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bakalářské prezenční i kombinované studium 
 
Otázka 1  
V zárodečnících výtrusných rostlin se vyvíjejí:  

 a. samčí pohlavní buňky   

 b. spory   

 c. semena   

 d. samičí pohlavní buňky   
 
Otázka 2 
Mezi hmyz s proměnou dokonalou nepatří:  

 a. dvoukřídlí   

 b. brouci   

 c. škvoři   

 d. střechatky   
 
Otázka 3 
Sukcese společenstev je:  

 a. vícestupňová a víceúrovňová vzájemně prospěšná symbióza (multi-mutualismus)   

 b. nesezónní, postupný proces kolonizace a zániku populací jednotlivých druhů na určitém místě   

 c. sezónní změny v ekosystémech ve vztahu k ročním obdobím a režimu počasí   

 d. soubor potravních vztahů mezi jednotlivými druhy v daném ekosystému a přenos biomasy    
 
Otázka 4 
Eutrofizace vody nastává v důsledku:  

 a. absence hnilobných procesů u dna vodních nádrží   

 b. nedostatku fosforu ve vodě   

 c. vysokého obsah živin ve vodě, zvláště fosforu a dusíku   

 d. nedostatku kyslíku pro organismy   
 
Otázka 5 
Kontrakce srdeční svaloviny se označuje jako:  

 a. hypertenze   

 b. hypotenze   

 c. diastola   

 d. systola   
 
  



Otázka 6 
Mezi které organizmy patří játrovky?  

 a. mechorosty   

 b. stopkovýtrusné houby   

 c. přesličky   

 d. lišejníky   
 
Otázka 7 
Hodnota morganova čísla p=0,15 vyjadřuje:  

 a. velmi silnou vazbu   

 b. slabou vazbu s téměř volnou kombinovatelností vloh   

 c. velmi slabou vazbu   

 d. téměř úplnou vazbu   
 
Otázka 8 
Mikrotubuly a mikrofilamenta v eukaryotické bu ňce:  

 a. jsou složeny z bílkovinných molekul   

 b. mají vlastní proteosyntetický aparát   

 c. jsou souborem vláknitých struktur glykoproteinové a lipoproteinové povahy   

 d. mají svou vlastní DNA a jsou schopny autoreprodukce   
 
Otázka 9 
Peptidoglykanová vrstva je tvořena:  

 a. lipopolysacharadidy a tetrapeptidy   

 b. mureinem, lipidovou dvojvrstvou a proteiny   

 c. N-acetyl glukosaminem, kyselinou muramovou a tetrapeptidy   

 d. teichoovými, teikuronovými kyselinami a ribitolem   
 
Otázka 10 
Fermentace:  

 a. je proces jehož se účastní pouze kvasinky za vzniku etanolu   

 b. je uskutečňována aerobními i anaerovními bakteriemi   

 c. je proces neúplné dehydrogenace na úrovni substrátu   

 d. je proces neúplné oxidace za vzniku pyruvátu   
 
Otázka 11 
Svatební tance ocasatých předvádí ve vodě:  

 a. čolek obecný   

 b. mlok skvrnitý   

 c. ocasatka   

 d. červor vodní   
 



Otázka 12 
Pro kořeny jsou typické cévní svazky:  

 a. bočné (kolaterální)   

 b. soustředné (koncentrické)   

 c. paprsčité (radiální)   

 d. dvojbočné (bikolaterální)   
 
Otázka 13 
Na oxidačně redukčních reakcích je založen metabolismus:  

 a. jak aerobní, tak anaerobní   

 b. pouze anaerobní   

 c. pouze u živočichů   

 d. pouze aerobní   
 
Otázka 14 
Lososovitou rybou není:  

 a. síh   

 b. bolen dravý   

 c. lipan podhorní   

 d. siven   
 
Otázka 15 
Adrenalin zajišťuje:  

 a. snížení krevního tlaku   

 b. zúžení zornic   

 c. zrychlení srdeční frekvence   

 d. zpomalení dýchání   
 
Otázka 16 
Při recyklaci živin v přírodě plní nejvýznamnější roli:  

 a. rozkladači / detritovoři   

 b. predátoři   

 c. paraziti a parazitoidi   

 d. autotrofové   
 
Otázka 17 
Plodem třešně je:  

 a. nažka   

 b. tobolka   

 c. peckovice   

 d. bobule   
 



Otázka 18 
Který z jmenovaných plžů nepatří do skupiny plicnatých:  

 a. okružák ploský   

 b. plovatka bahenní   

 c. bahenka živorodá   

 d. páskovka hajní   
 
Otázka 19 
Mezi virová onemocnění nepatří:  

 a. tuberkulóza   

 b. chřipka   

 c. spalničky   

 d. obrna   
 
Otázka 20 
Původním ptačím druhem České republiky není:  

