
Číslo 
otázky

Znění otázky odpov ěď a = 1 odpov ěď b = 2 odpov ěď c = 3 odpov ěď d = 4

1 Co to je mykorhíza? symbióza hub s kořeny vyšších rostlin soužití kořene bobovitých rostlin a hlízkovitých bakterií pronikání vláken parazitických hub do kořenů kapradin soužití houby a řasy v lišejníku
2 Mixotrofní výživa je charakteristická pro rozchodník bílý rosnatku anglickou stulík žlutý jmelí bílé
3 Osmotický tlak v buňce je daný množstvím organel povrchem plazmatické membrány koncentrací rozpuštěných solí počtem jadérek v jádru
4 Produktem fotosyntézy je voda, kyslík, sacharid kyslík, sacharid oxid uhličitý, sacharid kyslík, oxid uhličitý
5 Pro aerenchym jsou charakteristické ztloustlé buněčné stěny dobře vyvinuté mezibuněčné prostory ostře zakončené tvary buněk chloroplasty bez biomembrán
6 Dutý stonek trav se nazývá lodyha stéblo stvol kmen
7 Jednodomá rostlina má na jedné rostlině oba typy pohlavních orgánů (květů) nese jen samčí nebo samičí pohlavní orgány (květy) je nazvána podle specifických nároků na prostředí má areál omezen na jedno malé území
8 Charakteristickým plodem hvězdnicovitých (Asteraceae) je: nažka tvrdka obilka šešule
9 Pokožka (epidermis) je tvořena: jednovrstevným plochým epitelem jednovrstevným rohovatějícím epitelem mnohovrstevným rohovatějícím epitelem mnohovrstevným nerohovatějícím epitelem

10 Buňky kostní tkáně se nazývají: leukocyty chondrocyty lymfocyty osteocyty
11 Hladká svalová tkáň tvoří dominantní složku svaloviny: dělohy horní končetiny jazyka břišní stěny
12 Neurit je: krátký výběžek neuronu s dostředivým vedením dlouhý výběžek neuronu s odstředivým vedením synaptické zakončení neuronu dostředivý nerv
13 Lebeční šev je typem: vazivového spojení kostí chrupavčitého spojení kostí nepohyblivého kloubního spojení kostí pohyblivého kostního spojení
14 Kyfóza je: prohnutí hrudní páteře dozadu prohnutí krční páteře dopředu spojení obratlů pomocí chrupavky vybočení páteře
15 Tepna je céva, která: vede okysličenou krev vede odkysličenou krev vede krev do srdce vede krev ze srdce
16 Neandrtálce bychom mohli potkat v Evropě: před 2 milióny lety před 800 tisíci lety před 50 tisíci lety před 12 tisíci lety
17 Nejnižší pH z uvedených tekutin má: pankreatická šťáva žluč žaludeční šťáva střevní sekret
18 Zásobním polysacharidem živočišných buněk je: škrob glykogen maltóza inulín
19 Do kmene strunatců  nepatří sumky vršenky ostnokožci kopinatci
20 Jeseteří šupiny jsou ganoidní ktenoidní cykloidní plakoidní
21 Netopýři  patří do řádu hmyzožravci letouni svišťouni blanatí
22 Jedové žlázy pavouků vyúsťují: na klepítkách (chelicery) na makadlech (pedipalpy) v jedovém hrotu zadní části zadečku na prvním prodlouženém páru kráčivých končetin
23 Buchanky patří mezi: rakovce lupenonožce vodní larvy hmyzu planktonní korýše
24 Mezi hmyz s proměnou nedokonalou patří: kobylky chrostíci mravenci mouchy
25 Mezi hlavních 6 biogenních prvků patří: Cu, O, Pb, H, S C, O, N, H, Ca, Na C, O, N, H, Na, K C, O, N, H, P, S
26 Enzymy jsou: bílkoviny cukry tuky glykolipidy
27 Mezi virová onemocnění nepatří: AIDS mor pásový opar pravé neštovice
28 Downův syndrom je podmíněn: třemi chromozómy 22 třemi chromozómy 13 třemi chromozómy 21 třemi chromozómy 18
29 Crossing-over: probíhá mezi nehomologickými chromozómy zajišťuje zdvojení molekuly DNA způsobuje genomové mutace probíhá mezi nesesterskými chromatidami homologických chromozómů
30 Dědičností se rozumí: zachování neproměnlivosti organismů přenos vloh z rodičů na potomky totožnost rodičů a potomků předávání vloh pouze jaderným chromozómem
31 Mediátorová RNA (mRNA) vzniká: translací replikací transkripcí proteosyntézou
32 Při úplné dominanci a křížení dvou heterozygotů (AaxAa): jsou všichni potomci stejní je genotypový poměr 1:1 dostáváme štěpný poměr ve fenotypu 3:1 převládají mateřské znaky
33 V důsledku činnosti člověka vymřel na Zemi: bizon americký holub stěhovavý lelek lesní drop velký
34 Druhy s malou tolerancí vůči působení ekologických faktorů prostředí se nazývají: adaptivní druhy stenoekní druhy predátoři homoiotermní druhy
35 Mezi základní zonální biomy Země nepatří: tropické deštné lesy savany lužní lesy severské jehličnaté lesy (tajga)
36 Půdní mikroflóru nazýváme: mikroedafon mikroplankton mikrocysty mikrospory
37 Eutrofizací vody se: snižuje obsah fosforu ve vodě zvyšuje obsah živin ve vodě omezují hnilobné procesy u dna vodních nádrží cíleně (technologicky) zvyšuje kvalita vody
38 Který z následujících organismů není predátor? štika pavouk kos roháč
39 Souhrnné prostorové a funkční začlenění druhu v ekosystému se nazývá: biom biocenóza ekologická nika ekologické spektrum
40 Předmět studia ekologie nejlépe vystihuje: ochrana životního prostředí člověka vzájemný vztah organismů a jejich prostředí chování organismů vliv člověka na životní prostředí
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