
Zopakujte si základní informace ke zkoušce:
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 Nebuďte nervózní z toho, že nevyřešíte všechno, to se povede málokomu.
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1. 

Rozhodněte, které z následujících tvrzení o p řenosu oxidu 
uhličitého krví není pravdivé. 
(A) Určité množství oxidu uhličitého se v tkáňových 

kapilárách váže na hemoglobin, v plicích se poté 
uvolňuje a na hemoglobin se může navázat opět kyslík. 

(B) Většina oxidu uhličitého je p řenášena krevní plazmou 
ve formě hydrogenuhličitanových iontů, v plicích se 
opět uvolňuje oxid uhličitý. 

(C) Schopnost hemoglobinu vázat CO2 je asi 200–
300krát větší než schopnost vázat O2, proto se CO2 
váže na hemoglobin již při malé koncentraci. 

(D) Transport oxidu uhličitého, který by byl závislý pouze 
na jeho fyzikáln í rozpustnosti v plazmě, by působil 
velké změny pH krve. 

  
2. 

Které z tvrzení o černém kašli není  pravdivé? 

(A) Jedná se o bakteriální onemocnění, které se přenáší 
kapénkovou infekcí. 

(B) Jedněmi z příznaků jsou silný kašel a zvýšená teplota. 
(C) V České republice je proti němu povinné očkování. 
(D) V současné době se v České republice toto 

onemocnění  nevyskytuje. 
  
3. 

Ve které z možností jsou uvedeny pouze rostliny typické 
pro tzv. jarn í aspekt listnatého lesa? 
(A) orsej jarn í, b ledule jarní, ocún jesenní 
(B) sasanka hajní, dymnivka dutá, bledule jarní  
(C) plicník lékařský, orsej jarní, vstavač kukačka 
(D) prvosenka vyšší, přeslička lesní, sněženka podsněžník 
  
4. 

Vyberte, který z níže uvedených živočichů je nejvýznamněji 
ohrožen kumulací insekticidů a podobných nebezpečných látek 
aplikovaných ve stopových množstvích na zemědělské 
plodiny. 
(A) dravý nebo mrchožravý pták  
(B) hmyzožravec velikosti ježka 
(C) pták živící se hmyzem a semeny 
(D) býložravec 
  
5. 

Ve kterém ze světových biomů se setkáme s nejvyšším 
počtem druhů organismů? 

(A) tajga 
(B) tropický deštný les 
(C) lesy mírného pásu 
(D) poušť 
  

6. 

Které tvrzení o genech na obrázku je pravdivé? 

 
(A) Geny, které nejsou lokalizovány vedle sebe, nejsou ve 

vazbě. 
(B) Geny A/a, B/b jsou ve vazbové pozici t rans. 
(C) Síla vazby mezi geny D/D a E/e je menší než mezi 

geny A/a a E/e. 
(D) Pravděpodobnost rekombinace je největší mezi geny 

A/a a G/g. 
  
7. 

U člověka můžeme někdy najít v tělních buňkách jeden 
pohlavní chromatin (Barrovo tělísko, sex chromat in). Při 
kterém karyotypu? 
(A) 46, XY 
(B) 45, X0 
(C) 47, XXY 
(D) 47, XXX 
  
8. 

Zdravá žena, jejíž otec byl hemofilik, si vzala zdravého 
muže. S jakou pravděpodobností lze očekávat, že jejich 
narozený syn bude trpět hemofilií?  
(A)   25% 
(B)   50% 
(C)   75% 
(D) 100% 
  
9. 

Která látka nepatří mezi nukleové báze, které tvoří 
důležitou součást DNA? 

(A) cytosin 
(B) guanin 
(C) threonin 
(D) thymin  
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10. 

Porovnáme-li obsah močoviny ve vrátnicové, ledvinné 
a jaterní žíle a  seřadíme-li je od nejn ižší koncentrace 
k nejvyšší, jaké je správné pořadí? 