 a. bekasina otavní   

 b. bažant obecný   

 c. koroptev polní   

 d. sluka lesní   
 
Otázka 21 
S komorovým okem se mimo obratlovce setkáme u:  

 a. hlavonožců   

 b. pavoukovců   

 c. kroužkovců   

 d. korýšů   
 
Otázka 22 
Funkcí řasnatého tělesa (corpus ciliare) je:  

 a. zajištění pohybu hormího a dolního víčka   

 b. zajištění akomodace čočky   

 c. regulace průměru zornice   

 d. transformace světelného podnětu na nervový impulz   
 
Otázka 23 
Mezi psovité šelmy patří:  

 a. kuna lesní   

 b. jezevec lesní   

 c. norek evropský   

 d. liška obecná   
 



Otázka 24 
Jaké oxidované formy dusíku se mohou vyskytovat v rostlině?  

 a. NH4+   

 b. NO3
- , NO2

-   

 c. HNO3   

 d. NH3   
 
Otázka 25 
Sekundární děje fotosyntézy probíhají:  

 a. v cytoplazmě   

 b. v peroxizomech a mitochondriích   

 c. ve stromatu chloroplastů   

 d. v thylakoidních membránách chloroplastů   
 
Otázka 26 
Kolik kr čních obratlů obsahuje páteř člověka?  

 a. 6   

 b. 5   

 c. 8   

 d. 7   
 
Otázka 27 
Role či funkci, kterou organismus ve společenstvu plní, nebo také souhrn veškerých nároků 
organismu potřebných k jeho životu se označuje jako:  

 a. trofická úroveň   

 b. populace   

 c. ekologická nika   

 d. biom   
 
Otázka 28 
Mladší školní věk pokrývá období:  

 a. 11.-15. roku života   

 b. 9.-14. roku života   

 c. 5.-8. roku života   

 d. 7.-11. roku života   
 
Otázka 29 
Mezi rostliny jednoděložné nepatří:  

 a. lipnice roční   

 b. datlovník pravý   

 c. vstavač kukačka   

 d. pohanka obecná   



 
Otázka 30 
Předmět studia ekologie nejlépe vystihuje:  

 a. vzájemný vztah organismů a jejich prostředí   

 b. ochrana přírody a krajiny   

 c. globální změny klimatu a biodiverzity   

 d. vliv člověka na životní prostředí   
 
Otázka 31 
Dědičností holandrickou nazýváme:  

 a. přenos genetické informace z matky na syna a z otce na dcery   

 b. přenos genetické informace z matky na dcery a z otce na syny   

 c. přenos genetické informace z otce na syny a na dcery   

 d. přenos genetické informace z otce na syny   
 
Otázka 32 
Druhy s velkou tolerancí vůči působení ekologických faktorů prostředí (s širokou schopností snášet 
rozpětí ur čitého faktoru) se nazývají:  

 a. euryekní   

 b. studenokrevné   

 c. indikátorové   

 d. stenotopní   
 
Otázka 33 
Trypsin je látka zajišťující enzymatický rozklad:  

 a. sacharidů   

 b. bílkovin   

 c. tuků   

 d. minerálních látek   
 
Otázka 34 
Při mutaci, kdy je zaměněn v DNA jeden nukleotid jiným:  

 a. nemůže být zařazena do polypeptidu stejná aminokyselina   

 b. musí být syntéza polypeptidu ukončena   

 c. může být zařazena do polypeptidu jiná aminokyselina   

 d. mohou být zařazeny do polypeptidu dvě aminokyseliny   
 
Otázka 35 
Sbíhavost (podobnost) znaků u nepříbuzných druhů v důsledku obdobného stylu života v 
podobném životním prostředí se nazývá:  

 a. konvergentní vývoj   

 b. hibernace   



 c. divergentní vývoj   

 d. speciace   
 
Otázka 36 
Blizna je nedílnou součásti:  

 a. květního lůžka   

 b. vajíčka   

 c. tyčinky   

 d. pestíku   
 
Otázka 37 
Fosilní pozůstatky člověka druhu Homo neanderthalensis známe:  

 a. z Afriky, jižní Asie a Austrálie   

 b. z Evropy a východní Afriky   

 c. z Evropy a západní Asie   

 d. z východní a jihovýchodní Asie   
 
Otázka 38 
Mezi základní zonální biomy Země nepatří:  

 a. rašeliniště   

 b. savany   

 c. stepi   

 d. lesy mírného pásu   
 
Otázka 39 
Mléčný chrup člověka má v úplné sestavě:  

 a. 32 zubů   

 b. 24 zubů   

 c. 20 zubů   

 d. 28 zubů   
 
Otázka 40 
Splešťule blátivá patří mezi:  

 a. ploštice   

 b. ploštěnky   

 c. tasemnice   

 d. motolice   
 


