
 

 

Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! 
 

 

 
 
 

Přejeme mnoho úspěchů! 

květen 2006 

Zopakujte si základní informace a pokyny ke zkoušce: 
• U každé úlohy je správná jediná odpověď. 

• Za každou správnou odpověď získáváte bod, za každou špatnou odpověď se 
vám odečítá část bodu. 

• Když otázce vůbec nerozumíte nebo si s ní vůbec nevíte rady, nehádejte. 

• Nejlepší je nejprve řešit ty úlohy, které se vám zdají snadné a které dokážete 
vyřešit rychle, pak se vrátit k úlohám náročnějším a teprve nakonec se věnovat 
nejobtížnějším otázkám. 

• Pracujte rychle, ale soustředěně.  

• Test obsahuje 40 úloh. 
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BIOLOGIE  
 
 

1. 

Cytokineze v buněčném cyklu:  

(A) následuje po fázi G2 
(B) následuje po fázi G0 
(C) následuje po mitotické telofázi 
(D) je mezi profází a metafází 
 

2. 

Tubulin je lokalizován v: 

(A) intermediárních filamentech 
(B) mikrotubulech 
(C) Golgiho komplexu 
(D) hladkém endoplazmatickém retikulu 
 

3. 

Watson a Crick objasnili: 

(A) strukturu DNA 
(B) strukturu hemoglobinu 
(C) strukturu imunoglobulinu 
(D) strukturu nukleozomů 
 

4. 

Jako lytický cyklus se označuje průběh: 

(A) reprodukčního cyklu bakteriofága v buňce bakterie, 
která v důsledku toho zlyzovala 

(B) glykolýzy 
(C) hemolýzy 
(D) vzniku profága 
 

5. 

Chinin je alkaloid, dříve používaný k léčbě: 

(A) kokcidiózy 
(B) úplavice 
(C) drogových závislostí 
(D) malárie 
 

6. 

Který z následujících přenosů genetické informace je 
katalyzován zpětnou transkriptázou? 

(A) přenos z proteinu do proteinu 
(B) přenos z RNA do proteinu 
(C) přenos z DNA do RNA 
(D) přenos z RNA do DNA 
 

7. 

Při úplné dominanci a křížení dvou heterozygotů (Aa × Aa): 

(A) je fenotypový poměr 1 : 1 
(B) je genotypový poměr 1 : 2 : 1 
(C) je genotypový poměr 3 : 1 
(D) je fenotypový poměr 9 : 3 : 3 : 1 
 

8. 

U retrovirů je matricí pro syntézu provirové DNA: 

(A) prion 
(B) DNA 
(C) onkogen 
(D) RNA 
 

9. 

Dominantní homozygoti mají v populaci četnost 16 %. 
Četnost heterozygotů je: 

(A) 36 % 
(B) 48 % 
(C) 60 % 
(D) 65 % 
 

10. 

K přepisu konkrétního genu z dvouřetězcové DNA do 
mRNA dochází takto: 

(A) Do mRNA se přepisují současně oba řetězce DNA. 
(B) mRNA se přepisuje střídavě po jednom tripletu z obou 

řetězců DNA. 
(C) Do mRNA se přepisuje vždy pouze jeden řetězec DNA. 
(D) mRNA se syntetizuje pouze v období replikace DNA. 
 

11. 

Gametogeneze (spermatogeneze nebo oogeneze) je tvorba 
haploidních gamet daná typem buněčného dělení, které 
označujeme jako: 

(A) mitóza 
(B) amitóza 
(C) apoptoza 
(D) meióza 
 

12. 

Z 10 spermatocytů II. řádu vznikne po 2. meiotickém dělení 
____×____ spermií: 

(A) 60 
(B) 40 
(C) 20 
(D) 10 
 

13. 

Hematokrit je: 

(A) absolutní množství červených krvinek v krvi 
(B) množství hemoglobinu v krvi 
(C) procentuální zastoupení červených krvinek a bílých 

krvinek na celkovém objemu krve 
(D) hodnota podílu absolutního množství červených a 

bílých krvinek v jednom ml krve 
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14. 

V atmosférickém vzduchu je obsah kyslíku v %: 

(A) 21 
(B) 12 
(C) 25 
(D) 80 
 

15. 

Dendrit je: 

(A) synonymum pro dřevinu 
(B) krátký výběžek neuronu 
(C) složka zooplanktonu 
(D) alkaloid 
 

16. 

Graafovy folikuly vznikají: 

(A) v sekreční fázi menstruačního cyklu 
(B) v ovulační fázi menstruačního cyklu 
(C) v proliferační fázi menstruačního cyklu 
(D) po orgasmu ženy 
 

17. 

Červené krvinky člověka: 

(A) mají jádra kulatá 
(B) mají jádra piškotovitá 
(C) mají jádra fragmentovaná 
(D) jsou bezjaderné 
 

18. 

Principy přírodního výběru poprvé formuloval: 

(A) Charles Darwin 
(B) Jean Baptiste Lamarck 
(C) Aristoteles 
(D) Ivan Pavlovič Pavlov 
 

19. 

Je-li vlastnost (znak) geneticky podmíněna párem funkčně 
shodných alel, hovoříme o: 

(A) heterozygotním genotypu 
(B) uniformním jedinci 
(C) haploidním jedinci 
(D) homozygotním genotypu 
 

20. 

