Blutkörperchen. 

Ahoj. Jsem červená krvinka. 

Γεια σας. Είμαι ερυθρών αιμοσφαιρίων. 

 

 

Erytrocyt vzniká v kostnej dreni, odkiaľ preniká do krvného obehu. Nie je to úplne typická 

bunka, lebo keď je erytrocyt zrelý, nemá jadro. Ale zato má v sebe približne 265 miliónov 

molekúl hemoglobínu. Hemoglobín je bielkovina, vďaka ktorej  erytrocyt prenáša kyslík z 

pľúc do všetkých tkanív v tele a oxid uhličitý z tkanív späť do pľúc. To je  hlavné poslanie 

erytrocytu. 

 

 

 

   
 

Erytrocyt má diskovitý tvar, v strede z oboch strán preliačený. Taký tvar sa nazýva 

bikonkávny a pomáha erytrocytu plávať cievami. 

Priemer disku erytrocytu je 7,5 μm, hrúbka 2,1μm a v najužšom mieste iba 1 μm. 

   

Úloha 1. Premeňte hodnoty rozmerov erytrocytu na mm a m. 

 

Na vyjadrovanie veľmi malých rozmerov krvných buniek sa používajú špeciálne jednotky 

sústavy SI (Príloha 1). 

 

Úloha 2. Objem jedného erytrocytu je asi 90 fl. Premeňte na pl, nl, μl, ml, l, dm3, cm3, mm3, 

μm3. Zapíšte aj pomocou mocnín čísla 10. 

 
Erytrocyt je bunka, ktorej vonkajší povrch tvorí cytoplazmatická membrána. Predstavme si, 

že sa bikonkávny tvar erytrocytu zmení na tvar gule, pričom plocha cytoplazmatickej 

membrány zostane rovnaká. Objem takej gule by sa zväčšil na 150 fl. 

 



 

Úloha 3. Vypočítajte, o koľko percent by sa zväčšil objem erytrocytu, keby sa jeho tvar 

zmenil na tvar gule. 

 

Dôležité je zväčšenie povrchu erytrocytu pri zachovaní objemu, aký by mal v guľovitom 

tvare.  Eyrtrocyt totiž poskytuje čo najväčšiu plochu kyslíku a oxidu uhličitému prenikajúcim 

cez  jeho vonkajšiu membránu. Tak ich potom môže prenášať. Zväčšenie povrchu sa dosiahne 

preliačením na oboch stranách disku. Číslo, vyjadrujúce plochu povrchu jerytrocytu, je potom 

136 μm2. 

 
Úloha 4. Vypočítajte, koľkokrát sa povrch erytrocytu preliačením zväčšil oproti povrchu gule, 

ktorej objem už poznáte. Koľko percent predstavuje toto zväčšenie? 

 

Ak erytrocyt vypláva z pľúc na okružnú plavbu po tele s nákladom kyslíka, ktorý si prevzal v 

pľúcach, aj z toho najvzdialenejšieho miesta v tele človeka sa vráti naspäť do pľúc o 20 

sekúnd.  Jeden erytrocyt žije 100 až 120 dní. 

Úloha 5. Vypočítajte, koľkokrát  za svoj život urobí erytrocyt okružnú plavbu telom. Vezmite 

do úvahy najnižšiu aj najvyššiu možnú dĺžku života erytrocytu. 

Počet všetkých erytrocytov v tele zdravého človeka sa pohybuje v istých hraniciach a záleží 

aj na tom, či je to muž alebo žena. Ak množstvo erytrocytov klesne pod stanovenú hodnotu 

alebo naopak, stúpne nad uvedenú hodnotu, je to prejav nejakého ochorenia. Počet 

erytrocytov sa vypočíta z krvnej vzorky. Z krvnej vzorky sa počíta, koľko erytrocytov sa 

nachádza v jednom mm3  krvi alebo v jednom litri krvi. Celkový počet erytrocytov v tele 

dospelého človeka sa pohybuje v rozmedzí  2. 1013 až 3 . 1013 . 

Tabuľka  1 ukazuje optimálne množstvo erytrocytov v 1 mm3 krvi. 

Úloha 6. Vypočítajte počet erytrocytov v jednom litri krvi, doplňte tabuľku 1. 

 počet erytrocytov v 1 mm3 počet erytrocytov v 1 litri 

MUŽI 4,2 – 5,9 . 106  

ŽENY 3,8 – 5,2 . 106  
Tabuľka 1 

Úloha 7. Stačil by súčet povrchov všetkých  erytrocytov na pokrytie hracej plochy 

futbalového ihriska s rozmermi 90 m x 45 m? 