(A) ledvinná žíla, jaterní žíla, vrátnicová žíla 
(B) jaterní žíla, ledvinná žíla, vrátnicová žíla 
(C) ledvinná žíla, vrátnicová žíla, jaterní žíla 
(D) vrátnicová žíla, ledvinná žíla, jatern í žíla 
  
11. 

Která dvojice svalů funguje antagonisticky? 

(A) dvojhlavý a trojhlavý sval pažní 
(B) střední a malý sval hýžďový 
(C) zevní šikmý sval břišní a přímý sval břišní 
(D) žvýkací a spánkový sval 
  
12. 

Jak se mění počet erytrocytů v krvi novorozence po porodu? 
(A) postupně klesá 
(B) postupně stoupá 
(C) nemění se 
(D) nejprve klesne a zase se vrátí na původní hodnotu 
  
13. 

Ve které z možností jsou správně popsány jednotlivé části 
lidského mozku? 

 
(A) 1 – koncový mozek, 2 – mezimozek, 3 – střední 

mozek, 4 – most Varolův, 5 – prodloužená mícha, 6 
– mozeček 

(B) 1 – koncový mozek, 2 – prodloužená mícha, 3 –
 mezimozek, 4 – střední mozek, 5 – most Varolův, 6 – 
mozeček 

(C) 1 – střední mozek, 2 – mezimozek, 3 – mozeček, 4 –
 most Varolův, 5 – koncový mozek, 6 – prodloužená 
mícha 

(D) 1 – střední mozek, 2 – mozeček, 3 – most Varo lův, 4 –
 mezimozek, 5 – p rodloužená mícha, 6 – koncový 
mozek 

  

14. 

Kterým pís menem je označena část trávicí soustavy, kde 
začíná t rávení sacharidů? 

 
(A) A 
(B) B 
(C) C 
(D) D 
  
15. 

Jakým způsobem rostou dlouhé kosti člověka?  
(A) Tvorbou kostní tkáně pouze na povrchu kosti. 
(B) Kostní tkáň přibývá vždy na té části kosti, která je 

nejvzdálenější zbytku těla. 
(C) Prostřednictvím zvětšování objemu kostní dřeně. 
(D) Pomocí růstových chrupavek mezi hlavicí a tělem 

kosti. 
  
16. 

Co označuje termín myelinová pochva? 

(A) část listu trav 
(B) izolaci axonu neuronu 
(C) krycí vrstvu kosti 
(D) lamelu nehtového lůžka 
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17. 

Do které skupiny živočichů patří zákožka, čmelík, sviluška 
a trudník? 

(A) hmyz 
(B) hlístice 
(C) ploštěnci 
(D) roztoči 
  
18. 

Kterým savcům přísluší zubní vzorec 1 0 0 3 v horní i dolní 
čelisti?  
(A) gibonům 
(B) hrabošům 
(C) prasatům 
(D) mrožům 
  
19. 

Na obrázku je znázorněna stélka řasy kadeřnatky. O jaký 
typ stélky jde? 

 
(A) buněčná (kokální) 
(B) vláknitá (trichální) 
(C) pletivná 
(D) trubicovitá (sifonální) 
  
20. 

V jaké podobě rostliny přijímají z okolí dusík? 

(A) dusitany a volný amoniak 
(B) bílkoviny a dusíkaté báze 
(C) dusičitany a oxidy dusíku  
(D) dusičnany a amonné soli 
  
21. 

Která z uvedených struktur je u vodních krytosemenných 
rostlin v porovnání s jejich suchozemskými příbuznými 
nejvíce redukovaná? 
(A) stonek 
(B) epidermis  
(C) kutikula 
(D) parenchym 
  
22. Úloha byla na základě VO vyřazena. 

