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Zopakujte si základní informace ke zkoušce:
 Test obsahuje 40 úloh.
 Na jeho řešení máte 40 minut.
 U každé úlohy je jen jedna správná odpověď.
 Za každou správnou odpověď získáte bod, za špatnou 1/3 bodu ztrácíte.
 Nejlepší je řešit nejdříve snadné úlohy a k náročnějším se vrátit.
 Nebuďte nervózní z toho, že nevyřešíte všechno, to se povede málokomu.

Biologie
1.

2.

Na ulici leží člověk a zřejmě je v bezvědomí. Z jeho dechu
je cítit aceton a v náprsní kapse má schovaný bonbon. Jaká
by mohla být lékařská diagnóza?

„Úspěšnost organismu v daném prostředí je limitována tím
faktorem, jehož hodnota je mu nejméně příznivá.“ Jde
o formulaci:

(A) opilost vínem, případně jiným alkoholickým nápojem
ze sladkých plodů
(B) hypoglykemický záchvat
(C) žlučníkový záchvat, či prasknutí žaludečního vředu
(D) záchvat způsobený kofeinovými tabletami, které byly
zapity perlivou slazenou limonádou

(A)
(B)
(C)
(D)

Haeckelova biogenetického zákona
Liebigova zákona minima
Lamarckova zákona o evoluci
Hardy-Weinbergova zákona

3.
Podívejte se na následující obrysovou mapu světa, ve které je vyznačeno několik černých kroužků. Všechna místa, kde jsou
vyznačeny kroužky, spojuje výskyt jednoho stejného biomu. Který biom to je?
obrázek: upraveno podle https://mapasveta.info/svet/images/svet_slepa_mapa2.gif

(A)
(B)
(C)
(D)

poušť
step
tropický deštný les
tundra

4.

5.

Která z následujících skupin látek, nebezpečných pro
životní prostředí, se donedávna používala ve sprejích
a chladicích systémech ledniček?

Z následujících tvrzení o fotosyntéze vyberte jedno
pravdivé.

(A)
(B)
(C)
(D)

polychlorované bifenyly
freony
organokovy
fenoly
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(A) Produktem fotosyntézy je oxid uhličitý a voda.
(B) Kyslík, který během fotosyntézy vzniká, se uvolňuje
z molekuly vody.
(C) Fotosyntéza je zahajována redukcí oxidu uhličitého
vodíkem v tzv. Calvinově cyklu.
(D) Během fotosyntézy dochází k postupnému odbourávání
molekul glukózy.
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6.

11.

Jak se nazývá oční vada, při níž se ostrý obraz promítá před
sítnicí?

Jak se nazývá kost dolní končetiny, která nemá významnou
nosnou funkci a u ptáků je výrazně redukovaná?

(A)
(B)
(C)
(D)

krátkozrakost a koriguje se rozptylkou
krátkozrakost a koriguje se spojkou
dalekozrakost a koriguje se rozptylkou
dalekozrakost a koriguje se spojkou

(A)
(B)
(C)
(D)

stehenní
lýtková
kyčelní
holenní

7.

12.

Proč se některé látky chovají jako karcinogeny (jejich
působení může spustit rakovinné bujení)?

Vyberte možnost, která správně popisuje průtok krve částmi
srdce a velkými cévami.

(A) Snižují obranyschopnost organismu, čímž umožní
rakovinným bakteriím napadnout tělo.
(B) Vytvářejí tzv. rakovinná jádra, kolem kterých začíná
růst nádor.
(C) Způsobují poškození a mutace v DNA buněk, čímž
mohou zapříčinit, že se zdravá buňka kvůli
genetické změně stane rakovinnou.
(D) Odbourávají DNA v buňkách a buňky bez DNA se
stávají rakovinnými.

(A)
(B)
(C)
(D)
13.

Vyberte nesprávné tvrzení týkající se mateřského mléka.

samec má

(A) Mateřské mléko je pro mláďata zdrojem vody,
bílkovin, sacharidů, lipidů i minerálních látek.
(B) Mateřské mléko produkují i některé druhy plazů
s mateřskou péčí.
(C) Složení a produkované množství mateřského mléka se
v průběhu růstu mláděte mění.
(D) Prostřednictvím mléka se mohou mláďata od matky
nakazit některými patogeny.

samec má

14.

samec má

Která z uvedených funkcí lidského těla není vykonávána
ledvinami?

