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Otázka 1  

Genotyp je:  

 a. typický gen  
 

 b. podmíněn fenotypem  
 

 c. žádná z předchozích alternativ není správná  
 

 d. soubor všech genů organismu  
 

 

Otázka 2  

Kompletní mléčná dentice člověka obsahuje:  

 a. 8 řezáků, 4 špičáky, 4 zuby třenové a 8 molárů  
 

 b. 8 řezáků, 4 špičáky a 12 molárů  
 

 c. 8 řezáků, 4 špičáky a 8 molárů  
 

 d. 4 řezáky, 4 špičáky a 8 zubů třenových  
 

 

Otázka 3  

Pro životní cyklus našich perlooček je typické:  
 

 a. pučení nových jedinců  
 

 b. cyklická partenogeneze  
 

 c. tvorba polypů a medůz  
 

 d. tvorba gemulí  
 

 

Otázka 4  

Acidifikace prostředí je podmíněna sloučeninami  

 a. P a K  
 

 b. N a S  
 

 c. He, Ne, Ar, Kr, Xe a Rn  
 

 d. C a H  
 

 

Otázka 5  

Soubor jedinců různých druhů v určitém prostoru a čase se nazývá  

 a. biocenóza  
 

 b. populace  
 

 c. ekosystém  
 

 d. ekoton  
 

 

Otázka 6  

Největší význam pro kontrolu hladiny cukru (glukózy) v krvi mají hormony:  



 a. dřeně nadledvin  
 

 b. příštitných tělísek  
 

 c. brzlíku  
 

 d. slinivky břišní  
 

 

Otázka 7  

Které rostliny nemají vodivá pletiva?  

 a. přesličky  
 

 b. mechorosty  
 

 c. stromy  
 

 d. plavuně  
 

 

Otázka 8  

Mezi virová onemocnění patří:  

 a. spála  
 

 b. Downova choroba  
 

 c. spalničky  
 

 d. angina  
 

 

Otázka 9  

Mezi lichokopytníky náleží:  

 a. pakoně  
 

 b. hroši  
 

 c. tapíři  
 

 d. žirafy  
 

 

Otázka 10  

Endotermie je  

 a. specifická reakce živočichů na zimní období  
 

 b. výdej energie při zpracovávání potravy  
 

 c. termoregulační schopnost udržovat stálou tělní teplotu  
 

 d. výdej energie při fyzické námaze  
 

 

Otázka 11  

Paraziti získávají organické látky  

 a. z mrtvé organické hmoty  
 

 b. z živých organismů  
 

 c. chemosyntézou  
 

 d. anaerobní respirací  
 

 



Otázka 12  

Enzymatický rozklad bílkovin a peptidů v tenkém střevě zajišťuje enzym:  

 a. pepsin  
 

 b. acetylcholin  
 

 c. ptyalin  
 

 d. trypsin  
 

 

Otázka 13  

Geny malého účinku:  

 a. jsou málo závislé na vnějším prostředí  
 

 b. vytváří polygenní systém  
 

 c. podmiňují kvalitativní znaky  
 

 d. žádná z předchozích alternativ není správná  
 

 

Otázka 14  

Henleova klička se objevila poprvé u:  

 a. plazů  
 

 b. savců  
 

 c. ptáků  
 

 d. obojživelníků  
 

 

Otázka 15  

Do skupiny blanokřídlého hmyzu patří:  

 a. jepice  
 

 b. vážky  
 

 c. mravenci  
 

 d. komáři  
 

 

Otázka 16  

Mezi rostliny krytosemenné nepatří:  

 a. hořec jarní  
 

 b. kopřiva dvoudomá  
 

 c. borovice limba  
 

 d. zvonek rozkladitý  
 

 

Otázka 17  

tRNA přenáší:  

 a. informaci z DNA na mRNA  
 

 b. specificky navázanou aminokyselinu  
 

 c. informaci z jádra na ribozómy  
 



 d. jakoukoliv aminokyselinu  
 

 

Otázka 18  

Při recyklaci živin v přírodě plní nejvýznamnější roli  

 a. autotrofní organismy  
 

 b. vrcholoví predátoři  
 

 c. obligátní mutualisté  
 

 d. rozkladači (detritovoři)  
 

 

Otázka 19  

Složený okolík je květenství čeledi:  

 a. vstavačovité  
 

 b. hvězdnicovité  
 

 c. miříkovité  
 

 d. hluchavkovité  
 

 

Otázka 20  

Mají-li oba rodiče krevní skupinu AB, děti mohou mít krevní skupinu:  

 a. A, 0, AB  
 

 b. A, B, AB  
 

 c. A, B, 0  
 

 d. AB, 0, B  
 

 

Otázka 21  

Běhák je:  

 a. lýtková část dolní končetiny ptáků  
 

 b. srostlé kosti bérce u ptáků  
 

 c. kost, vzniklá srůstem nártních a zanártních kostí ptáků  
 

 d. dolní končetina ptáků  
 

 

