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1. 

Druhově velmi bohatá skupina zaujímá různé životní 
strategie a formy od epifytické a liánovité, přes parazity na 
houbách (mykotrofie), symbionti s mykorhizou, vzácně 
i masožravé formy. Listy mají souběžnou žilnatinu. Typické 
jsou pro ně souměrné pyskaté květy, většinou jediná tyčinka 
srůstá s pestíkem, pylová zrna jsou slepena k sobě navzájem 
a tvoří brylku, kterou opylovač přenáší vcelku. Plodem je 
tobolka s velmi drobnými a lehkými semeny. Která čeleď 
rostlin odpovídá popisu? 

(A) vstavačovité 
(B) hvězdnicovité 
(C) liliovité 
(D) hluchavkovité 
  

2. 

Které organely a struktury najdeme specificky v rostlinných 
buňkách, zatímco v živočišných nejsou? 

(A) lyzozomy a buněčná stěna 
(B) plastidy, vakuola a buněčná stěna 
(C) mitochondrie a plastidy 
(D) chloroplasty, buněčná stěna a mitochondrie 
  

3. 

Který z následujících ekosystémů je nejméně stabilní? 
Stabilitou ekosystému rozumějte schopnost vyrovnávat 
změny vnějších podmínek při zachování vlastností a složení 
ekosystému. 

(A) poušť Gobi 
(B) tajga 
(C) horské smrčiny 
(D) bavlníková plantáž 
  

4. 

Různé druhy tučňáků počínaje tučňákem galapážským 
a konče tučňákem císařským jsou klasickým příkladem 
ekologického pravidla Bergmannova o různých parametrech 
příbuzných endotermních (homoiotermních) živočichů 
v různém prostředí. Podle tohoto pravidla, které lze vedle 
tučňáků aplikovat např. na tygry, medvědy a lišky, mají 
živočichové: 

(A) v teplejších oblastech kratší uši, ocasy, zobáky 
a končetiny než jejich příbuzní v oblastech studenějších 

(B) v studenějších oblastech větší hmotnost než jejich 
příbuzní v oblastech teplejších 

(C) v teplejších oblastech světlejší srst a peří než jejich 
příbuzní v oblastech studenějších 

(D) v studenějších oblastech menší hmotnost než jejich 
příbuzní v oblastech teplejších 

  
5. 

V roce 1988 vytvořil autor James Hansen studii zabývající se klimatickou změnou probíhající na Zemi, zahrnující i predikci 
růstu teploty. Níže vidíte graf sestrojený na základě této studie. Kterou z uvedených možností můžete z grafu vyčíst? 

 
(A) Od roku 1988 do roku 2018 vzrostla teplota na Zemi o 1 °C. 
(B) V roce 2018 byla naměřena zatím nejvyšší teplota. 
(C) V několika obdobích došlo i ke snížení růstu teploty. 
(D) Nejnižší teplota byla naměřena v roce 1992. 
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6. 

Vyberte dokončení věty tak, aby tvrzení bylo správné: 

V systému krevních skupin AB0 jsou alely IAa IB vzájemně 

(A) úplně dominantní. 
(B) neúplně dominantní. 
(C) kodominantní. 
(D) v genové vazbě. 
  

7. 

Plazmatická membrána: 

(A) Je pro většinu iontů volně propustná. 
(B) Reguluje příjem a výdej látek buňkou. 
(C) Je na povrchu všech struktur uvnitř eukaryotní buňky. 
(D) Prokaryotních a eukaryotních buněk je stavebně 

a funkčně zásadně odlišná. 
  

8. 

Muž trpící dědičnou chorobou a jeho zdravá žena spolu 
mají děti – 3 zdravé syny a 2 dcery trpící chorobou. O jaký 
typ dědičnosti s největší pravděpodobností jde? 

(A) o gonozomálně recesivní dědičnost (vázanou na 
chromozom X) 

(B) o gonozomálně dominantní dědičnost (vázanou na 
chromozom X) 

(C) o autozomálně dominantní dědičnost 
(D) o mitochondriální dědičnost 
  

9. 

Část úseku DNA je tvořena následujícím pořadím 
(sekvencí) nukleotidů: 

AGGTAGTGAGGTGCAGCC 

Jaký je třetí kodon v molekule mRNA odvozený z tohoto 
úseku transkripcí? 

Neberte ohled na orientaci vlákna. 

(A) ACU 
(B) UCT 
(C) TGA 
(D) CAG 
  

10. 

