
 
 
 
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA Z BIOLOGIE PRO AK. ROK 2011/2012 

(písemný test – varianta A) 
NMgr. studijní obor : Učitelství biologie pro SŠ 
 
 
Jméno : …………………………………………………. 
Studijní kombinace : …………………………………… 
 
1. Tělní dutinu kroužkovců tvoří tzv.: 

a) mixocel 
b) schizocel 
c) pseudocel 
d) pravá coelomová dutina dělena do páru váčků v každém článku 

 
2. Partenogeneze u bezobratlých je běžná u: 

a) svijonožců a klanonožců  
b) medúzky sladkovodní 
c) perlooček a vířníků  
d) trepky velké Paramecium caudatum 

 
3. Larvou ústřice jedné (Ostrea edulis) a slávky jedlé (Mytilus edulis) je: 

a) trochofora 
b) veliger  
c) miracidium 
d) glochidium 

 
4. Který ze souborů pojmů se plně vztahuje k ploštěncům (Platyhelminthes): 

a) phasmidy, pseudocel, kutikula 
b) rhabdity, miracidium, schizocoel 
c) nauplius, ropalium, metageneze 
d) Enterobius, madreporit, coelomové váčky 

 

5. Který ze souborů pojmů se plně vztahuje k hlístovcům (Nematoda = Nemathelminthes): 
a) phasmidy, pseudocel, kutikula  
b) rhabdity, schizocoel, schizont 
c) nauplius, ropalium, metageneze  
d) Enterobius, madreporit, coelomové váčky 
 

6. Který ze souborů pojmů se plně vztahuje k motýlům: 
a) Hymenoptera, žlabatka, opylovači, 1 pár křídel a kyvadélek 
b) Siphonoptera, otakárek fenyklový, šupinatá křídla, hemimetabolie 
c) Lepidoptera, obaleč jabloňový, 2 páry křídel, holometabolie 
d) Orthoptera, kladélko, složené oko, polokrovky 
 

7. Vědecký název nitěnky obecné je: 
a) Piscicola geometra 
b) Nereis diversicolor 



c) Lumbricus terrestris  
d) Tubifex tubifex 

 
8. Který ze souborů pojmů se plně vztahuje ke křižáku obecnému: 

a) chelicery, 8 očí, plicní sklípky i vzdušnice 
b) pavučina, 2 složené oči, pouze plicní sklípky 
c) mimotělní trávení¸ 1 pár tykadel, pouze vzdušnice 
d) 2 páry tykadel, Astacus astacus, anální dýchání 

 
9. Společným znakem sliznatek a mihulí je: 

a) život larev v řekách  
b) život larev v moři 
c) nepárová nozdra 
d) parazitismus 

 
10. Paryby: 

a) jsou hermafroditi 
b) mají pterygopody  
c) mohou mít vnější i vnitřní oplození 
d) mají ktenoidní a plakoidní šupiny 

 
 11.  Žaberní lupínky u ryb: 

a) přirůstají k žaberním obloukům  
b) přirůstají k žaberním přepážkám 
c) jsou součástí žaberních štěrbin 
d) přirůstají k čelistem 

 
  12. Ocasatí obojživelníci : 

a) nemají lymfatická srdce 
b) mohou mít vnější i vnitřní oplození   
c) jsou většinou neoteničtí 
d) mají slabě vyvinutý čich  

 

  13.  Vomeronazální orgán je: 
a) umístěn v ústní dutině plazů a nosní dutině některých savců  
b) umístěn v nosní dutině plazů 
c) umístěn na spodní čelisti hadů 
d) pouze u šupinatých plazů 

 
  14.  Ptáci mají : 

a) levý oblouk aorty 
b) synapsidní lebku 
c) monokondylní lebku  
d) mohutné plíce 

 
  15.  K lasicovitým šelmám patří : 

a) nosál 
b) panda malá 
c) cibetka 
d) medojed 



  16.  Utajené oplození je známé u: 
a) lasicovitých šelem 
b) některých jelenovitých 
c) některých letounů 
d) ploutvonožců 

17. Metapopulace je : 
a) tzv. zdrojová populace (source population) 
b) soubor prostorově oddělených lokálních subpopulací, propojených genovým tokem – 

rozptylem jedinců 
c) skupina jedinců téhož druhu, u níž není jasné, zda se na hodnoceném území vůbec kdy 

vyskytovala, přes existenci literárních údajů 
d) populace druhů, která v daném území vymizela jako konsekvent lidské aktivity  

