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1. Vyberte chorobu bakteriálního původu, kterou přenášejí klíšťata:
A) klíšťová encefalitida
B) lymeská borelióza
C) ebola
D) žlutá zimnice
2. Viry:
A) jsou autotrofní organismy
B) jsou schopny samostatné autoreprodukce
C) mají vlastní speciální typ metabolismu
D) mohou být příčinou nádorového bujení
3. Kůže člověka:
A) je ve své nejsvrchnější vrstvě – epidermis – bohatá na tukové buňky
B) obsahuje ve škáře mazové a potní žlázy
C) je na povrchu tvořena jednou vrstvou plochých, dlaždicových buněk
D) je pružná díky bílkovině melaninu
4. Muchomůrka růžovka je houba:
A) smrtelně jedovatá
B) mírně jedovatá
C) bez prstenu
D) jedlá v každé kuchyňské úpravě
5. Pro profázi prvního meiotického dělení platí:
A) bivalenty se rozestupují k opačným pólům buňky
B) v buňce se nachází 4n (tetraploidní) sada chromozómů
C) končí vznikem dvou diploidních dceřiných buněk
D) odehrává se zde rekombinace genetické informace
6. Co má prokaryotní buňka na rozdíl od eukaryotické?
A) plastidy
B) plazmidy
C) buněčnou stěnu
D) ribozómy
7. Motolicemi se člověk NEMŮŽE nakazit:
A) brouzdáním se ve vodě v přírodě
B) konzumací nedostatečně tepelně upraveného masa či jater mezihostitelů
C) konzumací rostlin
D) prostřednictvím krevsajícího hmyzu
8. Dlouhé kosti:
A) jsou tvořeny dvěma diafýzami a jednou epifýzou
B) mají podél diafýzy pod okosticí spongiózní kostní tkáň
C) rostou do délky tzv. růstovými ploténkami
D) jsou po celém povrchu kryty okosticí
9. Proč je jód důležitý pro lidský organismus?
A) je nezbytným prvkem pro svalovou kontrakci
B) účastní se přenosu nervového vzruchu
C) je složkou hemoglobinu
D) je nutný pro syntézu tyroxinu
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10. Folikuly ve vaječnících:
A) jsou tvořeny vajíčky a buňkami, které je obklopují
B) se začínají tvořit v důsledku působení hormonu folitropinu (FSH), který je přímo vaječníky
produkován
C) vyvíjejí se chronologicky tak, že prvním folikulem je tzv. Graafův folikul
D) označujeme též jako žlutá tělíska
11. G2-fáze buněčného cyklu:
A) je fáze buněčného cyklu, v níž probíhá replikace DNA
B) je součástí mitózy, chromozómy se v ní řadí do ekvatoriální roviny buňky
C) nachází se v ní hlavní kontrolní uzel buněčného cyklu
D) je třetí fází buněčného cyklu
12. Při konzumaci potravy (u člověka):
A) se postupně aktivuje sympatikus
B) se v ústech ve vyšší míře vylučuje enzym pepsin
C) se do střev uvolňuje kyselina chlorovodíková
D) dochází k trávení sacharidů už v dutině ústní
13. Jako generativní rozmnožování u rostlin označujeme:
A) řízkování
B) rozmnožování pomocí oddenků a hlíz
C) takové, kdy potomci mají stejný genotyp jako rodičovská rostlina
D) takové, kdy potomci vznikají ze semen
14. Co je společným znakem rostlinných a živočišných buněk?
A) stejný způsob rozdělení buňky (cytokineze) po proběhlém jaderném dělení
B) přítomnost mitochondrií
C) přítomnost buněčné stěny
D) respirace probíhající u obou typů buněk jen v noci (za tmy)
15. Která choroba je infekční?
A) cholera
B) leukémie
C) angina pectoris
D) cukrovka
16. Imunizace je proces:
A) vytvoření vrozené (přirozené) imunity
B) rozvoje získané imunity na základě styku s antigenem
C) potlačení funkce imunitního systému za účelem příjmu transplantátu
D) kdy tělo bojuje s antigeny vlastních tkání
17. Translace v buňce probíhá:
A) v jádře
B) též v mitochondriích a v plastidech
C) v Golgiho aparátu
D) výhradně na ribozómech hrubého endoplazmatického retikula
18. Vyberte NESPRÁVNÉ tvrzení o mateřském mléce:
A) jeho produkce je spouštěna hormonem oxytocinem
B) v prvních týdnech po porodu jde o tzv. kolostrum
C) jeho produkce je spouštěna hormonem progesteronem
D) období produkce mléka nazýváme laktace
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19. Uvažujte křížení dvou dvojnásobných heterozygotů (AaBb x AaBb). Jaký podíl potomků
bude dominantní v obou znacích? Platí úplná dominance.