Jak dochází k vertikálnímu (mezigeneračnímu) přenosu 
mitochondriální DNA? 

(A) Je obsažena ve vajíčkách, dědíme ji od matky. 
(B) Získáváme ji od otce ze spermií. 
(C) Vzniká nově průnikem virionu během narození 

přirozenou cestou. 
(D) Mitochondrie DNA neobsahují, mají pouze RNA. 
  

11. 

Ve které z možností jsou správně seřazené jednotlivé části 
lidského ucha podle toho, jak jimi prochází zvuk z vnějšího 
prostředí dovnitř? 

a – bubínek, b – zvukovod, c – sluchové kůstky, d – 
hlemýžď, e – oválné okénko 

(A) e, b, a, d, c 
(B) b, a, c, e, d 
(C) a, b, c, d, e 
(D) c, a, d, e, b 
  

12. 

Epitely neboli krycí tkáně jsou tvořeny buňkami těsně na 
sebe naléhajícími. Pokrývají v organismu různé povrchy, 
jsou schopné vstřebávat nebo naopak vypuzovat látky z 
jedné části organismu do druhé a mají různé podoby. Na 
obrázku vidíte příklad epitelu – jednovrstevný dlaždicový. 

 
Vyberte pravdivé tvrzení z nabídky. 

(A) Tento typ epitelu vystýlá většinu cév a pokrývá 
povrch blan – například pohrudnice, poplicnice 
nebo pobřišnice. 

(B) Buňky tohoto typu epitelu postupně rohovatějí, 
odloupávají se z povrchu a jsou nahrazovány novými 
buňkami. 

(C) Buňky tohoto typu epitelu nemají kontakt s bazální 
membránou. 

(D) Tento typ epitelu se nejčastěji nachází na povrchu 
organismu, nazývá se epidermis a vzniká z ektodermu. 

  

13. 

Gliové buňky jsou obecně popisovány jako podpůrné buňky 
neuronů. Jaká odpověď neodpovídá jejich funkci v lidském 
organismu? 

(A) produkce myelinu pro vznik myelinové pochvy okolo 
neuronu 

(B) výživa neuronů v CNS (centrální nervové soustavě) 
(C) snížení prahové hodnoty akčního potenciálu při 

vedení nervového vzruchu 
(D) tvorba mozkomíšního moku 
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14. 

Ve které z možností jsou uvedeny pouze kosti horní 
končetiny? 

(A) kost pažní, kost vřetenní, kost klíční 
(B) kost skalní, lopatka, záprstní kůstky 
(C) prstní články, kost vřetenní, kost pánevní 
(D) kost radličná, kost loketní, nártní kůstky 
  

15. 

Která z uvedených funkcí není funkcí oběhové soustavy? 

(A) přenos kyslíku do tkání 
(B) rozvod hormonů po těle 
(C) rozvod tepla po těle 
(D) Všechny funkce uvedené v možnostech (A) až (C) 

jsou funkcemi oběhové soustavy. 
  

16. 

Kterým číslem je na obrázku lidského těla označena ta žláza 
s vnitřní sekrecí, která je zodpovědná za produkci hormonu 
tyroxinu? 

 
(A) 1 
(B) 2 
(C) 4 
(D) 5 
  

17. 

Která z možností představuje zubní vzorec horní čelisti 
dospělého člověka? 

(A) 2.1.0.2 
(B) 1.2.2.4 
(C) 2.3.1.3 
(D) 2.1.2.3 
  

18. 

Hemocyanin obsahuje: 

(A) zinek 
(B) železo 
(C) měď 
(D) kadmium 
  

19. 

Které tvrzení o pavoukovcích není správné? 

(A) Drobné formy dýchají pouze povrchem těla. 
(B) Dospělci mají tři páry nohou. 
(C) Velmi mnoho druhů žije paraziticky na rostlinách, 

zvířatech i na člověku. 
(D) Rozšířeni jsou od krajů velehorských ledovců všude po 

suché zemi a ve všech typech vod. 
  

20. 

Mezi hlístice nepatří: 

(A) háďátko řepné 
(B) svalovec stočený 
(C) roup dětský 
(D) škulovec široký 
  

21. 

Odkud pocházejí zásobní látky uložené v bramborových 
hlízách? 