18. Facilitace v sukcesi znamená:  
a) účinek dřívějšího druhu na růst druhu navazujícího je negativní; inhibiční druhy 

zabraňují další kolonizaci, nedojde-li k lokálním disturbancím 
b) raně sukcesní druh ovlivňuje podmínky a dostupnost zdrojů, přičemž výskyt 

pozdějších závisí na působení druhů předcházejících 
c) že daný druh ovlivňuje společenstvo mnohem více, než by odpovídalo jeho 

biomase/abundanci 
d) zpětný pochod ve vývoji společenstva, ochuzování druhového spektra, 

zjednodušení biocenózy 

19. Batesovská miméze je jev, kdy :  
a) jedlý druh napodobuje habituelně nejedlého (jedovatého) aposematika, tím si zajišťuje 

ochranu před predátorem 
b) jeden sémantický, nejedlý druh napodobuje jiný sémantický, nejedlý druh 
c) velké oční skvrny (např. na křídlech martináčů) po náhlém odhalení zastraší predátora 
d) jsou útoky predátora usměrňovány na periferní části křídel s falešnou hlavou 

20. Azonální (edafické) biomy jsou : 
a) determinovány zejména množstvím dusičnanů v půdě 
b) přechodové oblasti mezi dvěma či více rozdílnými společenstvy (ekosystémy) 
c) komplexy společenstev, které jsou odpovědí na regionální či lokální specifika reliéfu 
d) ekosystémy širšího prostoru, které odpovídají makroklimatu a příslušné zonální půdě 

21. Které organismy jsou nejvíce (negativně) ovlivňovány biokumulací – biozesilováním? 
a) autotrofní organismy 
b) herbivorní organismy 
c) vrcholoví konzumenti 
d) primární producenti 

22. Realizovaná ekologická nika 
a) vyjadřuje začlenění jedince (organismu) ve struktuře populace 
b) je základní charakteristikou společenstva v ekosystémech 
c) je charakteristika reflektující přítomnost mezidruhových konkurentů a predátorů 
d) charakterizuje celkový (často nenaplněný) potenciál druhu jako výsledek jeho life-

history 
 
 
 



23. Primární produkce je : 
a) množství organické hmoty nebo v ní fixované energie vyprodukované v tělech 

organismů primárních sukcesních stádií  
b) množství organické hmoty nebo v ní fixované energie vyprodukované v tělech 

autotrofních organismů  
c) množství organické hmoty nebo v ní fixované energie vyprodukované v tělech 

organismů na počátku potravních řetězců – destruentů, dekompozitorů a rozkladačů 
d) schopnost určitého biosystému produkovat organickou (živou) hmotu, která slouží pro 

stavbu těl i udržování životních dějů 
 
 24. Kolik různých gamet tvoří hybrid F1, jestliže se jeho homozygotní rodiče lišili v jednom  
alelovém páru? 

a) 4 
b) 1 
c) 2 
d) 3 

25. Heterozygot ve dvou alelových párech, jehož rodiče byli dvojnásobně homozygotní 
vytváří tyto alely: 

a) AA, BB, aa, bb 
b) AB, Ab, aB, ab 
c) AA, BB, aB, Bb 
d) aa, Ab, aB, BB 

26. Jak se projeví interakce mezi geny: 
a) změnou genotypového poměru     
b) změnou dominance a recesivity mezi alelami dvou genů 
c) změnou fenotypového i genotypového poměru 
d) změnou fenotypového poměru  

 
27. Který z uvedených fenotypových poměrů F2, odpovídá kompenzaci: 

a) 9:3:4 
b) 10:3:3 
c) 12:3:1 
d) 9:6:1 

 
28. Hodnota Morganova čísla p=25% vyjadřuje: 

a) velmi silnou vazbu 
b) silnou vazbu 
c) středně silnou vazbu 
d) téměř volnou kombinovatelnost 

 
29. Uspořádání alel +b/a+ zaznamenává: 

a) vazbovou fázi cis 
b) vazbovou fázi trans 
c) blíže nedefinované zygotické uspořádání vloh 
d) druh gamety po volné kombinovatelnosti 

 
30. O Hardy – Weinbergově rovnováze hovoříme jestliže: 

a) p + q = 2pq 
b) p + q = 0 
c) p + q = 1 



d) p + q = 0,5 
 

31. Rzi patří mezi 
a) stopkovýtrusné houby 
b) plísně 
c) spájivé houby 
d) vřeckovýtrusné houby 
 

32. Která z následujících struktur není součástí sporofytní fáze u mechorostů ? 
a) štět 
b) zygota 
c) spora 
d) peristém 
 

