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1.  Vážková analýza využívá rovnováhy:       

a) acidobazické 
      b)   komplexotvorné 

c)   srážecí 
d)   redoxní 

 
2.  Význam součinu rozpustnosti:                                      

a) pro výpočet pH 
b) pro zjištění rozpustnosti málo rozpustné sloučeniny 
c) ke zjištění konstanty acidity 
d) k výpočtu konstanty komplexicity 
 

3.   Která rovnice definuje pH?         
a) pH = ln a 
b) pH = - ln a 
c) pH = log a 
d) pH = - log a 
(a je vždy aktivita H3O

+ iontů) 
 
4.   Alkalimetrická titrace je: 

a) titrace kyselinou chlorovodíkovou 
b) titrace roztokem manganistanu draselného 
c) titrace kyseliny zásadou 
d) titrace dusičnanem stříbrným 

 
5. Chelaton 3 je:  

a) disodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové 
b) kyselina octová 
c) komplexometrický indikátor 
d) kyselina šťavelová 

 
6.  Indikátor je látka:        

a) používaná jako odměrný roztok k titraci 
b) používaná k indikaci bodu ekvivalence při odměrné analýze 
c) používaná ke zjištění konstanty acidity 
d) používaná ke zjištění konstanty bazicity 

 



7.  V bodě ekvivalence zjišťujeme:        
a) koncentraci odměrného roztoku 
b) rovnovážnou konstantu reakce 
c) objem odměrného roztoku  
d) konstantu acidity 

 
8.   Komplexometrické titrace slouží ke stanovení: 

a) kyselin nebo zásad 
b) hodnoty pH 
c) kovů v roztocích 
d) součinu rozpustnosti 

 
9.  Který z uvedených indikátorů je indikátor metalochromní: 

a) fenolftalein 
b) murexid 
c) fluorescein 
d) methyloranž 

 
10.  Celkové zvětšení světelného mikroskopu určíme jako:      

a) součet příčného zvětšení objektivu a úhlového zvětšení okuláru 
b) součin příčného zvětšení objektivu, úhlového zvětšení okuláru a tubus 
faktoru  (je-li odlišný od jedné) 
c) podíl příčného zvětšení objektivu a úhlového zvětšení okuláru  
d) součin vlnové délky dopadajícího záření (v nm) a příčného zvětšení objektivu 

 

11. Zvýšení rozlišovací schopnosti světelného mikroskopu nedosáhneme:   
a) použitím imerze a imerzního objektivu 
b) zmenšením vlnové délky záření použitého osvětlovacího zdroje  
c) zvětšením aperturního úhlu 
d) zvětšením vlnové délky záření použitého osvětlovacího zdroje  

 
12. Ve světelné mikroskopii vykazují některé objekty při zobrazení metodou 

fázového kontrastu světlý obrys kolem svého obrazu, tomuto obrysu říkáme:  
a) aureola 
b) alveola 
c) archea 
d) agregát 

 
13. Mikrotom je zařízení pro:          

a) počítání velmi malých objektů pomocí Bürkerovy komůrky ve světelné 
mikroskopii 
b) měření velmi malých tlaků, které vytváří čelní čočka objektivu na krycí sklíčko 
při pozorování mikroskopem 
c) měření tloušťky velmi tenkých řezů z materiálu určeného pro pozorování 
mikroskopem 
d) řezání velmi tenkých řezů z materiálu určeného pro pozorování 
mikroskopem 

 



14. Při přípravě nativních preparátů pro potřeby světelné mikroskopie 
nevyužijeme: 
a) vitální barvení preparátu 
b) fixace preparátu pomocí  roztoků obsahujících  denaturační činidla 
c) uzavření preparátu do vodného média nebo fyziologického roztoku 
d) techniku nátěru pro tekuté preparáty   

 
15. V elektronové mikroskopii mají zobrazovací svazky:      

a) kratší vlnové délky než viditelné záření 
b) delší vlnové délky než viditelné záření 
c) shodné vlnové délky jako viditelné záření 
d) charakter urychlených protonů 
 

16.  Součástí elektronového mikroskopu není:       
a) elektrostatická čočka 
b) zdroj viditelného záření 
c) magnetická čočka  
d) fotonásobič 

 
17.  Požadavek na vzorek pro potřeby transmisní elektronové mikroskopie (TEM): 

a) vzorek musí být dostatečně tenký (desítky -stovky nm) 
b) na tloušťce vzorku nezáleží, ale musí být dokonale odvodněn  
c) vzorek připravujeme naprosto stejně jako pro potřeby světelné mikroskopie 
d) používají se výlučně nativní vzorky 
 