(A) Vznikají rozkladem bílkovin v buňkách rhizodermis. 
(B) Pokožkou hlíz jsou vstřebávány z půdy bohaté na 

živiny. 
(C) Vznikají v listech a do hlíz jsou transportovány 

vodivými pletivy. 
(D) Vytvářejí se chemickou syntézou anorganických 

sloučenin bohatých na vodík, uhlík a kyslík přímo 
v buňkách hlízy. 

  

22. 

Co neplatí o mechu rašeliníku? 

(A) Pomocí speciálních buněk hyalocytů, které obsahují 
chlorofyl, dokáže zadržovat vodu. 

(B) Stejně jako všechny ostatní mechy nikdy nekvete. 
(C) Jeho odumřelé části dávají vznik rašelině. 
(D) Všechny výše uvedené možnosti jsou správné. 
  

23. 

Doplňte do věty správné pojmy. 

Orosení plátku ředkvičky při posolení vzniká jako následek 
děje zvaného ______. V buňkách se vzhledem k okolí 
nachází ______ prostředí. 

(A) plazmorýza, hypotonické 
(B) plazmolýza, hypotonické 
(C) plazmoptýza, hypertonické 
(D) plazmofýza, hypertonické 
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24. 

Mezi nejrozšířenější polysacharidy patří celulóza a chitin. 
Někdy jsou inkrustovány anorganickými látkami, aby se 
zvýšila jejich pevnost. Vyberte z následujících nesprávnou 
možnost. 

(A) Buněčná stěna hub obsahuje celulózu, hemicelulózu, 
pektin a další polysacharidy. 

(B) Buněčná stěna bakterií obsahuje peptidoglykan jinak 
označovaný jako murein. 

(C) Buněčná stěna rostlin obsahuje celulózu, hemicelulózu, 
pektin a další polysacharidy. 

(D) Vnější kostra (exoskelet) hmyzu je tvořena chitinem. 
  

25. 

Viry jsou nebuněčné struktury, které využívají buněčný 
aparát hostitele ke svému množení. Kterou z položek 
v nabídce níže ani jediný z dosud známých virů 
neobsahuje? 

(A) jádro 
(B) DNA 
(C) RNA 
(D) proteiny 
  

26. 

Erythema migrans, tedy červená skvrna vznikající kolem 
místa na pokožce narušeného jistým živočichem, je 
projevem kterého onemocnění? 

(A) Malárie, jejímž přenašečem je komár rodu anofeles 
(Anopheles). 

(B) Lymské boreliózy, jejímž přenašečem je klíště 
obecné (Ixodes ricinus). 

(C) Klíšťové encefalitidy, jejímž přenašečem je klíště 
obecné (Ixodes ricinus). 

(D) Otravy jedem zmije obecné (Vipera berus). 
  

27. 

Lidské buňky mají za normálních okolností metabolismus: 

(A) aerobní autotrofní 
(B) aerobní heterotrofní 
(C) anaerobní autotrofní 
(D) anaerobní heterotrofní 
  

28. 

Ve které z možností jsou uvedeny pouze tzv. 
semiautonomní organely, tedy takové, u kterých se 
předpokládá vznik dávnou endosymbiózou? 

(A) jádro, mitochondrie, endoplazmatické retikulum 
(B) leukoplasty, mitochondrie, chloroplasty 
(C) endoplazmatické retikulum, leukoplasty, vakuola 
(D) V žádné z možností nejsou uvedeny pouze 

semiautonomní organely. 
  

29. 

V buněčné šťávě vakuol některých rostlinných buněk jsou 
obsažena barviva, která v závislosti na pH mění svou barvu 
od červené (v kyselém prostředí) přes fialovou (v 
neutrálním prostředí) až po modrou (v zásaditém prostředí). 
Tato barviva se nazývají: 

(A) flavony 
(B) karoteny 
(C) antokyany 
(D) fykoerytriny 
  

30. 

Virová infekce nikdy neprobíhá ve formě: 

(A) anafylaktické infekce (vir způsobí okamžitý šok 
organismu a jeho okamžitou smrt) 

(B) latentní infekce (vir se v hostitelské buňce drobně 
pomnožuje, ale bez negativních důsledků pro 
hostitelskou buňku) 

(C) transformující infekce (vir svým vložením zásadně 
pozmění genom hostitelské buňky a díky tomu může 
dojít k nádorovému zvratu) 

(D) lytické infekce (vir je agresivně pomnožován, a to tak, 
že hostitelská buňka umírá) 

  

31. 

K čemu je přímo využita světelná energie během 
fotosyntézy? 