33. Kalich vývojově vznikl z : 
a) okvětí 
b) tyčinek 
c) listenu 
d) stonku 

 
34. Mezi subapikální meristémy lze zařadit : 

a) kalyptrogen, dermatogen, plerom, periblém 
b) kalyptrogen, plerom, felogen periblém 
c) kalyptrogen, dermatogen, felogen, periblém 
d) kalyptrogen, dermatogen, plerom, felogen 

 
35. Deriváty felogenu jsou : 

a) sekundární floém a xylém 
b) felem a feloderm 
c) primární floém a xylém 
d) kalyptra 

 
36. Mezi opadavé nahosemenné patří : 

a) Abies 
b) Ginkgo 
c) Picea 
d) Pinus 

 
37. Které z čeledí rostlin mají vytvořené mléčnice? 

a) Papaveraceae 
b) Rosaceae 
c) Aspleniaceae 
d) Pinaceae 

 
38. Do čeledi Lamiaceae náleží : 

a) Adonis 
b) Aesculus 
c) Ajuga 
d) Alyssum 

 



39. Který z následujících typů nepatří mezi pohlavní rozmnožování rostlin a hub? 
a) oogamie 
b) fragmentace 
c) izogamie 
d) anizogamie 

 
40. Hygroskopické pohyby nevykonávají:      

a) šištice jehličnanů při vysychání 
b) obústí tobolky u mechorostů při uvolňování spór 
c) kořeny rostlin při růstu do míst zásobených vodou 
d) haptery přesliček  

 
 
 
Test vypracoval/la (podpis)  …………………………………………………….. 



 
 
 
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA Z BIOLOGIE PRO AK. ROK 2011/2012 

(písemný test – varianta B) 
NMgr. studijní obor : Učitelství biologie pro SŠ 
 
 
Jméno : …………………………………………………. 
Studijní kombinace : …………………………………… 
 

1. Metapopulace je : 
e) tzv. zdrojová populace (source population) 
f) soubor prostorově oddělených lokálních subpopulací, propojených genovým tokem – 

rozptylem jedinců 
g) skupina jedinců téhož druhu, u níž není jasné, zda se na hodnoceném území vůbec kdy 

vyskytovala, přes existenci literárních údajů 
h) populace druhů, která v daném území vymizela jako konsekvent lidské aktivity  

 2. Facilitace v sukcesi znamená:  
e) účinek dřívějšího druhu na růst druhu navazujícího je negativní; inhibiční druhy 

zabraňují další kolonizaci, nedojde-li k lokálním disturbancím 
f) raně sukcesní druh ovlivňuje podmínky a dostupnost zdrojů, přičemž výskyt 

pozdějších závisí na působení druhů předcházejících 
g) že daný druh ovlivňuje společenstvo mnohem více, než by odpovídalo jeho 

biomase/abundanci 
h) zpětný pochod ve vývoji společenstva, ochuzování druhového spektra, 

zjednodušení biocenózy 

3. Batesovská miméze je jev, kdy :  
e) jedlý druh napodobuje habituelně nejedlého (jedovatého) aposematika, tím si zajišťuje 

ochranu před predátorem 
f) jeden sémantický, nejedlý druh napodobuje jiný sémantický, nejedlý druh 
g) velké oční skvrny (např. na křídlech martináčů) po náhlém odhalení zastraší predátora 
h) jsou útoky predátora usměrňovány na periferní části křídel s falešnou hlavou 

4. Azonální (edafické) biomy jsou : 
e) determinovány zejména množstvím dusičnanů v půdě 
f) přechodové oblasti mezi dvěma či více rozdílnými společenstvy (ekosystémy) 
g) komplexy společenstev, které jsou odpovědí na regionální či lokální specifika reliéfu 
h) ekosystémy širšího prostoru, které odpovídají makroklimatu a příslušné zonální půdě 

5. Které organismy jsou nejvíce (negativně) ovlivňovány biokumulací – biozesilováním? 
e) autotrofní organismy 
f) herbivorní organismy 
g) vrcholoví konzumenti 
h) primární producenti 

 
 
 