8.
Jak je určeno pohlaví u psa?
(A) Pomocí pohlavních chromozomů X a Y,
kombinaci XY, samice XX.
(B) Pomocí pohlavních chromozomů Z a W,
kombinaci ZZ, samice ZW.
(C) Pomocí pohlavních chromozomů X a Y,
kombinaci XX, samice XY.
(D) Pomocí pohlavních chromozomů Z a W,
kombinaci ZZ a samice WW.

plicní tepna → levá síň
aorta → pravá komora
pravá komora → plicní žíly
levá komora → aorta

samec má

9.
Bílá barva u koček je dána úplně dominantní alelou genu
„W/w“. Dominantní homozygoti (WW) i heterozygoti
(Ww) jsou tedy zcela bílí, zatímco pouze u recesivních
homozygotů (ww) se bílá barva neprojeví a jejich barva je
jiná, například černá. Vyberte správné tvrzení.
(A) Bílá kočka a černý kocour nemohou nikdy mít jiná než
bílá koťata.
(B) Bílé kotě má vždy alespoň jednoho bílého rodiče.
(C) Matkou černého kotěte nemůže být bílá kočka.
(D) Černý kocour může mít s bílou kočkou pouze černá
koťata, bílá barva se objeví až v další generaci.

(A)
(B)
(C)
(D)

regulování hladiny iontů v krvi
regulování hydratace těla
regulování stálé teploty organismu
produkce hormonů

15.
Léčivá látka omeprazol, která snižuje nadměrné vylučování
HCl v žaludku, potřebuje ke vstřebání z trávicího traktu
zásadité pH. Která část trávicího traktu tuto podmínku
splňuje?
(A)
(B)
(C)
(D)

žaludek
tenké střevo
jícen
dutina ústní

10.
Které ionty zprostředkovávají převedení vzruchu
z aktivované buněčné membrány svalového vlákna
kosterního svalu k myofibrilám při jeho kontrakci?
(A)
(B)
(C)
(D)

Fe2+
Mg2+
Ca2+
K+
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16.

20.

Myelinizace je proces obalení axonů neuronů
oligodendrocyty
v
centrální
nervové
soustavě
a Schwannovými buňkami v periferní nervové soustavě. Jde
o několikanásobné natočení lipidové dvojvrstvy buněčných
membrán okolo příslušného axonu. Jakou funkci myelinové
pochvy (kromě izolace) mají?

Pylová zrna jsou jedním z nejčastějších alergenů.
Rozhodující mírou se na alergických reakcích podílejí pyly
větrosprašných rostlin, oproti pylu hmyzosprašných rostlin,
který způsobuje alergické reakce pouze výjimečně. Co je
důvodem častější alergenity pylu větrosprašných rostlin?

(A) funkci ochrany neuronů vůči mechanickému poškození,
zejména pak udržují stálou teplotu důležitou pro přenos
vzruchu
(B) funkci urychlení vedení vzruchu axonem, akční
potenciál se může šířit skokově mezi zářezy v
myelinové pochvě
(C) funkci ochrany neuronů vůči tzv. neurotropním virům,
které jinak nechráněné axony napadají
(D) funkci přenosu váčků s neurotransmitery na synapsích
neuronů a izolace synaptické štěrbiny od okolního
mimobuněčného prostředí

(A) Pylová zrna větrosprašných rostlin jsou drsná
a lepkavá, proto se snadněji zachycují v nose a horních
dýchacích cestách.
(B) Pylová zrna větrosprašných rostlin obsahují mnohem
více alergizující bílkoviny než pylová zrna
hmyzosprašných rostlin.
(C) Pylová zrna větrosprašných rostlin se vyskytují ve
vzduchu v mnohem větší koncentraci a mohou se
šířit na velké vzdálenosti.
(D) Větrosprašných rostlin je mnohem více než rostlin
hmyzosprašných, proto je jejich pyl častější příčinou
alergických reakcí.

17.

21. Úloha byla na základě veřejné oponentury vyřazena

V následujícím přehledu je uvedeno několik tvrzení
o pomocných
(doprovodných,
doplňkových)
fotosyntetických pigmentech:

Při procházce v jarním lese je možné spatřit koberce
kvetoucích bylin. Jde například o sasanku hajní, jaterník
podléšku či orsej jarní. Proč je možné vidět tyto byliny růst
a kvést jen na jaře?