Keď erytrocyt zostarne, zaniká.  Za jednu minútu zanikne v tele človeka asi milión 

erytrocytov. Ale stále sa tvoria nové a nové bunky a počet erytrocytov si telo človeka udržuje 

v uvedených hraniciach.  

Úloha 8. Za aký čas by zanikli všetky erytrocyty v tele, ak by sa ich počet neobnovoval? 

V úvode  bolo uvedené, že erytrocyt obsahuje asi 265 biliónov molekúl hemoglobínu. 

Všetky molekuly hemoglobínu v jednom erytrocyte majú spolu hmotnosť 32 ± 2 pg, je to asi 

34%  hmotnosti jedného erytrocytu.  

 



 

Úloha 9. Koľko molekúl hemoglobínu je v celom tele človeka? (Hemoglobín žiadna iná 

bunka v tele človeka neobsahuje.) Zapíšte pomocou mocniny čísla 10. 

 

Úloha 10. Akú hmotnosť má erytrocyt, keď 32 ± 2 pg je 34% jeho hmotnosti? 

 

Erytrocyt zachytí kyslík vďaka železu, ktoré je súčasťou hemoglobínu. Jeden gram 

hemoglobínu obsahuje 3,34 mg železa.  

 

Úloha 11. Vypočítajte, koľko gramov železa majú všetky erytrocyty v tele dospelého človeka. 

 

Teraz už o erytrocyte, viete pomerne veľa. Niečo ste si prečítali, niečo vypočítali. 

Ale hlavne ste zistili, koľko matematiky sa skrýva v jednej nepatrnej krvinke, ktorú vlastne 

ani nie sme schopní vidieť voľným okom. Aj keď žijeme tak blízko seba.



Príloha 1 

 

10n 

 

prefix 

 

symbol 

English expression  

number   

short scale long scale 

1024 yotta Y septillion quadrillion 1 000 000 000 000 000 000 000 000 

1021 zetta Z sextillion thousand trillion 1 000 000 000 000 000 000 000 

1018 exa E quintillion trillion 1 000 000 000 000 000 000 

1015 peta P quadrillion thousand billion 1 000 000 000 000 000 

1012 tera T trillion billion 1 000 000 000 000 

109 giga G billion thousand million 1 000 000 000 

106 mega M million 1 000 000 

103 kilo k thousand 1 000 

102 hecto h hundred 100 

101 deca da ten 10 

100 - - one 1 

10−1 deci d tenth 0,1 

10−2 centi c hundredth 0,01 

10−3 milli m thousandth 0,001 

10−6 micro µ millionth 0,000 001 

10−9 nano n billionth thousand millionth 0,000 000 001 

10−12 pico p trillionth billionth 0,000 000 000 001 

10−15 femto f quadrillionth thousand billionth 0,000 000 000 000 001 

10−18 atto a quintillionth trillionth 0,000 000 000 000 000 001 

10−21 zepto z sextillionth thousand trillionth 0,000 000 000 000 000 000 001 

10−24 yocto y septillionth quadrillionth 0,000 000 000 000 000 000 000 001 



Pracovný list 2 

 

Časť 1.  Systém krvných skupín ABO (AB0) 

Poznámka: Text je určený učiteľovi alebo pre žiakov na samostatnú prácu. 

V roku 1901 Rakúšan Karl Landsteiner objavil tri krvné typy A, B a C (dnes zodpovedajú  

typom A, B a 0). Za tento objav dostal v roku 1930 Nobelovu cenu. Nezávisle od neho a jeho 

žiakov, v roku 1907, Čech Jan Jánsky prišiel k záveru, že krvné skupiny sú štyri. Označil ich 

I, II, III a IV.  Bolo to poprvýkrát, čo bol vôbec objavený krvný skupinový systém a určené 

jeho krvné skupiny. V súčasnosti  ich označujeme 0, A, B, AB a celý systém ako AB0 (ABO) 

systém.  

V niektorých jazykoch (napr. slovenčine, češtine, taliančine, holandštine, nemčine, litovčine) 

sa používa zápis AB0 (s nulou), v iných (napr.  v angličtine, gréčtine, španielčine, 

francúzštine) zápis ABO (s písmenom O). WHO  (Svetová zdravotnícka organizácia) vo 

svojich anglických textoch používa zápis ABO. 

