
1.

Na uvedeném obrázku se nachází trávicí soustava, přičemž některé 

z jejích částí jsou označeny čísly. Který z následujících orgánů 

označených číslem produkuje kyselinu chlorovodíkovou? 

(A) 1 

(B) 2 

(C) 3 

(D) 5   

2.

Pacientovi byl opakovaně naměřen krevní tlak 80/60 mm Hg. Které 

opatření mu s ohledem na tlak mimo jiné navrhne jeho praktický 

lékař? 

(A) přestat pít kávu 

(B) zvýšit příjem tekutin 

(C) vyhýbat se tučnému masu 

(D) méně solit   

3.

Do genetické poradny přišli zdraví budoucí rodiče, kteří oba věděli, 

že jsou přenašeči cystické fibrózy, autozomálně přenášeného, 

recesivního genetického onemocnění. Předpokládejme, že recesivní 

homozygot bude vždy nemocný. Ptali se, s jakou pravděpodobností 

bude jejich potomek trpět cystickou fibrózou. Jaké odpovědi se jim 

dostalo? 
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(A) Dítě bude určitě trpět cystickou fibrózou. 

(B) Dítě bude trpět cystickou fibrózou s pravděpodobností 25 %. 

(C) Dítě bude trpět cystickou fibrózou s pravděpodobností 75 %. 

(D) Dítě bude trpět cystickou fibrózou s pravděpodobností 50 %.  

4.

Které kosti kloubně spojuje klíční kost? 

(A) žebra a lopatku 

(B) lopatku a páteř 

(C) hrudní kost a páteř 

(D) lopatku a hrudní kost

 

5.

Která z následujících sloučenin obsahuje dvakrát větší počet atomů 

kyslíku než atomů vodíku? 

(A) dihydrogenfosforečnan vápenatý 

(B) síran amonný 

(C) hydrogenuhličitan amonný 

(D) kyselina thiosírová

6.

Vyberte pravdivé tvrzení o oxidu uhelnatém: 

(A) Vzniká při dokonalém spalování uhlí. 

(B) Vzniká při dýchání rostlin a živočichů. 

(C) Oxid uhelnatý není pro člověka toxický. 

(D) Váže se na hemoglobin červených krvinek a tak blokuje příjem 

a přenos kyslíku.

7.

Jak se nazývá dvojice ústředních metabolických dějů, při nichž se 

molekuly jednoduchých sacharidů postupně štěpí na jednodušší 

molekuly a odevzdávají přitom vodíkové atomy přenašečům, které 

jimi na membráně mitochondrií pohánějí dýchací cyklus – hlavní zdroj 

energie v živočišných buňkách? 

(A) fotosyntéza, glukoneogeneze 

(B) glykolýza, citrátový cyklus 

(C) fotosyntéza, močovinový cyklus 

(D) glukoneogeneze, β-oxidace   

Biologie

Chemie



8.

Vyberte správné tvrzení. 

(A) Alkoholové kvašení je aerobní děj. 

(B) Alkoholové kvašení je anaerobní děj. 

(C) V průběhu alkoholového kvašení nevzniká kyselina pyrohroznová. 

(D) Alkoholové kvašení je součástí dýchacího řetězce.

9.

Dvě síly o velikostech 8 N a 3 N nemohou při žádném vzájemném 

úhlu mít výslednici o velikosti:

(A) 4 N

(B) 5 N

(C) 10 N

(D) 11 N

10.

Jeden gigapascal je _______ .

(A) miliardtina pascalu

(B) deset tisíc pascalů

(C) milion pascalů

(D) miliarda pascalů

11.

Index lomu vody nezávisí na _____ .

(A) barvě světla

(B) kmitočtu světla

(C) intenzitě světla

(D) vlnové délce světla

12.

Ve které z oblastí elektromagnetického spektra je tepelné záření?

(A) mezi rentgenovým zářením a jaderným gama zářením

(B) mezi utrafialovým zářením a rentgenovým zářením 

(C) mezi dlouhými radiovlnami a VKV radiovlnami

(D) mezi krátkými radiovlnami a viditelným světlem
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