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1. 

Jak se nazývá stadium vývoje zárodku, které je typické pro 

strunatce a u většiny ostatních živočichů se nenachází? 

(A) neurula 

(B) morula 

(C) blastula 

(D) gastrula 
  

2. 

Rudiment je zakrnělý orgán, který už organismus aktivně 

nepoužívá, ovšem který byl funkčně využíván u jeho 

vývojového předka. Která z následujících struktur není 

rudimentem? 

(A) kostrční obratle člověka 

(B) ocasní ploutev žraloků 

(C) oči macaráta jeskynního 

(D) svaly ušního boltce člověka 
  

3. 

Který z následujících jevů najdeme u všech typů pohlavního 

rozmnožování? 

(A) Vždy se setkávají dva jedinci opačného pohlaví. 

(B) Vždy dochází ke splývání dvou buněk. 

(C) Vždy se ho účastní nepohyblivé samičí buňky 

a pohyblivé samčí buňky. 

(D) Vždy dochází k páření, při kterém jsou pohlavní buňky 

jednoho jedince dopraveny dovnitř těla druhého 

jedince. 
  

4. 

Přečtěte si text týkající se rozšíření organismů v Asii 

a Austrálii. 

Fauna savců Asie a Austrálie se v historii nikdy úplně 

nepromíchala. V době ledové, kdy byla hladina moře 

mnohem níže než dnes a mezi většinou kontinentů bylo 

možné přecházet pevninskými mosty, existovalo mezi Asií 

a Austrálií stále moře, které dovedly překročit jen některé 

skupiny suchozemských savců. Proto se do Austrálie z Asie 

nikdy nedostaly například šelmy (s výjimkou psa dingo, 

který se sem dostal spolu s prvními lidmi), zatímco 

z Austrálie do Asie nepřešli například vačnatci. Jedna 

skupina savců naopak neměla s překonáváním moře 

problém a jako jediná původní savčí skupina se zvládla 

dostat i na izolované ostrovy Nového Zélandu. 

Kterou z následujících vět by mohl text pokračovat? 

(A) Jsou to kytovci, kteří se dovedou šířit přes moře 

snadno, a žijí tak v řekách i jezerech jak Austrálie, tak 

i zmíněného Nového Zélandu. 

(B) Jsou to letouni, kteří jako jediní savci dovedou létat 

a moře zvládli přeletět. 

(C) Jsou to hroši, kteří dovedou výborně plavat, a dodnes 

tak žijí na Novém Zélandu, na rozdíl od Austrálie, kde 

byli vyhubeni prvními anglickými osadníky. 

(D) Jsou to hmyzožravci, kteří díky schopnosti zpomalit 

svůj metabolismus mohou přečkat dlouhou dobu na 

moři a nechat se vyplavit i na vzdálené ostrovy. 
  

5. 

Zatímco v rybnících, používaných k intenzivnímu chovu 

ryb, zpravidla najdeme málo vodních rostlin a extrémně 

mnoho fytoplanktonu, v neobhospodařovaných nádržích 

bývá voda čistá, se spoustou vodních rostlin. Který jev stojí 

za špatnými podmínkami v intenzivně využívaných 

nádržích? 

(A) Plankton se živí rybami, a proto je ho nejvíc tam, kde je 

velká rybí obsádka. 

(B) Chovné rybníky bývají hnojeny velkým množstvím 

krmiva pro ryby, což sem přináší i živiny pro 

fytoplankton. 

(C) Fytoplankton je v chovných rybnících cíleně vysazován 

jako krmivo pro ryby. 

(D) Fytoplankton se v chovných rybnících přemnožuje, 

protože jsou zpravidla hodně zastíněné, a vodní rostliny 

zde tak nemohou růst. 
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6. 

Vyberte tvrzení, které necharakterizuje správně rysa 

ostrovida. 

(A) Rys je v České republice původní druh kočkovité 

šelmy. Nemá zde přirozené nepřátele, nejvýznamnější 

hrozbou jsou pro něj lidé. 

(B) Jako typický zástupce kočkovitých je aktivní hlavně za 

soumraku. 

(C) Dospělí rysi si vytvářejí rozsáhlá teritoria, velká od 

desítek po stovky km
2
. 

(D) Rys se nejčastěji pohybuje v otevřené krajině bez 

větších ploch lesů, kde má dobrý výhled. 
  

7. 

Která molekula funguje jako přenašeč aminokyselin při 

proteosyntéze? 

(A) ATP 

(B) tRNA 

(C) rRNA 

(D) mRNA 
  

8. 

