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Otázka 1 
Která z uvedených charakteristik je správná?  

 a. stonožky – bez tykadel a 1 pár složených očí   

 b. brouci – tři páry nohou a dva páry čelistí   

 c. raci – dva páry tykadel, 1 pár kusadel a 2 páry čelistí   

 d. pavouci – 4 páry hrudních končetin a endocephalická tykadla   
 
Otázka 2 
Peripatrická varinata speciace je podtypem  

 a. synpatrické speciace   

 b. alopatrické speciace   

 c. vikariantní (dichopatrické) speciace   

 d. sympatrické speciace   
 
Otázka 3 
Mezi terminační kodony nepatří:  

 a. UGA   

 b. UAA   

 c. UAG   

 d. UGG   
 
Otázka 4 
Dvojím oplozením u krytosemenných vzniká  

 a. zárodečný vak a zygota   

 b. vajíčko a embryo   

 c. vaječná a spermatická buňka   

 d. zygota a endosperm   
 
Otázka 5 
U lyzinu neprobíhá následující modifikace postranního řetězce:  

 a. hydroxylace   

 b. fosforylace   

 c. acetylace   

 d. metylace   
 
  



Otázka 6 
Chlorocysty a hyalocysty najdeme u  

 a. játrovek   

 b. hnědých řas   

 c. lišejníků   

 d. rašeliníků   
 
Otázka 7 
V rovnovážné populaci je frekvence recesivní alely 0,2. Na základě Hardy-Weinbergovy 
rovnováhy určete frekvenci heterozygotů  

 a. 0,32   

 b. 0,16   

 c. 0,5   

 d. 0,8   
 
Otázka 8 
Jedním z rozdílů transkripce u prokaryot a eukaryot je  

 a. U eukaryot se transkripce účastní 3 RNA polymerázy, zatímco u prokaryot pouze 1.   

 
b. U prokaryot neprobíhají postranskripční úpravy ribonukleových kyselin, zatímco u eukaryot 
ano.   

 c. Transkripcí v eukaryotech vzniká přímo mRNA, u prokaryot její prekurzor hnRNA.   

 d. mRNA prokaryot je monogenní, u eukaryot je polygenní.   
 
Otázka 9 
Foramen Panizzae je přítomen u  

 a. recentních archosaurů   

 b. paleognátních ptáků   

 c. leguánů   

 d. dvojdyšných ryb   
 

Otázka 10 
V případě, kdy druh spotřebuje méně ze dvou zdrojů, bere-li si je dohromady, než když je 
konzumuje zvlášť, nazýváme tyto zdroje  

 a. dokonale zastupitelné   

 b. komplementární   

 c. antagonistické   

 d. nezbytné (esenciální)   
 
Otázka 11 
Hodnota Morganova čísla p = 0,15 vyjadřuje  

 a. velmi slabou vazbu   

 b. velmi silnou vazbu   



 c. úplnou vazbu   

 d. středně silnou vazbu   
 
Otázka 12 
Endostyl není vyvinut u  

 a. Sliznatek   

 b. Bezlebečných   

 c. Pláštěnců   

 d. Mihulovců   
 
Otázka 13 
Mezi izosporní zástupce výtrusných rostlin nepatří  

 a. Huperzia selago   

 b. Blechnum spicant   

 c. Lycopodium clavatum   

 d. Selaginella selaginoides   
 
Otázka 14 
Za vývojově primitivní znaky rostlin považujeme  

 a. neustálené počty volných květních částí uspořádaných ve spirále   

 b. listy uspořádané křižmostojně nebo v přeslenech   

 c. srostlé květní části uspořádané v soustředných kruzích   

 d. vajíčka uzavřená v plodolistech tvořících spodní semeník   
 
Otázka 15 
RNA polymeráza I se v eukaryotické buňce účastní přepisu:  

 a. strukturních genů   

 b. genů pro rRNA   

 c. genů pro tRNA a genů pro snRNA   

 d. strukturních genů a genů pro snRNA   
 
Otázka 16 
Který proces se v životním cyklu retrovirů nevyskytuje:  

 a. přepis RNA do DNA reverzní transkriptázou   

 b. integrace membránovou fúzi a odstranění kapsidu   

 c. stádium proviru   

 d. integrace lineární jednořetězcové DNA do jádra buňky   
 
  



Otázka 17 
Mechorosty nemají  

 a. vodivá pletiva   

 b. krycí pletiva   

 c. siličná tělíska   

 d. pohyblivé samčí pohlavní buňky   
 

Otázka 18 
Uveďte, jak se liší G+ a G- bakterie v citlivosti k penicilinu  

 a. G+ žádná G- velká   

 b. G+ velká G- žádná   

 c. G+ malá G- velká   

 d. G+ velká G- malá   
 

Otázka 19 
Sporokarp je  

 a. Útvar odpovídající primitivnímu vajíčku u oddělení Lyginopteridophyta   

 b. Výtrusnicové pouzdro u heterosporních kapradin   

 c. Výtrusný klas u oddělení Equisetophyta   

 d. Ekvivalent vajíčka u oddělení Gnetophyta   
 

Otázka 20 
Hmyz s proměnou nedokonalou je zastoupen taxony:  