Na erytocytoch môžu byť tri typy antigénov systému AB0:  

- iba základný reťazec - to je antigén typu 0 

(pre zvedavých a šikovných z chémie:  je to glykoproteín, ktorý končí takto:   

N-acetylgalaktozamín – galaktóza – N-acetylglukozamín – galaktóza – fukóza) ,  

- ak je k základnému reťazcu pripojený  navyše ešte jeden N-acetylgalaktozamín, ide 

o antigén typu A 

- ak je na základnom reťazci naviac ešte galaktóza, ide o antigén typu B 

Prítomnosť antigénov A a B sa dá zistiť laboratórne. Ak testy nepotvrdia prítomnosť 

antigénov A a B na erytrocytoch, potom majú reťazec 0. 

To, aké typy antigénov zo systému AB0 ponesú naše krvinky, máme „zapísané“ na deviatom 

páre chromozómov. Práve sme zistili, že sú na výber  tri typy:  A, B a 0. Tieto možnosti, 

ktoré sú zapísané na chromozómových pároch, voláme alely. Keďže dedíme alely od oboch 

rodičov, môžu vzniknúť nasledovné kombinácie alel a teda následne aj antigénov na 

krvinkách: AA, A0, BB, B0, AB, 00. 

Kým začneme popisovť typy krvných skupín, povedzme  si, ako sa antigény prejavujú.  

Ak má človek na erytrocytoch iba antigény 0, prejaví sa ako krvná skupina 0, ak iba A, 

prejaví sa ako skupina A, ak iba B, bude skupina B.  

Lenže alely, ktoré zdedíme od rodičov, nemusia  byť rovnaké.  

Čo sa stane, ak človek zdedí od jedného rodiča (je úplne jedno, od ktorého) alelu pre antigén 

A a od druhého pre antigén 0?  

Antigény A a B sú nad antigén 0 „nadradené“.  V genetike hovoríme, že sú dominantné oproti 

recesívnej alele 0. To znamená, že hoci sú na erytrocytoch  antigény A aj 0, človek sa prejaví 

ako krvná skupina A.  Antigén A jednoducho „prebije“ antigén 0.  Podobne je to aj pri 

kombinácii B a 0, alela B je dominantná nad alelou 0 a človek má potom krvnú skupinu B. 

Ale alely A a B sú k sebe kamarátske. Ak vďaka nim erytocyty nesú antigény typu A aj B, 

prejavia sa oba aj navonok – dajú sa laboratórne dokázať. Človek má potom krvnú skupinu 

AB. Hovoríme, že aj alely (na chromozómoch) aj antigény (na erytrocytoch) A a B sú 

navzájom  kodominantné. 



 

Všetky predpoklady pre naše vlastnosti (nielen pre krvné skupiny), teda alely, ktoré máme na 

všetkých chromozómoch, tvoria genotyp človeka a ich vonkajšie prejavy, teda vlastnosti, 

ktoré sa už dajú navonok pozorovať, vytvárajú  fenotyp človeka.  

V nasledujúcej tabuľke 1 je schematicky znázornené, ako sa genotypové kombinácie alel pre 

krvné slupiny AB0 systému prejavia vo fenotype.  

 

genotyp  

(prítomnosť alel) 

fenotyp   

(krvná skupina) 

AA A0  

A 

  

BB B0  

B 

  

AB  

AB 

 

00  

0 

 
TAB 1 

 

 

 



 

Časť 2: Dedičnosť 

Úvod – spoločná aktivita 

Skúsme spolu vyriešiť nasledujúci problém. Matka má krvnú skupinu A, otec krvnú skupinu 

B. Môžu mať dieťa s krvnu skupinou 0? 

Naučili sme sa, že človek s krvnou skupinou A môže mať dvojice alel AA alebo A0. Človek 

s krvnou skupinou B, môže mať dvojice BB alebo B0. Ak má dieťa krvnú skupinu 0 (00), 

musel by mu každý z rodičov alelu 0 odovzdať. Keďže nevieme, či jeden rodič je  A0 alebo 

AA a druhý B0 alebo BB a ani to zistiť nevieme, môžeme povedať, že takáto možnosť nie je 

vylúčená, teda môže nastať. 

A bonus navyše: Ak by rodičia s krvnými skupinami A a B naozaj mali dieťa s krvnou 

skupinou 0, je to dôkaz, že sú určite A0 a B0. 