Které z následujících tvrzení vždy platí pro všechny 

živočichy s rozlišeným pohlavím? 

(A) Nositel dvou stejných pohlavních chromozomů je 

samec, nositel dvou různých pohlavních chromozomů 

je samice. 

(B) V pohlavních buňkách je haploidní sada 

chromozomů. 

(C) Pohlaví je vždy určeno sestavou pohlavních 

chromozomů, ale ne vždy platí, že nositel dvou různých 

pohlavních chromozomů musí být samec. 

(D) O pohlaví potomka rozhodují pohlavní chromozomy 

obsažené ve spermii. 
  

9. 

V manželském páru trpí muž vzácnou vrozenou vadou, 

která se dědí mitochondriálně. Jaká je pravděpodobnost, že 

budou mít manželé nemocné dítě, je-li žena zdráva? 

(A)   50% 

(B)   25% 

(C)     0% 

(D) 100% 
  

10. 

Geneticky modifikovaná Bt-kukuřice obsahuje gen z půdní 

bakterie Bacillus thuringiensis pro protein, který 

u některých druhů hmyzu způsobuje perforaci střev. Čím se 

bude tato plodina vyznačovat? 

(A) Pěstování této plodiny bude vyžadovat nižší aplikace 

insekticidů. 

(B) Přítomnost cizorodého proteinu bude odpuzovat hmyzí 

škůdce, kteří nezačnou plodinu ožírat. 

(C) Používá se pouze pro výrobu bioethanolu, neboť je 

toxická i pro savce. 

(D) Poté, co hmyz začne žrát kukuřici, přenese se gen i do 

jeho genomu, díky čemuž se v jeho těle začne tvořit 

toxický protein a zabije ho. 
  

11. 

 

Pod kterou kostí je uloženo zrakové centrum šedé kůry 

koncového mozku? 

(A) pod kostí 1 

(B) pod kostí 2 

(C) pod kostí 3 

(D) pod kostí 4 
  

12. 

Co se podílí na zvyšování frekvence a síly stahu myokardu? 

(A) parasympatické nervové dráhy vedoucí z krčních 

oddílů míchy 

(B) sympatické nervové dráhy v součinnosti s některými 

stimulačními hormony (adrenalin, hormony štítné 

žlázy a další) 

(C) vzrůst koncentrace ATP ve věnčitých tepnách 

(D) bloudivý nerv a acetylcholin 
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13. 

Jakou funkci mimo jiné plní sliny? Vyberte správné tvrzení. 

(A) Obsahují enzym trypsin potřebný pro trávení bílkovin. 

(B) Katalyzují štěpení škrobů, glykogenu a celulózy. 

(C) Chrání vitaminy před degradací. 

(D) Obsahují enzym lysozym působící antimikrobiálně. 
  

14. 

Jana ve škole špatně vidí na tabuli. Její optik jí sdělil, že má 

více problémů. Má tři dioptrie na každém oku, vyskytuje se 

u ní daltonismus (zaměňuje zelenou a červenou barvu), je 

šeroslepá a světelné paprsky se jí sbíhají před sítnicí. Co 

mimo jiné může Jana udělat, aby lépe viděla na tabuli? 

(A) Začít nosit brýle s rozptylkami. 

(B) Začít nosit speciální brýle na astigmatismus. 

(C) Užívat větší množství vitamínu C. 

(D) Měla by začít nosit barevné čočky, které na rozdíl od 

brýlí dokážou zlepšit i barvoslepost. 
  

15. 

Ethanol je běžně dostupná látka s vyhledávanými 

omamnými účinky na lidský organismus. V játrech je 

pomocí enzymu alkohol-dehydrogenázy přeměňován na 

acetaldehyd – agresivní látku způsobující nevolnost 

a bolesti hlavy. Dále je acetaldehyd-dehydrogenázou 

oxidován na kyselinu octovou (acetát), která je pak zdrojem 

energie. 

Přiřaďte osoby podle jejich tolerance v pití alkoholu 

k účinnosti jejich enzymů. 

I. Petr se snadno opije i menším množstvím alkoholu, ale 

další den nemívá kocovinu. 

II. Jirka se také snadno opije, navíc je mu po alkoholu 

další den špatně. 

III. Alena má v pití alkoholu velkou výdrž, ale další den jí 

je vždy špatně. 

IV. Klára má také velkou výdrž, navíc další den nemívá 

kocovinu. 