Pokud si v restauraci budete chtít objednat pokrm ze dvou 
druhů bobulí, který z následujících pokrmů si vyberete? 
(A) plněný paprikový lusk s rajskou omáčkou 
(B) jablečný záv in s rozinkami 
(C) zmrzlinový pohár s jahodami a ostružinami 
(D) vegetariánskou sekanou ze sójového tofu a fazo lí 
  

23. 

Která z možností platí o klíšťové encefalitidě? 

(A) Je způsobována bakteriemi rodu Borrelia, přenášenými 
klíšťaty. 

(B) Projevuje se vzn ikem červené kruhové skvrny v místě 
přisátí klíštěte. 

(C) Jako prevence proti této nemoci se provádí 
očkování. 

(D) Jako léčba se používají antibiotika, užívaná po dobu 
minimálně 1 měsíce. 

  
24. 

Viry napadají všechny živé organis my na světě. Vyberte 
nepravdivé tvrzení z výběru níže. 
(A) Viry napadající jiné viry se nazývají virofágy. 
(B) Viry napadající bakterie se nazývají bakteriofágy. 
(C) Viry napadající sinice se nazývají cyanofágy. 
(D) Viry napadající rostliny se nazývají fytoviry. 
  
25. 

Buněčný cyklus se dá rozdělit do několika fází: Jako M fáze 
se označuje buněčné dělení, jehož součástí je mitóza. Po 
něm následuje G1 fáze, při níž buňka roste. Život buňky 
pokračuje S fází, kdy se repliku je DNA. Poslední fáze se 
označuje G2 a jsou při ní pomnožované organely buňky. 
Poté nastává další M fáze. Víte-li toto, ve které fázi 
buněčného cyklu jsou po celou dobu chromozomy 
dvouchromatidové? 
(A) během G1 fáze  
(B) během S fáze  
(C) během G2 fáze 
(D) během M fáze  
  
26. 

V následujícím přeh ledu je uvedeno několik tvrzení 
o virových částicích: 

1. vždy obsahují b ílkoviny a nukleové kyseliny 
2. vždy obsahují ribozomy a cytoplazmu 
3. mohou se množit pouze uvnitř buněk 
4. rozmnožují se dělením 

Která tvrzení jsou správná? 
(A) pouze tvrzení 1 a 3  
(B) pouze tvrzení 1, 2 a 3 
(C) pouze tvrzení 1, 2 a 4 
(D) tvrzení 1, 2, 3 a 4 
  
27. 

Ve které fázi mitózy dochází k zán iku jaderné membrány 
a ke vzniku dělicího vřeténka?  
(A) v anafázi 
(B) v telofázi 
(C) v metafázi 
(D) v profázi  
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28. 

Některé buňky lidského těla mají intenzivnější 
metabolismus a vytvářejí více bílkovin než jiné buňky. Jaké 
organely a struktury budou u nich více zastoupeny než u 
jiných buněk? 

(A) chromozomy a centrio ly 
(B) ribozomy a centrioly  
(C) mitochondrie a ribozomy 
(D) chromozomy a jadérka 
  
29. 

Jak se nazývá soubor živočišných buněk, které mají stejný 
tvar a vykonávají stejnou funkci? 
(A) tkáň 
(B) pletivo 
(C) orgán 
(D) ektoderm 
  
30. 

Když v ložíme rostlinnou buňku do hypotonického prostředí, 
můžeme u ní pozorovat: 
(A) smrštění cytoplazmy 
(B) zvětšení vakuoly 
(C) zmenšení vakuoly  
(D) odtržení cytoplazmy od buněčné stěny 
  
31. 

Eukaryotické buňky jsou oproti prokaryotickým značně 
složitější. Obsahují velké množství struktur, které 
u prokaryot nenalezneme. Původ těchto struktur byl dlouho 
neznámý. Počátkem minulého století ruský vědec 
Konstantin Merežkovskij jako první publikoval své teorie 
o endosymbiotickém vzniku některých organel, na což se na 
několik desetiletí zapomnělo, a znovuobjevení podobných 
teorií v literatuře zaznamenáváme až v roce 1967, a to z 
pera Lynn Margulisové. Které organely eukaryotických 
buněk podle nich vznikly endosymbiózou? 