(A) k vytvoření chemické vazby mezi molekulou vody 
a oxidu uhličitého 

(B) k zabudování oxidu uhličitého do molekuly 
tříuhlíkatého cukru 

(C) k syntéze glukózy z tříuhlíkatého cukru 
(D) k rozkladu molekuly vody 
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32. 

Ve které z možností jsou na místa písmen A–J doplněny správné popisky? 

 
(A) A – 2n, B – 2n, C – 2n, D – 2n, E – n, F – n, G – n, H – n, I – n, J – n 
(B) A – 2n, B – n, C – n, D – 2n, E – 2n, F – 2n, G – n, H – n, I – n, J – n 
(C) A – 2n, B – 2n, C – 2n, D – 2n, E – 2n, F – 2n, G – n, H – n, I – n, J – n 
(D) A – n, B – n, C – n, D – 2n, E – n, F – n, G – n, H – n, I – n, J – n 
  
33. 

Stavba prokaryotické a eukaryotické buňky se dramaticky 
liší. Eukaryota na rozdíl od bakterií obsahují celou řadu 
struktur a organel, které prokaryotům typicky chybějí. 
Vyberte z nabídky takovou, kterou mají obě skupiny. 

(A) jádro 
(B) mitochondrie 
(C) ribozomy 
(D) plastidy 
  

34. 

Který z fylogenetických stromů níže neobsahuje stejnou 
informaci jako ostatní? 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 
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35. 

Na jaký jev poukazuje uvedené schéma? 

 
(A) adaptivní radiace 
(B) pohlavní výběr 
(C) konvergentní vývoj 
(D) abiogeneze 
  

36. 

Která z charakteristik platí pro období křídy? 

(A) Jedná se o nejmladší období druhohor. Na Zemi je 
možné potkat například bezobratlé amonity, různé 
zástupce hmyzu, ryb, ale také dinosaury či ptáky 
a savce. 

(B) Jedná se o nejstarší období prvohor. Ve vodním 
prostředí je možné se setkat s trilobity, zástupci 
ostnokožců či měkkýšů. 

(C) Jedná se o nejstarší období druhohor. Na Zemi dochází 
k vzniku života, zatím pouze jednobuněčného, je tedy 
možné potkat první bakterie a sinice, žijící v oceánech. 

(D) Jedná se o období předcházející čtvrtohorám. Na Zemi 
lze potkat mnoho živočichů, kteří přežili do dnešních 
dní, navíc například mamuty či srstnaté nosorožce. 

  

37. 

Které z tvrzení o nepohlavním rozmnožování není 
pravdivé? 

(A) V porovnání s pohlavním rozmnožováním může 
probíhat rychleji. 

(B) Vznikající potomci mají totožnou genetickou informaci 
jako jejich rodič. 

(C) Vyskytuje se u jednobuněčných organismů, ale 
například také u rostlin. 

(D) Jedinci množící se nepohlavně se nazývají 
hermafroditi. 

  

38. 

Z jakého důvodu je vhodné dodávat novorozencům do 
potravy vitamin K? 

(A) Nemají vlastní střevní mikroflóru, vitamin K lidem 
totiž dodávají střevní bakterie. 

(B) Pro případ, že jejich matka nemá dostatek slunečního 
záření, aby sama produkovala dostatek tohoto vitaminu. 

(C) Mají v těle pouze hnědý tuk, který na rozdíl od toho 
bílého neobsahuje vitamin K. 

(D) Nejsou schopni přijímat vitamin K z potravin, které jej 
obsahují, např. z listové zeleniny (jako je špenát). 

  

39. 

Které fosilní palivo vznikalo ve velké míře ze zástupců 
oddělení rostlin, do kterého patří i organismus na obrázku? 

 
(A) černé uhlí 
(B) hnědé uhlí 
(C) zemní plyn 
(D) ropa 
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40. 

Tabulka zachycuje zastoupení vybraných prvků v lidském 
těle v hmotnostních procentech. Které tvrzení o prvcích X, 
Y a Z je pravdivé? 

Prvek Zastoupení (hmotnostní 
%) 

kyslík 62 

X 21 

vodík   9 

dusík   3 

fosfor   0,95 

Y   0,027 

Z   0,0002 
 

(A) Prvek X je železo. 
(B) Prvek Z je uhlík. 
(C) Prvek X patří mezi stopové. 
(D) Prvek Y může být draslík. 
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