1. vysoce účinná alkohol-dehydrogenáza, vysoce účinná 

acetaldehyd-dehydrogenáza 

2. vysoce účinná alkohol-dehydrogenáza, hůře účinná 

acetaldehyd-dehydrogenáza 

3. hůře účinná alkohol-dehydrogenáza, vysoce účinná 

acetaldehyd-dehydrogenáza 

4. hůře účinná alkohol-dehydrogenáza, hůře účinná 

acetaldehyd-dehydrogenáza 

(A) I-3, II-4, III-2, IV-1 

(B) I-4, II-1, III-3, IV-2 

(C) I-2, II-3, III-1, IV-4 

(D) I-1, II-2, III-3, IV-4 
  

16. 

Kde se v těle člověka nachází kost skalní? 

(A) Je součástí kosti spánkové. 

(B) Je součástí kosti čelní. 

(C) Je součástí zápěstí. 

(D) Je součástí pánevního pletence. 
  

17. 

Vyberte, která dvojice endokrinní žlázy a hormonu, který 

žláza produkuje, je chybně. 

(A) šišinka (epifýza) – melatonin 

(B) štítná žláza – tyroxin 

(C) nadledviny – endorfin 

(D) Langerhansovy ostrůvky slinivky břišní (pankreatu) – 

inzulin 
  

18. 

Který z následujících živočichů neprochází během svého 

vývoje stadiem planktonní larvy? 

(A) chobotnice 

(B) mnohoštětinatec nereidka 

(C) hvězdice 

(D) medúza 
  

19. 

Která z následujících charakteristik je společná pro bobra, 

ondatru, nutrii a potkana? 

(A) Nejde o původní středoevropské druhy, všechny 

pocházejí ze Severní Ameriky. 

(B) Všechny jmenované druhy se příležitostně živí rybami. 

(C) Všechny jmenované druhy jsou ohrožené nebo kriticky 

ohrožené. 

(D) Jedná se o hlodavce žijící ve vodě nebo v její 

blízkosti. 
  

20. 

Která z následujících charakteristik nejlépe vystihuje pojem 

„stélka“? 

(A) nepohlavní generace výtrusných rostlin 

(B) jednoduché tělo nerozlišené na jednotlivé orgány 

(C) nadzemní část rostliny 

(D) rostlinný orgán tvořený jen jedním typem pletiva 
  

21. 

O jaké sloučeniny bude především obohacovat půdu 

pěstování jetele, vojtěšky a dalších bobovitých rostlin? 

(A) sloučeniny fosforu 

(B) sloučeniny vápníku 

(C) sloučeniny hořčíku 

(D) sloučeniny dusíku 
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22. 

Rostlinné orgány plní kromě primárního účelu i některé 

další funkce, ke kterým jsou tvarově nebo svou vnitřní 

stavbou uzpůsobené. Která z následujících trojic obsahuje 

přeměny stonku? 

(A) oddenek kosatce, úponky révy vinné, kolce hlohu 

(B) šlahouny jahodníku, oddenek kosatce, celá bulva celeru 

(C) oddenkové hlízy bramboru, celá bulva celeru, úponky 

bobovitých 

(D) trny akátu, kolce hlohu, úponky révy vinné 
  

23. 

Který z následujících typů záření je nejdůležitější pro proces 

fotosyntézy? 

(A) gamma záření 

(B) ultrafialové záření 

(C) viditelné světlo 

(D) infračervené světlo 
  

24. 

V chaloupce uprostřed lesů se po dni stráveném hledáním 

hub sešli čtyři houbaři. Se zájmem si prohlíželi své úlovky, 

když tu náhle zpozorněli – v košíku jednoho z nich byla 

jedovatá houba. Který z následujících obsahů košíků 

zahrnuje houbu, která je smrtelně jedovatá? 

(A) hřib smrkový, bedla vysoká, pečárka polní, ucho 

Jidášovo 

(B) muchomůrka růžovka, hřib kovář, klouzek sličný, liška 

obecná 

(C) václavka smrková, holubinka namodralá, hřib hnědý, 

špička travní 

(D) hřib dubový, závojenka olovová, pýchavka obecná, 

čirůvka májovka 
  

25. 

Který z následujících termínů označuje malé kruhovité 

molekuly DNA, které se nacházejí v cytoplazmě bakterií? 

(A) fimbrie 

(B) inkluze 

(C) plazmidy 

(D) ribozómy 
  

26. 

Který z následujících výroků o virech není pravdivý? 

(A) Bakteriofágy patří mezi viry. 

(B) Některé viry způsobují choroby, jako jsou příušnice 

a spalničky. 