(A) mitochondrie a chloroplasty 
(B) mitochondrie a vakuoly  
(C) mitochondrie a jádro  
(D) mitochondrie a lysozomy 
  

32. 

Jak se nazývá organela označená na obrázku šipkou?  

 
(A) endoplazmatické retiku lum 
(B) Golgiho aparát 
(C) Barrovo tělísko  
(D) centrozóm 
  
33. 

Ve které z možností jsou uvedeny takové výrazy, které 
správně doplňují vynechaná místa v textu o juře?  

Začátek geologického období jury  je  udáván před přibližně 
200 ______ lety. Navazuje na předchozí období zvané 
______ a společně s ním je řazena do období ______. Zemi 
obývalo mnoho skupin bezobratlých živočichů, například 
koráli, členovci či amonit i, patřící mezi ______. Z 
obratlovců to pak byli například krokodýli, žraloci nebo 
______. 
(A) miliardami, křída, druhohor, hmyz, d inosauři 
(B) miliony, karbon, prvohor, mlže, ptáci 
(C) miliony, trias, druhohor, hlavonožce, ptakoještěři 
(D) tisíci, křída, prvohor, členovce, mamuti 
  
34. 

Ve kterém období historie Země žil tento organismus? 

 
(A) prahory 
(B) prvohory 
(C) druhohory 
(D) třetihory 
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35. 

Hormony jsou látky, které pomáhají společně s nervovou 
soustavou regulovat procesy u živočichů. Jde o  látky různé 
chemické povahy, například o deriváty aminokyselin, 
peptidy, bílkoviny nebo steroidní látky. Který hormon patří 
mezi odvozené od aminokyseliny tyrosinu? 

(A) testosteron 
(B) oxytocin  
(C) adrenalin 
(D) prolaktin  
  
36. 

Do které z následujících skupin organických látek patří 
fruktóza? 
(A) do enzymů  
(B) do lipidů  
(C) do proteinů 
(D) do sacharidů 
  
37. 

Molekula DNA má v určitém úseku následující pořadí 
nukleotidů: GCA CCT GTA TCG TTG. Jaké bude pořadí 
nukleotidů v řetězci DNA vzniklém rep likací daného 
úseku? Neuvažujte nad orientací vlákna. 
(A) CGU GGT CTU TGC TTC 
(B) CGT GGA CAT AGC AAC 
(C) CGU GGA CAU AGC AAC 
(D) GCT CCA GAT ACG AAG 
  

38. 

Ve kterém oboru proslul Jan Evangelista Purkyně jako 
největší český biolog? 

(A) v genetice 
(B) ve fyziologii 
(C) v paleontologii 
(D) v botanice 
  
39. 

Ve které z možností jsou správně seřazeny jednotlivé 
taxonomické kategorie od nejn ižší po nejvyšší? 
(A) druh, rod, čeleď, řád, třída, kmen, říše, doména 
(B) rod, druh, řád, kmen, čeleď, říše, třída, doména  
(C) řád, rod, čeleď, druh, doména, třída, říše, kmen  
(D) druh, kmen, rod, doména, čeleď, řád, třída, říše 
  
40. 

Chudokrevnost nebo též anémie se může kromě jiných 
příznaků projevovat nízkým počtem červených krv inek, 
sníženou hladinou železa v krvi nebo červeného krevního 
barviva hemoglobinu. V minulosti byla tato choroba léčena 
pojídáním syrových jater. Až v polovině minulého století se 
podařilo izolovat vitamín, který projevy anémie léčí. 
Vyberte z nabídky, který to je . 
(A) vitamin B12 
(B) vitamin C 
(C) vitamin D 
(D) vitamin E 
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