Vyšetrenie krvnej skupiny sa používa aj pri zisťovaní otcovstva (paternita).  Zisťuje sa, či by 

dotyčný muž  mohol byť otcom dieťaťa alebo či určite ním nie je. (Pozor, ak krvná skupina 

muža vyhovuje,  nie je to ešte dôkaz, že je naozaj otcom).  

 

             otec 

matka 
0 A B AB 

0     

A     

B     

AB     

Tabuľka 2 

 

Kvízové otázky 

Poznámka: Otázky Q1 – Q13A-G by mali byť pripravené každá samostatne, pred kvízom 

vložené do žrebovacej nádoby. 

 

Q1: Rodičia majú štyri deti a každé má inú krvnú skupinu v AB0 systéme. Je to možné? 

Vysvetlite. 

 

Q2: Vysvetlite, prečo nemôžu mať rodičia obaja s krvnou skupinou AB dieťa s krvnou 

skupinou 0? 

 

Q3: Sestra má krvnú skupinu A, jej brat krvnú skupinu B. Napíšte všetky možnosti genotypov 

krvných skupín ich rodičov. 

 

Q4: Matka má krvnú skupinu A (vieme však, že jej matka bola 0), otec má krvnú skupinu 

AB.  Akú krvnú skupinu môžu mať ich deti a akú určite nemôžu mať?  Napíšte aj genotypy.  

 

Q5: Aké krvné skupiny môžu mať deti rodičov s krvnou skupinou 0? 

 



 

Q6: Je možné, aby mali súrodenci s krvnou skupinou AB a 0 tých istých rodičov? Vysvetlite, 

kedy by to bolo možné. 

 

Q7: Akú krvnú skupinu by muselo mať dieťa rodičov s krvnými skupinami A a B, aby si boli 

istí, že majú genotyp A0 a B0, čo sa bežne zistiť nedá? 

 

Q8: Koľko je všetkých možných kombinácii genotypov krvných skupín v systéme AB0 pre 

rodičovský pár? Zapíšte ich a doplňte všetky fenotypy, aké môžu mať ich deti. 

 

Q9: Matka s krvnou skupinou B má dieťa s krvnou skupinou A. Uveďte všetky možnosti 

krvných skupín , ktoré daného muža nevylúčia z testu otcovstva. 

 

Q10: Môže sa matke s krvnou skupinou A narodiť dieťa s krvnou skupinou 0? Aký genotyp 

by musel mať otec dieťaťa? 

 

Q11: Ak má matka krvnú skupinu AB a dieťa krvnú skupinu B. Mohol by byť muž s krvnou 

skupinou 0 otcom dieťaťa? Vysvetlite. 

 

Q12: Matka má krvnú skupinu B a dieťa AB.  Povedzte, akú krvnú skupinu by musel mať 

muž, aby bol v teste otcovstva určite vylúčený. 

  



 

 

 Q13: Vysvetlite, či sa uvedené situácie môžu vyskytnúť v systéme krvných skupín 

AB0. 

 krvná 

skupina 

rodičov 

krvná 

skupina 

dieťaťa 

 

áno / nie 

 

vysvetlenie 

13A AB x B B   

 Q13: Vysvetlite, či sa uvedené situácie môžu vyskytnúť v systéme krvných skupín 

AB0. 

 krvná 

skupina 

rodičov 

krvná 

skupina 

dieťaťa 

 

áno / nie 
 

vysvetlenie 

13B 0 x 0 A   

 Q13: Vysvetlite, či sa uvedené situácie môžu vyskytnúť v systéme krvných skupín 

AB0. 

 krvná 

skupina 

rodičov 

krvná 

skupina 

dieťaťa 

 

áno / nie 
 

vysvetlenie 

13C AB x 0 AB   

 Q13: Vysvetlite, či sa uvedené situácie môžu vyskytnúť v systéme krvných skupín 

AB0. 

 krvná 

skupina 

rodičov 

krvná 

skupina 

dieťaťa 

 

áno / nie 
 

vysvetlenie 

13D AB x AB B   

 Q13: Vysvetlite, či sa uvedené situácie môžu vyskytnúť v systéme krvných skupín 

AB0. 

 krvná 

skupina 

rodičov 

krvná 

skupina 

dieťaťa 

 