A) 1/2
B) 1/4
C) 1/16
D) 9/16
20. Fosfolipidy jsou hlavní složkou:
A) buněčných membrán
B) nukleových kyselin
C) buněčných stěn
D) buněčných cytoskeletálních struktur
21. Mezi geneticky podmíněné choroby nervové soustavy můžeme zařadit:
A) meningitidu
B) novou variantu CJN (Creutzfeldt-Jakobova nemoc)
C) epilepsii
D) toxoplazmózu
22. Vyberte správné tvrzení o vitamínu D:
A) způsobuje uvolňování vápníku z kostí
B) jeho nedostatek má za následek křivici (rachitis)
C) nazýváme ho též tokoferol
D) jeho tvorbu v těle blokuje UV záření
23. Vyberte správné tvrzení o dědičnosti krevních skupin AB0. Bombay genotyp
neuvažujeme.
A) dědičnost krevních skupin AB0 je příkladem neúplné dominance
B) jedinec s krevní skupinou 0 je recesivní homozygot
C) dva jedinci s krevní skupinou AB mohou mít potomka s krevní skupinou 0
D) jedinec krevní skupiny A nebo B může mít vždy jen jeden genotyp
24. Do třídy hmyzu NEPATŘÍ:
A) rybenka
B) původce svrabu
C) přenašeč malárie
D) veš muňka
25. Která droga patří mezi halucinogeny?
A) LSD
B) morfin
C) toluen
D) pervitin
26. Na hemoglobin se s několikanásobně vyšší afinitou v porovnání s kyslíkem váže plyn,
který způsobuje u člověka udušení. Je to:
A) oxid uhelnatý
B) dusík
C) sirovodík
D) oxid dusnatý
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27. Sběrné kanálky v ledvinách člověka:
A) ústí do močové trubice
B) mají kolem sebe silně hypertonické prostředí a slouží tak k zahušťování moči
C) mají kolem sebe silně hypotonické prostředí a slouží tak k nasávání vody
D) slouží k tvorbě primární moči, které může být denně až 200 litrů
28. Mezi kontraktilní bílkoviny patří:
A) myozin
B) fibrin
C) kolagen
D) elastin
29. Při úplné dominanci v genu A a neúplné dominanci v genu B se s jedincem genotypu
AABb fenotypově shoduje jedinec:
A) AaBB
B) AABB
C) Aabb
D) AaBb
30. Vzájemně komplementární jsou nukleotidy s těmito dusíkatými bázemi:
A) uracil v DNA a adenin v RNA při transkripci
B) cytosin v DNA a guanin v RNA při transkripci
C) tymin v DNA a cytosin v DNA při replikaci
D) guanin v RNA a adenin v DNA při reverzní transkripci
31. Mezi aneuploidie zařadíme:
A) trizomii
B) triploidii
C) absenci jedné chromozómové sady v jádře buňky
D) takovou chromozómovou aberaci, která vznikla na základě ztráty (delece) části
chromozómu
32. Jeden z kroků tvorby karyotypů je aplikace hypotonického roztoku na dělící se buňky.
Proč je použití takového roztoku výhodné?
