
Ukázka modelových otázek – odborné testy (biologie, chemie, fyzika) – 
všeobecné lékařství  
 
Biologie 
1. Mezi typické nukleové báze v DNA patří: 

a. uracil 
b. hypoxantin 
c. inosin 
d. thymin 

2. Glukoneogeneze je: 
a. aerobní rozklad glukózy 
b. tvorba glukózy z fruktózy a sacharózy 
c. tvorba glukózy z pyruvátu 
d. anaerobní rozklad glukózy 

3. Krevní destičky: 
a. jsou jaderné buňky 
b. vznikají rozpadem megakaryocytů 
c. vznikají rozpadem erytroblastů 
d. zajišťují anti-virovou imunitní odpověď  

4. Primární moč vzniká v: 
a. v proximálním tubulu po vstřebání glukózy 
b. filtrací v glomerulech 
c. v proximálním tubulu po vstřebání iontů K+ 

d. v proximálním tubulu po vstřebání  iontů Na+ 
5. Kloaku nemají: 

a. ryby 
b. obojživelníci 
c. plazi 
d. ptáci 

6. Mezi lichokopytníky patři: 
a. kůň 
b. žirafa 
c. kamzík 
d. velbloud 

7. Největší kapradinou rostoucí v ČR je: 
a. kapraď samec 
b. hasivka orličí 
c. osladič obecný 
d. papratka samičí 

8. Nejvíce nektaru včelám poskytuje: 
a. mák setý 
b. svazenka vratičolistá 
c. pampeliška lékařská 
d. vrba jíva 

9. Hlavním rezervoárem dusíku pro koloběh tohoto prvku je: 
a. atmosféra 
b. pedosféra 
c. hydrosféra 
d. biosféra 

10. Mezi autotrofní organizmy patří: 



a. houby 
b. člověk 
c. plazi 
d. zelené rostliny 

 
Chemie 
1. Uzavřená soustava dovoluje výměnu: 

a. částic a energie s okolím 
b. energie s okolím 
c. částic s okolím 
d. částic s maximální hmotností 10-3 kg  a energie s okolím 

2. Vyberte pravdivé tvrzení o exotermických reakcích: 
a. v průběhu reakce se teplo uvolňuje a DH je kladná 
b. v průběhu reakce se teplo uvolňuje a DH je záporná 
c. v průběhu reakce je třeba teplo dodávat a DH je záporná 
d. v průběhu reakce je třeba teplo dodávat a DH je kladná 

3. s-prvky jsou činidla 
a. silná oxidační 
b. silná redukční 
c. slabá oxidační 
d. slabá redukční 

4. Z uvedených oxidů dusíku se k narkóze používá 
a. NO 
b. N2O 
c. NO2 

d. N2O3 

5. Vypočítejte hmotnostní zlomek dusíku v dusičnanu amonném.  Mr(dusičnan amonný) = 80,04; Ar 
(dusík) = 14 
a. 0,35 
b. 0,3 
c. 0,4 
d. 0,212 

6. Určete pH 3% roztoku hydroxidu draselného o hustotě 1,044 g.cm-3. Mr(KOH) = 56,1 
a. 10 
b. 13,75 
c. 4 
d. 0,25 

7. Mezi heterocykly obsahující 2 heteroatomy patří: 
a. pyran 
b. pyrrol 
c. pyridin 
d. pyrimidin 

8. Vyberte, která sloučenina nepatří mezi aromatické: 
a. naftalen 
b. o-xylen 
c. toulen 
d. cyklohexan 

9. Fibrinogen je 
a. polysacharid 
b. fosfolipid 
c. protein 
d. nukleotid 



10. Konečným produktem odbourávání mastných kyselin procesem β-oxidace je 
a. acetylkoenzym A 
b. kyselina pyrohroznová 
c. citrát 
d. kyselina mléčná 

 
 
Fyzika 
1. Při kterém z dále uváděných dějů se při zvětšení objemu plynu nesníží tlak? 

a. izotermickém 
b. izobarickém 
c. izochorickém 
d. adiabatickém 

2. Pozorujeme-li jev kapilární deprese, pak je hladina kapaliny v kapiláře 
a. dutá a zvýšená oproti hladině kapaliny v nádobě 
b. vypuklá a zvýšená oproti hladině kapaliny v nádobě 
c. dutá a snížená oproti hladině kapaliny v nádobě 
d. vypuklá a snížená oproti hladině kapaliny v nádobě 

3. Foukáme-li mezi dva blízko sebe umístěné listy papíru, pozorujeme, že se tyto listy snaží k sobě 
přiblížit. Je to jeden z důsledků platnosti: 
a. Bernoulliho rovnice 
b. Archimedova zákona 
c. Pascalova zákona 
d. rovnice kontinuity 

4. Zvuk má intenzitu 1 mWˑm-2. Jakou má tento zvuk hodnotu hladiny intenzity? 
a. 1 dB 
b. 0,001 dB 
c. 0,002 dB 
d. 90 dB 

5. Obraz na televizní obrazovce lze lokálně deformovat magnetem, protože 
a. magnet ovlivňuje dráhu elektronového paprsku, který "kreslí" na stínítku obrazovky 
b. magnetické pole vychyluje fotony viditelného světla 
c. luminiscenční vrstva obrazovky je magnetická  
d. magnet přiložený ke stínítku obrazovky ovlivňuje orientaci tzv. vychylovacích cívek 

6. Intenzita elektrického pole v dieletriku je  
a. nepřímo úměrná jeho permitivitě 
b. přimo úměrná jeho permitivitě 
c. nepřímo úměrná čtverci permitivity 
d. na permitivitě prostředí nezávislá 

7. Osvětlení definujeme jako 
b. svítivost plochy jednotkové velikosti 
c. světelný tok dopadající na plochu jednoho steradiánu 
d. světelný tok dopadající rovnoměrně na plochu osvětleného tělesa 
e. světelný tok dopadající rovnoměrně na jednotkovou plochu osvětleného tělesa 

8. Světelný paprsek prochází rozhraním skla a vzduchu. Index lomu skla je 1,6. Rychlost světla ve 
vzduchu je přibližně 3ˑ108 mˑs-1. Jaký je mezní úhel na rozhraní skla a vzduchu? 
a. arcsin0,625 
b. arcsin1,6 
c. 90 stupňů 
d. 0 stupňů 

9. Která z uvedených částic způsobuje při dostatečné energii Comptonův jev? 
a. foton rentgenového záření 



b. neutron 
c. neutrino 
d. elektron 

10. Při působení neutronu na 16
32S vznikne 15

32P. Jaká částice se uvolní při reakci? 
a. neutron 
b. elektron 
c. deuteron 
d. proton 

 