áno / nie 
 

vysvetlenie 

13E A x A 0   

 Q13: Vysvetlite, či sa uvedené situácie môžu vyskytnúť v systéme krvných skupín 

AB0. 

 krvná 

skupina 

rodičov 

krvná 

skupina 

dieťaťa 

 

áno / nie 
 

vysvetlenie 

13F A x B A   

 Q13: Vysvetlite, či sa uvedené situácie môžu vyskytnúť v systéme krvných skupín 

AB0. 

 krvná 

skupina 

rodičov 

krvná 

skupina 

dieťaťa 

 

áno / nie 
 

vysvetlenie 

13G B x B AB   
Tabuľka 3 

  



 

Pracovný list 3 

Krvný skupinový systém Rh 

 

V roku 1940 sa Karl Landsteiner a Alexander S. Wiener zaoberali skupinovým systémom 

MNSs. Pri pokusoch imunizovali (imunizácia – dodanie antigénov do organizmu) králiky 

krvou opice Makak. Objavili novú protilátku, ktorá zhlukovala krvinky nezávisle od dovtedy 

objavených skupín A, B, 0, AB, M, N a MN. Pomocou tejto protilátky sa im podarilo 

v ľudskej krvi nájsť nový antigén spoločný pre krvinky človeka a opice nazývanej Macacus 

rhesus. Tento nový antigén bol označený ako „faktor Rhesus“, skrátene Rh faktor. 

Ľudí, ktorých erytrocyty táto nová protilátka zhlukovala, označili ako Rh pozitívnych  

(Rh +). Tých, ktorých erytrocyty táto protilátka nezhlukovala ako Rh negatívnych (Rh-). 

 

Krvný skupinový systém Rh je veľmi zložitý. Zjednodušene opíšeme jeho základné 

vlastnosti. Rh faktor má mnoho alel, najvýznamnejších je päť: C, c, D, E, e. Áno, existuje aj 

„malé d“, ale to nie je skutočná alela, ale iba písmeno, ktoré označuje situáciu, keď „veľké D“ 

chýba.  Alely pre tieto antigény sú uložené na prvom chromozómovom páre. Všetky možné 

kombinácie trojíc, ktoré môžeme zdediť od jedného rodiča sú: cde, Cde, cDe,cdE, CDe, CdE, 

cDE, CDE.  V populácii sa vymenované kombinácie vyskytujú rôzne často. Od jedného 

rodiča dedíme jednu trojicu alel, od druhého rodiča druhú trojicu alel. Tieto trojice, môžu byť 

úplne odlišné, ale môžu byť dokonca i totožné. 

 

Dvojice odpovedajúcich alel vytvoria genotypy, ktoré určia antigény na krvinkách (cc, DD, 

Dd, ee a podbne). Alely C, D, E sú dominantné vhľadom k alelám c, d, e, takže nasledujúca 

tabuľka nebude pre vás prekvapením: 

 

genotyp fenotyp 

CC alebo Cc C 

cc c 

DD alebo Dd D 

EE alebo Ee E 

ee e 

Tabuľka 1 

  Neprítomnosť alely D v genotype označujeme ako genotyp dd a ako fenotyp d. 

 

A teraz to najdôležitejšie. Kedy je vlastne človek Rh pozitívny a kedy Rh negatívny? 

O všetkom rozhoduje prítomnosť antigénu D! Ak je v genotype človeka prítomná alela D 

(nezáleží či DD alebo Dd), potom je Rh pozitívny, zapíšeme Rh+. Ak alela D nie je 

v genotype prítomná (dd), človek je Rh negatívny, zapíšeme Rh-. 

Ak chceme rozpísať genotyp jedného človeka so všetkými spomínanými alelami, vyzeralo by 

to napríklad takto: DDCcEe, DdCcee, DDCCee, ddccee,... 

 

Úloha 1: Pokračujte ďalej a napíšte všetky možné kombinácie uvedených alel Rh systému.  

Úloha 2: Aký je pomer Rh pozitívnych k Rh negatívnym?  

 



 

Vyriešme spolu nasledujúci príklad:  

Príklad 1: Aký Rh faktor môžu mať deti rodičov, z ktorých je jeden Rh- a druhý Rh+? 

Vieme, že rodič, ktorý je Rh- (dd), môže svojmu dieťaťu poskytnúť iba alelu d. 

Rodič, ktorý je Rh+, má aspoň jednu alelu D. Druhá alela môže byť D alebo d. 