1. soustřeďují
fotony
do
molekuly
hlavního
fotosyntetického pigmentu (chlorofyl a)
2. provádějí fotolýzu vody a jsou přímo zodpovědné za
produkci kyslíku
3. patří mezi ně bilirubin a melanin
4. patří mezi ně fykocyanin a xantofyl
Která tvrzení jsou správná?
(A)
(B)
(C)
(D)

1a3
1a4
2a3
2a4

(A) Tyto byliny nejsou schopné odolávat silnému letnímu
oslunění, proto na jaře rychle odkvetou a v létě u nich
nastává vegetační klid.
(B) Rostliny bylinného patra se snaží rychle vyrůst,
odkvést a odplodit dříve, než je zastíní listy na
stromech.
(C) Tyto byliny využívají toho, že jejich opylovači (hmyz)
bývají v tomto období nejaktivnější.
(D) Byliny se adaptovaly tak, aby je nesešlapávali houbaři,
kteří se v lesích pohybují až v létě.
22.

18.
Vyberte správné řazení posloupnosti od evolučně starších
k mladším u ryniofytů (a), zelených řas (b), sinic (c)
a kapradin (d):
(A)
(B)
(C)
(D)

c, b, a, d
b, c, d, a
d, a, c, b
a, d, b, c

19.
Která rostlina má jako plod obilku?
(A)
(B)
(C)
(D)

lipnice
pampeliška
čočka
kmín
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Co je původcem klíšťového zánětu mozku (encefalitidy)?
(A)
(B)
(C)
(D)

bakterie
prvok
členovec
virus

23.
Rozhodněte, jaké tvrzení platí o fakultativně anaerobních
bakteriích.
(A) Nesnášejí kyslík, v jeho přítomnosti hynou.
(B) Potřebují kyslík, ale v nižší koncentraci, než odpovídá
poměrům ve vzduchu.
(C) Rostou pouze při zvýšené koncentraci CO2, což lépe
odpovídá poměrům v živočišných tkáních.
(D) Mohou žít v přítomnosti kyslíku i bez něho.
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24.

30.

Ve které části trávicí soustavy přežvýkavců dochází v
největší míře k natrávení celulózy symbiotickými nálevníky
a prokaryoty?

Chemickou analýzou biologického vzorku bylo zjištěno, že
buňky obsahují karoteny a celulózu. Jaký závěr lze z těchto
údajů odvodit?

(A)
(B)
(C)
(D)

(A) Určitě se jedná o rostlinné buňky.
(B) Mohou to být buňky hub nebo buňky rostlin.
(C) Mohou to být buňky rostlin, hub nebo živočichů, ale
určitě ne buňky bakterií.
(D) Mohou to být buňky bakterií, rostlin, hub nebo
živočichů.

kniha
slez
bachor
čepec

25.
Které z následujících onemocnění přenášených živočichy je
způsobeno bakteriemi?
(A)
(B)
(C)
(D)

vzteklina
zarděnky
cholera
malárie

26.
Bakterie jsou významnými biotechnologickými hráči
v mnoha různých provozech. Vyberte proces, který je
založený na činnosti bakterií.
(A)
(B)
(C)
(D)

mlékárenství – mléčné kvašení
vinařství – etanolové kvašení
pivovarnictví – etanolové kvašení
pekárenství – kynutí těsta

27.
Kde se v buňkách brambor nachází škrob ukládaný jako
zásobní látka?
(A)
(B)
(C)
(D)

ve vakuolách
v plastidech
volně v cytoplazmě
v lysozomech

28.
U kterého z následujících živočichů srdcem neprochází
okysličená krev?
(A)
(B)
(C)
(D)

kapr
kočka
ptakopysk
ropucha

29.
Která tkáň v těle je z významné části tvořena řízeně
odumřelými buňkami?
(A)
(B)
(C)
(D)

31.
Najděte pravdivý výrok o virech:
(A) Nad cytoplasmatickou membránou viru bývá zpravidla
ještě pouzdro, které zvyšuje virulenci (schopnost
infikovat) a pomáhá při pronikání do hostitelské buňky.
(B) Všechny viry mají nukleovou kyselinu ve formě
primitivní kruhové DNA.
(C) Podle barvitelnosti buněčné stěny se dělí do dvou velkých
skupin: na Gram+ (pozitivní) a Gram–(negativní).
(D) Virus je jednotka živé hmoty nebuněčné povahy,
která nevlastní žádný proteosyntetický ani
metabolický aparát.
32.
Při demonstraci osmotických jevů v buňce můžeme dát list
rostliny do hypertonického prostředí. Jak se nazývá děj,
který proběhne v jeho buňkách?
(A)
(B)
(C)
(D)