6. Realizovaná ekologická nika 
e) vyjadřuje začlenění jedince (organismu) ve struktuře populace 
f) je základní charakteristikou společenstva v ekosystémech 
g) je charakteristika reflektující přítomnost mezidruhových konkurentů a predátorů 
h) charakterizuje celkový (často nenaplněný) potenciál druhu jako výsledek jeho life-

history 

7. Primární produkce je : 
e) množství organické hmoty nebo v ní fixované energie vyprodukované v tělech 

organismů primárních sukcesních stádií  
f) množství organické hmoty nebo v ní fixované energie vyprodukované v tělech 

autotrofních organismů  
g) množství organické hmoty nebo v ní fixované energie vyprodukované v tělech 

organismů na počátku potravních řetězců – destruentů, dekompozitorů a rozkladačů 
h) schopnost určitého biosystému produkovat organickou (živou) hmotu, která slouží pro 

stavbu těl i udržování životních dějů 
 
 8. Kolik různých gamet tvoří hybrid F1, jestliže se jeho homozygotní rodiče lišili v jednom  
alelovém páru? 

e) 4 
f) 1 
g) 2 
h) 3 

 
 9. Heterozygot ve dvou alelových párech, jehož rodiče byli dvojnásobně homozygotní 
vytváří tyto alely: 

e) AA, BB, aa, bb 
f) AB, Ab, aB, ab 
g) AA, BB, aB, Bb 
h) aa, Ab, aB, BB 

 
 10. Jak se projeví interakce mezi geny: 

e) změnou genotypového poměru     
f) změnou dominance a recesivity mezi alelami dvou genů 
g) změnou fenotypového i genotypového poměru 
h) změnou fenotypového poměru  

 
 11. Který z uvedených fenotypových poměrů F2, odpovídá kompenzaci: 

e) 9:3:4 
f) 10:3:3 
g) 12:3:1 
h) 9:6:1 

 
  12. Hodnota Morganova čísla p=25% vyjadřuje: 

e) velmi silnou vazbu 
f) silnou vazbu 
g) středně silnou vazbu 
h) téměř volnou kombinovatelnost 

 
 



  13. Uspořádání alel +b/a+ zaznamenává: 
e) vazbovou fázi cis 
f) vazbovou fázi trans 
g) blíže nedefinované zygotické uspořádání vloh 
h) druh gamety po volné kombinovatelnosti 

 
  14. O Hardy – Weinbergově rovnováze hovoříme jestliže: 

e) p + q = 2pq 
f) p + q = 0 
g) p + q = 1 
h) p + q = 0,5 

 
  15. Rzi patří mezi 

e) stopkovýtrusné houby 
f) plísně 
g) spájivé houby 
h) vřeckovýtrusné houby 
 

  16. Která z následujících struktur není součástí sporofytní fáze u mechorostů ? 
e) štět 
f) zygota 
g) spora 
h) peristém 
 

  17. Kalich vývojově vznikl z : 
e) okvětí 
f) tyčinek 
g) listenu 
h) stonku 

 
  18. Mezi subapikální meristémy lze zařadit : 

e) kalyptrogen, dermatogen, plerom, periblém 
f) kalyptrogen, plerom, felogen periblém 
g) kalyptrogen, dermatogen, felogen, periblém 
h) kalyptrogen, dermatogen, plerom, felogen 

 
  19. Deriváty felogenu jsou : 

e) sekundární floém a xylém 
f) felem a feloderm 
g) primární floém a xylém 
h) kalyptra 

 
  20. Mezi opadavé nahosemenné patří : 

e) Abies 
f) Ginkgo 
g) Picea 
h) Pinus 

 
  21. Které z čeledí rostlin mají vytvořené mléčnice? 

e) Papaveraceae 



f) Rosaceae 
g) Aspleniaceae 
h) Pinaceae 

 
  22. Do čeledi Lamiaceae náleží : 

e) Adonis 
f) Aesculus 
g) Ajuga 
h) Alyssum 

 
  23. Který z následujících typů nepatří mezi pohlavní rozmnožování rostlin a hub? 

e) oogamie 
f) fragmentace 
g) izogamie 
h) anizogamie 

 
  24.  Hygroskopické pohyby nevykonávají:      

e) šištice jehličnanů při vysychání 
f) obústí tobolky u mechorostů při uvolňování spór 
g) kořeny rostlin při růstu do míst zásobených vodou 
h) haptery přesliček  

 
  25. Tělní dutinu kroužkovců tvoří tzv.: 

e) mixocel 
f) schizocel 
g) pseudocel 
h) pravá coelomová dutina dělena do páru váčků v každém článku 

 
  26. Partenogeneze u bezobratlých je běžná u: 

e) svijonožců a klanonožců  
f) medúzky sladkovodní 
g) perlooček a vířníků  
h) trepky velké Paramecium caudatum 