Takže deti môžu mať genotyp Dd alebo dd, to znamená, že môžu byť Rh+ alebo Rh-. 

Pri pochopení vám pomôžu tabuľky 2 a 3: 

1. rodič Rh- (dd)  

2. rodič Rh+ (DD) 

 

d 

 

d 

D Dd Dd 

D Dd Dd 

Tabuľka 2 

1. rodič Rh- (dd)   

2. rodič Rh+(Dd) 

 

d 

 

d 

D Dd Dd 

d dd dd 

Tabuľka 3 

Úloha 3: Doplňte tabuľku 4. 

rodičia deti 

genotyp fenotyp genotyp Rh +  Rh –  

DD x Dd Rh+ x Rh+ DD, DD, Dd, Dd 100% 0% 

Dd x Dd Rh+ x Rh+ DD, Dd, Dd, dd 75% 25% 

     

     

     

     

Tabuľka 4 

Krvný skupinový systém Rh - rozmiestnenie 

Väčšina ľudí má krvnú skupinu Rh pozitívnu. Zastúpenie skupiny Rh+ a Rh- je uvedené 

v tabuľke 5. (Ľudia s krvnou skupinou Rh- by si mali z tabuľka vziať poučenie, ak cestujú do 

oblastí, kde sa skupina Rh- vyskytuje zriedkavo.) 

 distribúcia Rh v percentách 

ľudstvo podľa predpokladaného 

pôvodu 

Rh pozitívni v % Rh negatívni v % 

európsky pôvod 

(Baskovia) špeciálny prípad 

84 

(64) 

16 

(36) 

africký pôvod 99 1 

neeurópsky, neamerický pôvod 99,9 0,1 

Tabuľka 5 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Krvná_skupina#Rhesus_.28Rh.29_faktor 

 

Úloha 4: Nakreslite štyri kruhové grafy zastúpenia krvných skupín Rh+ a Rh-  podľa tabuľky 

5. 



 

Pracovný list 4 

ZASTÚPENIE KRVNÝCH SKUPÍN 

AB0 systém 

 

Alely AB0 systému nie sú v ľudskej populácii rozmiestnené rovnomerne.  

 

Alela A sa vyskytuje prevažne v západnej  Európe,  na jej severe u Sámov, ale aj u istej 

skupiny Indiánov z Montany a v Austrálii. Nenachádza sa u pôvodnych obyvateľov strednej 

a južnej Ameriky.  

 

Alela B má najväčšíi výskyt v Ázii, najmä juhovýchodnej, u Kórejcov, Indov a Indonézanov, 

ale aj v Afrike. Avšak u pôvodného obyvateľstva Ameriky a Austrálie je jej výskyt takmer 

nulový.  Alela B je celosvetovo najvzácnejšou alelou tohoto systému. 

 

Skupinu 0 malo pôvodné obyvateľstvo strednej a južnej Ameriky (takmer 100%), ale veľmi 

vysoký výskyt je aj u severoamerických  Indiánov a v Austrálii. V Európe u Baskov 

v Španielsku. Alela 0 je celkovo najčastejšia. 

 

 
                       OBR. 1  Mapa bola použitá zo stránky www.freepptbackground.com 

 

Hodnoty percentuálneho zastúpenia krvných skupín AB0 systému u jednotlivých národov sa 

podľa rôznych zdrojov mierne odlišujú.   

V nasledujúcej tabuľke sú overené hodnoty zastúpenia krvných skupín u Slovákov.  

 

 0 A B AB 

Slováci 32 % 42 % 18 % 8 % 

Tabuľka 1 



 

 

Ostatné údaje boli získané z Wikipedie: 

 

krvá skupina 

národ            

0 

v %  

A 

v % 

B 

v % 

AB 

v % 

Česi 32 42 18 8 

Gréci 44 38 13 5 

Holanďania 47 42 8 3 

Litovci 33 38 21 8 

Nemci 41 43 11 5 

Taliani 47 42 9 3 

Tabuľka 2 

 

Úloha 1: Nakreslite stĺpcový graf podľa jednotlivých krvných skupín pre všetkých  sedem 

národností v tabuľkách 1 a  2. (Skupinová práca, úloha pre každú skupinu.) 