Ribozomální RNA se syntetizuje: 

(A) v cytoplazmě 
(B) v ribozomech 
(C) v jadérku, které se nachází v jádře 
(D) ve hrubém endoplazmatickém retikulu 
 

21. 

Buňky s jednou sadou chromozomů se nazývají: 

(A) diploidní 
(B) haploidní 
(C) triploidní 
(D) polyploidní 
 

22. 

Dědivost – heritabilita h2 znaku má hodnotu 1. Znak je pak 
ovlivněn: 

(A) pouze genetickými faktory 
(B) pouze faktory prostředí 
(C) genetickými faktory, které mají menší vliv než faktory 

prostředí 
(D) faktory prostředí, které mají o něco větší vliv než 

genetické 
 

23. 

Transgenním organismem rozumíme: 

(A) synonymum pro polyploidní organismus 
(B) organismus s uměle vneseným genem jiného 

biologického druhu 
(C) organismy ve fázi trans 
(D) organismus homozygotní pro každý gen 
 

24. 

Transkripce je: 

(A) přenos genetické informace z mRNA do proteinu 
(B) synonymum pro proteosyntézu 
(C) typ mutace, který vede k záměně aminokyselin 
(D) přepis genetické informace z DNA do mRNA 
 

25. 

Jestliže bylo zjištěno, že DNA obsahuje 20 % adeninu, 
potom platí, že taktéž obsahuje: 

(A) 20 % cytozinu, 30 % guaninu a 30 % thyminu 
(B) 40 % thyminu, 30 % guaninu a 30 % cytozinu 
(C) 20 % thyminu, 20 % guaninu a 40 % cytozinu 
(D) 20 % thyminu, 30 % guaninu a 30 % cytozinu 
 

26. 

Sesterské chromatidy jednoho chromozomu spojené 
centromerou v počátku mitotické profáze obvykle: 

(A) neobsahují identické kopie DNA 
(B) obsahují identické kopie DNA 
(C) jsou zcela spiralizované 
(D) replikují svoji DNA 
 

27. 

Jaký genotypový poměr lze očekávat v následné generaci 
v křížení genotypů: GgHh  ×  gghh? 

(A) 9 : 3 : 3 : 1 
(B) 3 : 1 
(C) 1 : 1 : 1 : 1 
(D) 1 : 1 
 

28. 

K osmotické lýze živočišné buňky dochází: 

(A) v izotonickém prostředí 
(B) v hypertonickém prostředí 
(C) v hypotonickém prostředí 
(D) při mírné centrifugaci živočišné buňky v izotonickém 

prostředí 
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29. 

Základem cytoplazmatické membrány eukaryotní buňky je: 

(A) bílkovinná dvojvrstva 
(B) fosfolipidová dvojvrstva 
(C) celulóza 
(D) peptidoglykan 
 

30. 

Mezi semiautonomní buněčné organely eukaryotní buňky 
řadíme: 

(A) mitochondrie a plastidy 
(B) Golgiho komplex 
(C) lysozomy 
(D) endoplazmatické retikulum 
 

31. 

Příjici (syfilis) vyvolává: 

(A) vibrio 
(B) tyčinkovitá bakterie 
(C) spirocheta 
(D) prion 
 

32. 

Antibiotikum streptomycin se spojuje s bakteriálními 
ribozomy, které potom nemohou plnit svoji funkci. 
Streptomycin tedy ničí bakterie přímo tím, že svojí 
přítomností v bakteriální buňce: 

(A) brání syntéze buněčných bílkovin 
(B) brání transportu látek endoplazmatickým retikulem 
(C) brání syntéze mRNA 
(D) brání syntéze peptidoglykanu 
 

33. 

V období systoly komor: 

(A) se komory plní krví 
(B) se otevírají cípaté chlopně 
(C) je krev vypuzována do velkých tepen 
(D) dochází k vyprázdnění komor 
 

34. 

Hlasové vazy jsou lokalizovány: 

(A) v nosohltanu 
(B) v hrtanu 
(C) v průdušnici 
(D) v pravé průdušce 
 

35. 

Nedostatek vitaminu D vede v dětství: 

(A) ke kurdějím 
(B) k trpasličímu vzrůstu 
(C) k barvosleposti 
(D) ke křivici 
 

36. 

Prion je: 

(A) proteinová infekční částice 
(B) část viru 
(C) infekční molekula RNA 
(D) klidové stadium bakterií 
 

37. 

Hemoglobin váže nejsnáze a nejpevněji: 

(A) kyslík 
(B) oxid uhličitý 
(C) dusík 
(D) oxid uhelnatý 
 

38. 

Blecha je: 

(A) přenašečem původce moru 
(B) přenašečem původce skvrnitého tyfu 
(C) přenašečem původce malárie 
(D) přenašečem viru hepatitidy B 
 

39. 

Styčné (kloubní) plochy kostí pokrývá: 

(A) vazivová membrána 
(B) hladká svalovina 
(C) chrupavka 
(D) mezenchym 
 

40. 

Mozek dospělého člověka má průměrnou hmotnost: 

(A)   500 g 
(B) 1300 g 
(C) 2500 g 
(D) 3000 g 
 