A) chromozómy se smrsknou (zkrátí) a jsou lépe vidět
B) buňka praskne a chromozómy se rozprostřou (na mikroskopickém sklíčku)
C) roztok stimuluje buňku k dělení
D) žádná odpověď není správná – zadání otázky je chybné, roztok se používá hypertonický
33. Přeměnu normálních zdravých buněk ve zhoubné nádorové buňky nazýváme:
A) maligní transformace
B) benigní transformace
C) metastazování
D) partenogeneze
34. Výsledkem křížení hnědookého rodiče heterozygota s modrookým (alela pro hnědou
barvu očí je dominantní nad alelou pro modrou barvu) jsou následující potomci:
A) 50% potomků s modrýma očima
B) 3/4 potomků s hnědýma očima
C) všichni budou mít modré oči
D) 25% potomků s hnědýma očima
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35. Synapse:
A) umožňuje obousměrné šíření nervového vzruchu mezi dvěma neurony
B) je místo spojení dvou axonů
C) je místo propojení dvou neuronů, kde se elektrický signál převádí na chemický
D) se nacházejí jen mezi neurony a smyslovými buňkami
36. Vyberte NESPRÁVNOU odpověď. DNA viru začleněná do genomu hostitelské buňky:
A) se nazývá provirus
B) je součástí lyzogenního cyklu viru
C) je součástí lytického cyklu viru
D) se může podílet na vzniku nádorového bujení
37. Pyruvát (kyselina pyrohroznová):
A) je přímým vstupním substrátem do Krebsova cyklu
B) se dál odbourává jen za anaerobních podmínek
C) se tvoří v mitochondriích z glukózy
D) vzniká jako konečný produkt glykolýzy
38. Bakterie:
A) jsou buňky eukaryotního typu
B) mají v buněčné stěně přítomen chitin
C) mají společné znaky s buňkami sinic
D) způsobující některé lidské choroby nedokáží dlouho přežívat ve vnějším prostředí
39. Žena s krevní skupinou Rh+:
A) jejímu plodu nikdy nehrozí novorozenecká žloutenka v důsledku inkompatibility krve matky
a plodu
B) nemůže mít zároveň krevní skupinu 0
C) nemůže mít Rh-negativní dítě
D) má v séru protilátky (anti-Rh), kterými ohrožuje plod během těhotenství
40. Trojcípou chlopeň v lidském srdci najdeme:
A) mezi pravou a levou síní
B) při vstupu do aorty
C) mezi levou síní a levou komorou
D) mezi pravou síní a pravou komorou
41. Pro hubení hmyzu se v hygieně používá termín:
A) deratizace
B) dezinfekce
C) dezinsekce
D) denaturace
42. Vyberte správnou odpověď – část buňky a její funkce:
A) hladké endoplazmatické retikulum – syntéza proteinů
B) cytoskelet – vnitrobuněčný pohyb
C) vakuoly – syntéza lipidů
D) tylakoidy – detoxifikační funkce
43. Vyberte správné tvrzení o svalech:
A) krejčovský sval patří mezi svaly předloktí
B) protichůdně působící svaly nazýváme synergické svaly
C) stah kosterního svalstva je zahájen zvýšením koncentrace vápenatých iontů, které se
uvolňují ze sarkoplazmatického retikula
D) buňky srdeční svaloviny nevykazují příčné pruhování
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44. Je-li člověk vystaven stresu či nadměrnému fyzickému či emocionálnímu zatížení:
A) aktivuje se parasympatický vegetativní nervový systém
B) mozek aktivuje osu hypotalamus-hypofýza-nadledviny
C) dochází k nadměrné produkci pohlavních hormonů
D) zvýšená produkce hormonu adrenalinu důsledky takového stavu tlumí a navozuje pocit
klidu, aby nedošlo k ohrožení života
45. Vyberte CHYBNÉ tvrzení. Cholesterol:
A) je nepostradatelnou složkou buněčných membrán všech organismů na naší planetě
B) ovlivňuje fluiditu buněčných membrán
C) je výchozím substrátem pro tvorbu steroidních hormonů
D) vázaný v tzv. LDL (low density lipoproteins) zvyšuje riziko vzniku aterosklerózy
46. „Veškeré lidstvo jest jednoho původu“. Tuto větu formuloval v jedné své vědecké práci
významný americký antropolog českého původu:
A) Jan Evangelista Purkyně
B) Johann Gregor Mendel
C) Miroslav Zikmund
D) Aleš Hrdlička
47. Gamety člověka vznikají:
A) dělením pohlavních buněk
B) mitózou
C) u žen ve vejcovodech, u mužů v chámovodech
D) u žen již během embryonálního vývoje
48. Chromatin:
A) je komplex DNA a bílkovin v jádře
B) je jiný název pro jadérko
C) se v závislosti na fázi buněčného cyklu nijak nepřeměňuje – bylo by to příčinou vzniku
mutací
D) je důležitou součástí jaderné membrány
49. Je-li četnost recesivní alely v populaci 40%, frekvence heterozygotů je:
A) 60%
B) 36%
C) 48%
D) 16%
50. Daltonismus (barvoslepost) je genetická choroba, která je podmíněna přítomností
recesivní alely na chromozómu X. Zdravá žena, jejíž otec byl barvoslepý, očekává se
zdravým partnerem narození dcery. S jakou pravděpodobností (v %) bude jejich dcera
barvoslepá?
A) 100
B) 50
C) 0
D) 25