 

ZASTÚPENIE KRVNÝCH SKUPÍN NA SLOVENSKU 

 

Percentuálne zastúpenie jednotlivých krvných skupín na Slovensku nájdete v nasledujúcej 

tabuľke 3: 

krvná skupina zastúpenie na Slovensku 

v % AB0 Rh 

0 + 27,2 32 

- 4,8 

A + 35,7 42 

- 6,3 

B + 15,3 18 

- 2,7 

AB + 6,8 8 

- 1,2 

Tabuľka 3 

 

  



 

Úloha 2: Vyplňte tabuľku 4. Usporiadajte údaje o krvných skupinách zostupne. (Skupinová 

práca. Ůlohu rieši každá skupina. Na konci vyučovacej hodiny sa riešenie spoločne 

prediskutuje.) 

 

KRVNÁ SKUPINA ZASTŮPENIE V % 

A+ 35,7 

  

  

  

  

  

  

Tabuľka 4 

 

 

Úloha 3: V nasledujúcom texte doplňte chýbajúce údaje.  

 

0+ 

V poradí druhú najrozšírenejšiu skupinu 0+ má _____  % Slovákov.  

Môže byť podaná všetkým Rh pozitívnym pacientom  (0+, A+, B+, AB+), čo predstavuje  

_____ % populácie.  Dostať transfúziu však môže len od 0– a 0+, čo je _____ % Slovákov. 

 

0- 

Túto skupinu má   _____ % Slovákov . 

Môžu ju dostať pacienti so všetkými krvnými skupinami (0 +, 0-, A+, A-, B+, B-, AB+ a AB-

), teda _____ %. Sú to univerzálni darcovia. Pacienti s 0 - môžu dostať krv LEN od darcov 

s touto istou krvnou skupinou, čo je _____ %. 

 

 

A+ 

Je to najrozšírenejšia skupina na Slovensku,  má ju _____ % ľudí. 

Môže byť podaná pacientom s krvnou skupinou  A+, ale aj AB+, čo je _____% populácie 

Slovenska. Pacienti A+ môžu prijať krv od darcov s týmito skupinami: 0+, 0-, A+ A-, čo je 

_____ %. 

 

A- 

_____ % Slovákov má skupinu A-. 

Môže byť podaná pacientom s krvnou skupinou A+, A-, AB+ a AB-, teda _____ % Slovákov. 

Sama môže však prijať len A- a 0-, čo je _____ % ľudí. 

 

B+ 

Je to tretia najrozšírenejšia skupina na Slovensku (  _____ %). 

Krv s touto krvnou skupinou môžu dostať nositelia krvnej skupiny  B+ a AB+, čo je  _____ 

% populácie. Ľudia s B+ môžu dostať transfúziu od darcov s B-, B+, 0- a 0+, t. j. _____ %. 

 



 

B- 

Len veľmi malá časť našej populácie má skupinu B- ( _____ %). 

Môže byť podaná pacientom s krvnou skupinou B+, B-, AB+ a AB-, teda _____ %. 

Slovákov. Nositeľ tejto skupiny môže dostať transfúziu od ľudí s krvnou skupinou B- a 0-  ( 

_____ % ľudí).    

 

AB+ 

_____ % Slovákov má krvnú skupinu AB+. Je to najmenej rozšírená skupina s pozitívnym 

Rh. Krv s touto krvnou skupinou môžu dostať IBA pacienti s takou istou krvnou skupinou   ( 

_____ %). Naopak, nositelia AB+ môžu dostať krv od ľudí so VŠETKÝMI krvnými 

skupinami ( _____ %) ľudí. Sú to univerzálni príjemcovia. 

 

AB- 

Najmenej ľudí na Slovensku má túto krvnú skupinu ( ____ %). 

Krv s touto krvnou skupinou môže byť podaná len _____ % ľudí (s krvnou skupinou AB- 

a AB+). Ľudia s AB- môže dostať krv od všetkých Rh negatívnych ľudí (0-, A-, B- a AB-), čo 

je _____ %. 

 

Úloha 4: Doplňte tabuľku 5.  Tabuľka 5 je tabuľka kompatibility (t. j. ukazuje, kto komu 

môže darovať krv).  (Skupinová práca. Ůlohu rieši každá skupina. Na konci vyučovacej 

hodiny sa riešenie spoločne prediskutuje.) 

 

príjemca 

 

darca 

 

0- 

 

0+ 

 

A- 

 

A+ 

 

B- 

 

B+ 

 

AB- 

 

AB+ 

0-         

0+         

A-         

A+         

B-         

B+         

AB-         

AB+         

Tabuľka 5 

 