 a. Orthoptera a Lepidoptera   

 b. Coleoptera a Diptera   

 c. Hymenoptera a Odonata   

 d. Hemiptera a Orthoptera   
 

Otázka 21 
Hlavním mechanismem přirozeného výběru, který zvyšuje počet jedinců industriáln ě melanické 
formy je  

 a. reakce na vymizení lišejníků   

 b. zvýšení imisí popílku   

 c. reakce na zvyšování podílu kmenů znečištěných černými sazemi   

 d. rozdílný predační tlak ptáků vůči jedincům obou forem   
 

Otázka 22 
Bifaciální list je  

 a. list se zřetelně rozlišenou adaxiální a abaxiální stranou   

 b. list pouze s palisádovým parenchymem   

 c. list u brukvovitých   

 d. list u kterého nemůžeme rozlišit začátek a konec listu   



Otázka 23 
Nejstarší zástupce cévnatých rostlin je  

 a. Rhynia   

 b. Magnolia   

 c. Nymphaea   

 d. Archaefructus   
 
Otázka 24  
Mezi parazitické bezobratlé patří:  

 a. štír a štírek   

 b. štěnice a roupice   

 c. motolice a chlopek   

 d. tasemnice a ploštěnka mléčná   
 
Otázka 25 
Jaký přenos genetické informace není možný?  

 a. z DNA na RNA   

 b. z DNA na DNA   

 c. z proteinu na RNA   

 d. z RNA na DNA   
 
Otázka 26 
Termín „schizont“ se vztahuje k taxonům:  

 a. škrkavky a roupi   

 b. krvinkovky a kokcidie   

 c. motolice a škrkavky   

 d. tasemnice a motolice   
 

Otázka 27 
Larvami houbovců jsou:  

 a. parenchymula a amfiblastula   

 b. zoea a nauplius   

 c. planula a parenchymula   

 d. glochidium a veliger   
 

Otázka 28 
Mechanismus udržující populační početnost v určitých mezích je označován jako  

 a. environmentální stochasticita a genetický drift   

 b. geometrický růst populace   

 c. extinkční vír (extinction vortex)   

 d. hustotně závislá regulace početnosti populace   



 
 
 
Otázka 29 
Se vzrůstajícím počtem polygenů determinujících určitý kvantitativní znak  

 a. zvyšuje se pravděpodobnost výskytu mezních genotypových hodnot   

 b. klesá počet kategorií s odlišnou genotypovou hodnotou   

 
c. stoupá počet kategorií s odlišnou genotypovou hodnotou, počet mezních genotypových hodnot 
se však nemění   

 
d. stoupá počet kategorií s odlišnou genotypovou hodnotou a současně se snižuje 
pravděpodobnost výskytu mezních genotypových hodnot   

 
Otázka 30 
Který z následujících proteinů se váže na komplex cyklin-Cdk a tím jej inhibuje?  

 a. p53   

 b. p21   

 c. ligáza   

 d. DNA-polymeráza   
 
Otázka 31 
Batesonevo číslo vyjadřuje  

 a. kolikrát jsou mezi gametami hybrida častější nerodičovské sestavy alel   

 b. celkový počet rekombinantů   

 c. jaký je podíl gamet s nerodičovskou setavou alel tvořící hybridy   

 d. kolikrát jsou mezi gametami dihybrida s vazbou častější rodičovské sestavy alel   
 
Otázka 32 
Uspořádání alel ++/ab zaznamenává  

 a. vazbovou fázi cis   

 b. druh gamety po volné kombinovatelnosti   

 c. vazbovou fázi trans   

 d. blíže nedefinované zygotické uspořádání vloh   
 
Otázka 33 
Kterou stélku lišejníky netvoří ?  

 a. keříčkovitou   

 b. měchýřkatou   

 c. korovitou   

 d. lupenitou   
 
  



Otázka 34 
Produktivita prost ředí ovlivňuje druhové bohatství  

 a. vždy s pozitivní korelací   

 b. unimodálně (konkávně nebo konvexně)   

 c. různými způsoby (podle taxonu, typu prostředí aj.)   

 d. vždy s negativní korelací   
 

Otázka 35 
Spory vytváří rod bakterií:  

 a. Staphylococcus   

 b. Bacillus   

 c. Salmonella   

 d. Streptococcus   
 

Otázka 36 
Trn u rostlin vzniká metamorfózou  

 a. květu nebo stonku   

 b. listu nebo stonku   

 c. květu nebo listu   

 d. listu nebo kořene   
 

Otázka 37 
Kombinace chlorofylu u hnědých řas je  

 a. a, b   

 b. a, c   

 c. pouze a   

 d. a, d   
 
Otázka 38 
Mezi stopkopvýtrusné houby nepatří?  

 a. Muchomůrka   

 b. Smrž   

 c. Choroše   

 d. Bedla   
 
Otázka 39 
Žaberní plátky u paryb  

 a. přirůstají k žaberním přepážkám   

 b. přirůstají k žaberním štěrbinám   

 c. přirůstají ke skřelím   

 d. přirůstají k žaberním obloukům   



Otázka 40 
V kořeni jednoděložných rostlin najdeme  

 a. arthrostélé   

 b. ataktostélé   

 c. protostélé   

 d. eustélé   

 