18.  Snímek zákožky svrabové (Sarcoptes scabiei) na obrázku níže byl pořízen: 
a) pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu 
b) pomocí světelného mikroskopu  
c) pomocí transmisního elektronového mikroskopu   
d) pomocí rentgenového mikroskopu 
 

 
 

19.  Mezi techniky přípravy vzorku pro elektronovou mikroskopii nepatří: 
a) pokovení  
b) výroba replik (otisků)  
c) mrazové lámání („freeze-fracturing“) 
d) zavodnění tvrdých vzorků (kosti, vlasy…) 
 



20. Hlavní komponentou buněčné stěny kvasinek jsou: 
a) polysacharidy 
b) murein 
c) fosfolipidy 
d) chitin 

 
21. Účinek penicilinu spočívá v: 

a) působení na proteosyntézu 
b) působení na genetickou informaci 
c) inhibici syntézy buněčné stěny 
d) poškozuje permeabilitu cytoplazmatické membrány 
 

22. Přenašečem vodíkových iontů je při glykolýze: 
a) FAD 
b) NAD 
c) ATP 
d) ADP 

 
23. Sodná sůl kyseliny dipikolinové tvoří: 

a) povrch pouzdra  
b) obal endospór 
c) buněčnou stěnu kvasinek 
d) buněčnou stěnu gramnegativních bakterií 

 
24. Která z organických kyselin má ústřední postavení v metabolických drahách 

organotrofních bakterií:  
a) octová 
b) pyrohroznová 
c) citronová  
d) mléčná 

 
25. Jak je vázaná v živých systémech energie účastnící se metabolických reakcí: 

a) v podobě glykosidické vazby mezi molekulami fosforu 
b) v podobě peptidické vazby mezi molekulami fosforu 
c) v podobě kovalentní vazby mezi molekulami fosforu 
d) v podobě makroergické vazby mezi molekulami fosforu                                                   
 

26. Cytoplasmatická membrána prokaryotní buňky má strukturu: 
a) vrstevnatou tvoří ji peptidoglykan 
b) tekuté mozaiky tvoří ji dvojvrstva fosfolipid ů a globulární bílkoviny 
c) vrstevnatou tvoří ji fosfolipidy 
d) tekuté mozaiky tvoří ji nenasycené mastné kyseliny a proteiny 
 

 
27. Uveďte které z následujících vlastností jsou typické pro G+ bakterie: 

a) barví se modře, jsou málo citlivé k lysozymu a netvoří nikdy protoplasty 
b) barví se červeně , jsou dobře citlivé k lysozymu a tvoří sféroplasty 
c) barví se modře, jsou vysoce citlivé k lysozymu a tvoří protoplasty 
d) barví se červeně, jsou málo citlivé k lysozymu a tvoří sféroplasty 

 



28. Jádro prokaryotní buňky se nazývá: 
a) nukleus 
b) nukleoid 
c) nukleotid 
d) karyon 

 
29. Invaginačními strukturami cytoplasmatické membrány rozumíme: 

a) mesozomy,chromatofory,chloroplasty 
b) dělící přepážku, chromatofory 
c) mesozomy, chromatofory a chlorobiové váčky 
d) vakuoly a granula 

 
30. Co rozumíme genovou interakcí: 

a)  jestliže působením alel jednoho genu jsou podmíněny dva nebo více znaků 
b) jestliže alely dvou nebo více genů podmiňují společně vyjádření určitého 
znaku 
c)  jestliže alely dvou nebo více genů podmiňují společně vyjádření dvou nebo více   
znaků 
d) jestliže se na fenotypu určitého znaku podílí geny umístěny na jednom    
chromozómu 
 

31. Genové interakce mění počet fenotypových tříd v B1 tak, že: 
a)  jejich počet zvyšují 
b)  počet se nemění 
c)  počet se snižuje 
d) někdy se zvyšuje a někdy snižuje podle typu interakce 

 
32. Jak se nazývá interakce, při níž dva genové páry jsou v takovém vztahu, že  

homozygotní recesívní stav v jednom z nich znemožňuje funkci (fenotypový 
projev) druhého: 

a)  kompenzace 
b)  duplicita nekumulativní bez dominance 
c)  recesívní epistáze   
d)  komplementarita 

 

33. Které zákonitosti a pravidla vyplynuly z poznatků o vazbě vloh: 
a) zákon o segregaci a kombinaci vloh a pravidlo počtu vazbových skupin 
b) pravidla o uspořádání genů na chromozomech a počtu vazbových skupin 
c) pravidlo o reciprokém křížení a počtu vazbových skupin 
d) pravidlo o alternativním křížení a a počtu vazbových skupin 

 