(C) Virion může obsahovat DNA, nebo RNA. 

(D) Viry napadají pouze živočichy včetně člověka. 
  

27. 

Bakterie jsou kosmopolitně rozšířené mikroorganismy. 

Ve kterém z uvedených prostředí jich můžete najít nejvíce, 

resp. kde je jich největší počet např. na 1 ml? 

(A) v řekách 

(B) v půdách 

(C) v ovzduší 

(D) v ledovcích 
  

28. 

Které z následujících onemocnění není způsobeno viry? 

(A) klíšťová encefalitida 

(B) AIDS 

(C) borelióza 

(D) vzteklina 
  

29. 

Ve které tkáni či ve kterém pletivu dochází k častému dělení 

buněk? 

(A) pletivo aktivně fotosyntetizujícího listu 

(B) srdeční svalovina 

(C) tkáň výstelky trávicí trubice 

(D) u neuronů v mozku během dospívání 
  

30. 

Která varianta nabízí pouze komponenty eukaryotické 

buňky obsahující fosfolipidy? 

(A) plazmatická membrána, endoplazmatické retikulum, 

cytoskelet, bičík 

(B) jádro, vakuola, Golgiho aparát, mitochondrie 

(C) vakuola, ribozomy, jádro, plazmatická membrána 

(D) endoplazmatické retikulum, cytoskelet, Golgiho aparát, 

jádro 
  

31. 

Který z těchto procesů nemůže probíhat u bakterií? 

(A) fotosyntéza 

(B) replikace DNA 

(C) translace 

(D) mitóza 
  

32. 

Vyberte nesprávné přiřazení metabolického děje a jeho 

lokalizace v buňce. 

(A) Krebsův cyklus (citrátový cyklus) – mitochondrie 

(B) fotosyntéza – chloroplast 

(C) glykolýza – cytoplazma 

(D) beta-oxidace mastných kyselin – cytoplazma 
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33. 

Která odpověď nejlépe popisuje rozdíl mezi tepnami 

a žílami? 

(A) Žíly vždy vedou krev odkysličenou, tepny naopak 

okysličenou. 

(B) Žíly jsou tvořeny hladkou svalovinou, tepny oproti 

tomu spíše srdeční svalovinou. 

(C) Žilní stěna obsahuje méně svalových buněk než 

stěna tepen. 

(D) Žíly vždy vedou krev ze srdce, tepny do srdce. 
  

34. 

Ve které organele lidské buňky zejména probíhá výroba 

vázané energie v podobě molekul ATP? 

(A) drsné endoplazmatické retikulum 

(B) Golgiho aparát 

(C) mitochondrie 

(D) ribozomy 
  

35. 

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 

organismy. V těchto podmínkách je zapotřebí buňkám dodat 

všechny potřebné živiny v dostatečném množství, aby 

mohly růst a množit se. Který prvek v podobě roztoku jeho 

sloučenin není třeba dodávat do média v případě pěstování 

fotosyntetizujících řas na vzduchu? 

(A) železo 

(B) dusík 

(C) fosfor 

(D) uhlík 
  

36. 

Jaké označení se používá pro kyselinu askorbovou? 

(A) vitamín A 

(B) vitamín B12 

(C) vitamín C 

(D) vitamín D 
  

37. 

Které z následujících tvrzení o svalech pracujících na tzv. 

kyslíkový dluh je pravdivé? 

(A) Glukóza se oxiduje na CO2 a H2O. 

(B) Tuky se oxidují na CO2 a H2O. 

(C) Glukóza se mění na kyselinu mléčnou. 

(D) Tuky se mění na kyselinu mléčnou. 
  

38. 

K místu vraždy byl kromě soudního lékaře přivolán také 

forenzní entomolog. Co bude na těle oběti zkoumat? 

(A) otisky prstů 

(B) stopy po použití jedu 

(C) stáří mrtvoly podle druhu a stáří vývojových stadií 

hmyzu na mrtvole 

(D) zajišťovat vzorky DNA, které by mohly pocházet 

z vraha 
  

39. 

Paleontologové se vydali na expedici s cílem prozkoumat 

lokalitu s výskytem fosilií z období křídy (stáří 70 milionů 

let). Kterou z následujících zkamenělin zde určitě 

nenajdou? 

(A) dinosaura 

(B) ptakoještěra 

(C) savce 

(D) trilobita 
  

40. 

Vyberte, které z těchto běžně užívaných léčiv není 

rostlinného původu. 

(A) chinin 

(B) kyselina salicylová 

(C) morfin 

(D) hirudin 
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