Otázka 22  

K chudozubým savcům patří:  

 a. damani  
 

 b. luskouni  
 

 c. hrabáči  
 

 d. pásovci  
 

 

Otázka 23  

Heterotrofní buňky využívají:  

 a. energii chemickou  
 

 b. energii vázanou v anorganických látkách  
 



 c. všechny formy energie  
 

 d. energii světelnou  
 

 

Otázka 24  

Anaerobní glykolýza je proces:  

 a. štěpení glukózy  
 

 b. oxidace anorganických látek  
 

 c. dehydrogenace anorganických látek  
 

 d. štěpení kyseliny pyrohroznové  
 

 

Otázka 25  

Bioindikátory se vyznačují  

 a. herbivorní strategií  
 

 b. úzkou ekologickou valencí  
 

 c. vysokou konkurenční schopností  
 

 d. dlouhým životním cyklem  
 

 

Otázka 26  

Jaká nejvýznamnější fotosyntetická barviva mají hnědé řasy?  

 a. chlorofyl a + chlorofyl c  
 

 b. pouze chlorofyl a  
 

 c. chlorofyl a + chlorofyl d  
 

 d. chlorofyl a + chlorofyl b  
 

 

Otázka 27  

Hlavními produkty fotosyntézy jsou:  

 a. kyslík, sacharid  
 

 b. vodík, kyslík, sacharid  
 

 c. kyslík, oxid uhličitý  
 

 d. oxid uhličitý, sacharid  
 

 

Otázka 28  

Horní končetina je zásobována okysličenou krví, kterou přivádí především:  

 a. podklíčková tepna  
 

 b. sestupná aorta  
 

 c. pažní žíla  
 

 d. vnitřní krkavice  
 

 

Otázka 29  

Která z následujících struktur je součástí gametofytní fáze u mechorostů?  

 a. štět  
 



 b. spóra  
 

 c. obústí (peristom)  
 

 d. zygota  
 

 

Otázka 30  

Člověk druhu Homo habilis žil asi před:  

 a. 3 - 4 mil. lety  
 

 b. 600 - 800 tis. lety  
 

 c. 1,5 - 2 mil. lety  
 

 d. 50 - 100 tis. let  
 

 

Otázka 31  

Mezi základní zonální biomy Země nepatří  

 a. tundra  
 

 b. severské jehličnaté lesy (tajga)  
 

 c. rašeliniště  
 

 d. opadavý les mírného pásma  
 

 

Otázka 32  

Fyziologické prohnutí hrudní části páteře směrem dozadu se označuje jako:  

 a. artróza  
 

 b. kyfóza  
 

 c. skolióza  
 

 d. lordóza  
 

 

Otázka 33  

Mezi kosti pletence dolní končetiny člověka patří:  

 a. kost stehenní  
 

 b. kost pánevní  
 

 c. kost křížová  
 

 d. kost klíční  
 

 

Otázka 34  

Mezi plže nepatří:  

 a. homolice  
 

 b. kamomil  
 

 c. páskovka  
 

 d. zéva  
 

 

Otázka 35  

Mezi ploštěnce (Platyhelminthes) patří:  



 a. ploštěnky, roupi a svalovci  
 

 b. ploštice, splešťule a plošenky  
 

 c. motolice, vířníci a pijavice  
 

 d. tasemnice, motolice a ploštěnky  
 

 

Otázka 36  

Jednovaječná dvojčata vznikají:  

 a. ze dvou vajíček současně oplozených jednou spermií  
 

 b. ze dvou vajíček oplozených dvěma spermiemi  
 

 c. z jednoho vajíčka oplozeného dvěma spermiemi  
 

 d. z jednoho vajíčka oplozeného jednou spermií  
 

 

Otázka 37  

Vodní květ v našich vodních nádržích je tvořen:  

 a. sinicemi  
 

 b. zelenými řasami  
 

 c. krásnoočky  
 

 d. skrytěnkami  
 

 

Otázka 38  

Peptidoglykan - lineární polymer derivátů glukozaminu:  

 a. je specifický pro eukaryota (v jaterních buňkách jako zásoba glukózy)  
 

 b. je více zastoupen u gramnegativních bakterií  
 

 c. je méně zastoupen u grampozitivních bakterií  
 

 d. je specifický pro prokaryota (v bakteriální stěně)  
 

 

Otázka 39 

Které organismy tvoří lišejník?  

 a. houby a kořeny rostlin  
 

 b. řasa (nebo sinice) a houba  
 

 c. řasa a sinice  
 

 d. vřeckovýtrusná a stopkovýtrusná houba  
 

 

Otázka 40  

Sukcese je  

 a. klimaxové společenstvo  
 

 b. postupný směrovaný vývoj společenstva  
 

 c. vnitrodruhová interakce  
 

 d. výsledkem konvergence  
 

 