34. Kodominance je vztah mezi: 
a) dominantními alelami dvou lokusů a projeví se novým fenotypem 
b) dominantními alelami daného genu a projeví se novým fenotypem 
c) dominantními alelami dvou lokusů projevující se pouze v F1 fenotypem odlišným 
od rodičů 
d)  dominantními alelami, jejichž efekt se projeví intermediárně  

 
 



35. K vazbě vloh dochází tehdy, když:  
a)  je potlačen c.o. mezi nehomologickými chromozómy 
b)  jsou k tomu příhodné vnější podmínky  
c)  obě alely téhož genu jsou na homologických chromozómech 
d)  dva nebo více párů alel je umístěno na témže chromozomovém páru 

 

36. Mírou vazby mezi geny je: 
a) počet dvojitých c.o. 
b) frekvence rekombinant  
c) počet vazbových skupin 
d) délka chromozomů 

 
37. Matka má krevní skupinu A a dítě krevní skupinu B. Stanovte genotypy 

vyloučené z otcovství: 
a) IBi 
b) IBIB, IBi,  
c) IAIA, IAi, ii 
d) IAIB,  IBIB, IBi 
 

38. O Hardy – Wainbergově rovnováze hovoříme jestliže: 
a)  p + q = 2pq 
b)  p + q = 0 
c)  p + q = 1 
d)  p + q = 0,5 

 
39. V rovnovážné populaci je frekvence recesivní alely 0,1. Na základě Hardy-
Weinbergovy rovnováhy určete frekvenci heterozygotů: 

a) 0,1 
b) 0,18 
c) 0,5 
d) 0,82 

 
40. β-thalasemie je onemocnění způsobené poruchou syntézy β-hemoglobinového 
řetězce (alely T, t). Homozygotní jedinci mají těžší formu onemocnění, tzv. 
thalasemii major, heterozygoti lehčí formu thalasemii minor, většina populace 
je však zdravá a touto chorobou netrpí. Pokud se ožení muž s thalasemií minor 
s normální ženou, jaké budou jejich děti mít genotypy? 
a) všechny děti budou trpět thalasemií minor  
b) 25% dětí bude trpět thalasemií major, 50% thalasemií minor, 25% bude zdravých 
c) 50% dětí bude zdravých a 50% bude mít thalasemií minor 
d) všechny děti budou zdravé 

 
41. Pravděpodobnost narození dítěte s fenylketonurií (PKU) zdravým rodičům, 
kterým  se již dítě s PKU narodilo je: 

a) 25 % 
b) 50 % 
c) 75 % 
d) 50 %, pokud to bude syn, dcery budou zdravé 
 



42. Vystřižení intronů patří k: 
a) postreplikačním úpravám 
b) posttrankrip čním úpravám 
c) posttranslačním úpravám 
d) ani jedna z uvedených možností není správná 

 
43. Regulace buněčného cyklu cyklin dependentními kinázami je založena na: 

a) fosforylaci cílových proteinů 
b) fosforylaci cílových nukleových kyselin 
c) metylaci cílových proteinů 
d) metylaci cílových proteinů a nukleových kyselin 

 
44. Hlavním enzymem uplatňujícím se při replikaci bakteriální DNA je: 

a) RNA polymeráza I 
b) RNA polymeráza II 
c) DNA polymeráza III 
d) DNA polymeráza α 

 
45. Úlohou protoonkoproteinů v buňce je:       

a) dávají podnět k dělení buňky 
b) převádějí buňku do G0-fáze 
c) regulují transkripci genů pro rRNA 
d) navozují poškozenou buňku na cestu k programované buněčné smrti 
 

46. Fosfodiesterová vazba v DNA řetězci je mezi:                 
a) báze - báze  3´-5´ 
b) báze - cukr  3´- 5´ 
c) cukr - cukr  3´- 5´ 
d) cukr - cukr 5´- 5´ 

 
47. Postranní řetězec leucinu má: 

a) nepolární charakter 
b) polární charakter 
c) kyselý charakter 
d) zásaditý charakter 

 
48. Jaký typ struktury spoluvytvářejí disulfidické vazby mezi cysteiny uvnitř 

polypeptidového řetězce? 
a) primární 
b) sekundární 
c) terciární 
d) kvartérní 

 
49. Který z následujících kódónů nepatří mezi terminační? 

a) UAA 
b) UAG 
c) UGA 
d) AUG 

 
 



50. Dceřiné buňky po mitotickém dělení mají: 
a) haploidní počet chromozomů a jsou geneticky identické 
b) diploidní počet chromozomů a jsou geneticky identické 
c) haploidní počet chromozomů a jsou geneticky rozdílné 
d) diploidní počet chromozomů a jsou geneticky rozdílné 

 
 
 
 
 