 
  27 . Larvou ústřice jedné (Ostrea edulis) a slávky jedlé (Mytilus edulis) je: 

e) trochofora 
f) veliger  
g) miracidium 
h) glochidium 

 
  28. Který ze souborů pojmů se plně vztahuje k ploštěncům (Platyhelminthes): 

e) phasmidy, pseudocel, kutikula 
f) rhabdity, miracidium, schizocoel 
g) nauplius, ropalium, metageneze 
h) Enterobius, madreporit, coelomové váčky 

 

  29. Který ze souborů pojmů se plně vztahuje k hlístovcům (Nematoda = Nemathelminthes): 
e) phasmidy, pseudocel, kutikula  
f) rhabdity, schizocoel, schizont 
g) nauplius, ropalium, metageneze  



h) Enterobius, madreporit, coelomové váčky 
 

  30. Který ze souborů pojmů se plně vztahuje k motýlům: 
e) Hymenoptera, žlabatka, opylovači, 1 pár křídel a kyvadélek 
f) Siphonoptera, otakárek fenyklový, šupinatá křídla, hemimetabolie 
g) Lepidoptera, obaleč jabloňový, 2 páry křídel, holometabolie 
h) Orthoptera, kladélko, složené oko, polokrovky 
 

  31. Vědecký název nitěnky obecné je: 
e) Piscicola geometra 
f) Nereis diversicolor 
g) Lumbricus terrestris  
h) Tubifex tubifex 

 
  32. Který ze souborů pojmů se plně vztahuje ke křižáku obecnému: 

e) chelicery, 8 očí, plicní sklípky i vzdušnice 
f) pavučina, 2 složené oči, pouze plicní sklípky 
g) mimotělní trávení¸ 1 pár tykadel, pouze vzdušnice 
h) 2 páry tykadel, Astacus astacus, anální dýchání 

 
  33. Společným znakem sliznatek a mihulí je: 

e) život larev v řekách  
f) život larev v moři 
g) nepárová nozdra 
h) parazitismus 

 
   34. Paryby: 

e) jsou hermafroditi 
f) mají pterygopody  
g) mohou mít vnější i vnitřní oplození 
h) mají ktenoidní a plakoidní šupiny 

 
    35.  Žaberní lupínky u ryb: 

e) přirůstají k žaberním obloukům  
f) přirůstají k žaberním přepážkám 
g) jsou součástí žaberních štěrbin 
h) přirůstají k čelistem 

 
    36. Ocasatí obojživelníci : 

e) nemají lymfatická srdce 
f) mohou mít vnější i vnitřní oplození   
g) jsou většinou neoteničtí 
h) mají slabě vyvinutý čich  

 

   37.  Vomeronazální orgán je: 
e) umístěn v ústní dutině plazů a nosní dutině některých savců  
f) umístěn v nosní dutině plazů 
g) umístěn na spodní čelisti hadů 
h) pouze u šupinatých plazů 

 



   38.  Ptáci mají : 
e) levý oblouk aorty 
f) synapsidní lebku 
g) monokondylní lebku  
h) mohutné plíce 

 
   39.  K lasicovitým šelmám patří : 

e) nosál 
f) panda malá 
g) cibetka 
h) medojed 

 
   40.  Utajené oplození je známé u: 

e) lasicovitých šelem 
f) některých jelenovitých 
g) některých letounů 

h) ploutvonožců 
 

 
 
Test vypracoval/la (podpis)  …………………………………………………….. 



Řešení písemného testu – NMgr. studium uč. biologie pro SŠ 2011/2012 
 
Varianta A  
 
1.d 
2.c 
3.b 
4.b 
5.a 
6.c 
7.d 
8.a 
9.c 
10.b 
11.a 
12.b 
13.a 
14.c 
15.d 
16.c 
17.b 
18.b 
19.a 
20.c 
21.c 
22.c 
23.b 
24.c 
25.b 
26.d 
27.b 
28.c 
29.b 
30.c 
31.a 
32.c 
33.c 
34.b 
35.b 
36.b 
37.a 
38.c 
39.b 
40.c 
 



Řešení testu – NMgr. studium uč. biologie pro SŠ 2011/2012 
 
Varianta B 
1.b 
2.b 
3.a 
4.c 
5.c 
6.c 
7.b 
8.c 
9.b 
10.d 
11.b 
12.c 
13.b 
14.c 
15.a 
16.c 
17.c 
18.b 
19.b 
20.b 
21.a 
22.c 
23.b 
24.c 
25.d 
26.c 
27.b 
28.b 
29.a 
30.c 
31.d 
32.a 
33.c 
34.b 
35.a 
36.b 
37.a 
38.c 
39.d 
40.c 
 
 