epifýza
diafýza
plazmolýza
dialýza

33.
Řada jedovatých látek působí na buněčné úrovni velice
specificky na konkrétní buněčný děj a lze jich využít
v experimentální biologii. Kterou z následujících látek byste
vybrali s cílem způsobit co nejrychleji smrt živočišné
buňky? Názvy jedovatých látek a jejich účinky jsou ve
všech variantách uvedeny správně.
(A) Cykloheximid, který zastaví translaci mRNA a vznik
nových proteinů.
(B) Ethylmethansulfonát, který způsobuje mutace v DNA.
(C) Isoxaben, který blokuje tvorbu buněčné stěny.
(D) Kyanid, který zastaví dýchací řetězec v
mitochondrii.

pokožka
kostní tkáň
zubovina
chrupavka
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34.

37.

Rozhodněte, které z uvedených tvrzení platí o nepohlavním
rozmnožování.

V biologických laboratořích se často pracuje sterilně
s buňkami izolovanými a pěstovanými in vitro, ať už to jsou
jednobuněčné organismy (např. bakterie, prvoci), buněčné
kultury izolované z vyšších organismů, tkáňové kultury
živočišných buněk, pletiva rostlin, či celé orgány nebo
mnohobuněčné organismy. V těchto podmínkách je
zapotřebí buňkám dodat všechny potřebné živiny
v dostatečném množství, aby mohly růst a množit se. Které
látky není zapotřebí nutně dodávat do média pro růst
tkáňových kultur živočišných buněk, protože je ke svému
životu nezbytně nepotřebují?

(A) Nikdy se nevyskytuje u savců.
(B) Zvyšuje vývojové možnosti (evoluční potenciál) druhu.
(C) U přisedlých organismů kompenzuje sníženou
pravděpodobnost setkání gamet při pohlavním
rozmnožování.
(D) Představuje většinou značně časově i energeticky
náročnou činnost.
35.
V jakém pořadí osídloval člověk jednotlivé kontinenty?
(A) Afrika, Evropa, Asie, Jižní Amerika, Severní Amerika
(B) Evropa, Asie, Afrika, Severní Amerika, Austrálie
(C) Afrika, Asie, Evropa, Severní Amerika, Jižní
Amerika
(D) Asie, Afrika, Evropa, Severní Amerika, Jižní Amerika
36.
Prohlédněte si následující kombinaci pravěkých živočichů.
Pro které z uvedených geologických období jsou tyto
organismy typické?
lilijice, graptoliti, trilobiti, ramenonožci, hlavonožci se
schránkami
(A)
(B)
(C)
(D)

silur
jura
křída
prahory

(A)
(B)
(C)
(D)

cukry
aminokyseliny
vitaminy
antibiotika

38.
Vědec studuje rozeznávání, ohraničování, klasifikaci,
vnitřní strukturu, vznik a historický vývoj systematických
jednotek tvořených skupinami organismů, pro které je
společný určitý stupeň příbuznosti a které se svými znaky
odlišují od jiných systematických jednotek stejné úrovně.
Jak se nazývá věda, kterou se vědec zabývá?
(A)
(B)
(C)
(D)

taxonomie
cytologie
paleontologie
morfologie

39.
U které skupiny organismů je hlavní stavební látkou chitin,
který tak poskytuje oporu a ochranu buňkám?
(A)
(B)
(C)
(D)

rostliny
obratlovci
bakterie
houby

40.
Vyberte z možností, co je celosvětově nejčastější příčinou
slepoty.
(A)
(B)
(C)
(D)
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nedostatek vitaminu A
nedostatek vitaminu B
nedostatek vitaminu C
nedostatek vitaminu D
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