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1. 

Kterou z následujících látek nenalezneme v buněčné stěně 
žádné rostliny? 

(A) celulózu
(B) chitin
(C) pektin
(D) lignin

2. 

Na obrázku se nachází živočišná buňka, přičemž některé 
z jejích částí jsou označeny číslem. Kterou z organel 
označených číslem využívá buňka k aerobnímu 
metabolismu? 

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

3. 

Buněčné dýchání neboli respirace je biochemický proces, při 
kterém se uvolňuje chemická energie vazeb organických 
sloučenin za vzniku adenosintrifosfátu (ATP). Tato látka je 
poté zdrojem energie pro životní funkce buňky. Která 
z následujících informací o tomto procesu není pravdivá? 

(A) Odpadním produktem respirace je u aerobních
organismů oxid uhličitý a voda.

(B) Respiraci lze při jisté míře zobecnění označit za opak
fotosyntézy. Při fotosyntéze se energie slunečního
záření uskladňuje do vazeb organických látek, při
dýchání je naopak energie chemických vazeb
uvolňována.

(C) Respirace je základním dějem, k němuž dochází
v živých buňkách většiny organismů. U aerobních
organismů hraje důležitou roli kyslík, u anaerobních
organismů funkci kyslíku plní jiná látka.

(D) Respirace probíhá výhradně v buňkách živočichů,
hub a bakterií. Zelené rostliny a sinice získávají
energii fotosyntézou a k respiraci u nich nedochází.

4. 

Jak se nazývá evoluční mechanizmus zvýhodňující jedince 
s těmi vlastnostmi, které zvyšují pravděpodobnost jeho 
úspěšného rozmnožování a předání genetické informace do 
další generace? 

(A) genetický posun (genetický drift)
(B) přirozený výběr (selekce)
(C) mutace
(D) genetická modifikace

5. 

U jaké skupiny živočichů se poprvé v evoluci jako ochrana 
vyvíjejícího se plodu objevila amniová tekutina? 

(A) u ryb
(B) u obojživelníků
(C) u plazů
(D) u savců

6. 

Ačkoliv jsou velryba a jelen na první pohled zcela 
nepodobnými živočichy, kteří navíc obývají velmi odlišná 
prostředí, současná věda oba savce řadí do řádu 
sudokopytníci (Cetartiodactyla). Předpokladem tedy je, že 
měli společného předka a jejich rozdílná podoba je 
výsledkem další evoluce. Jak byste nazvali evoluční proces, 
který tento jev vystihuje? 

(A) paralelní evoluce
(B) evoluční skok
(C) divergence
(D) konvergence

7. 

Které z následujících tvrzení o stavbě srdce různých skupin 
obratlovců je pravdivé? 

(A) Srdce obojživelníků se skládá z jedné síně a jedné
komory.

(B) Srdce ptáků se skládá ze dvou síní a dvou plně
oddělených komor, k mísení okysličené a
odkysličené krve tak vůbec nedochází.

(C) Srdce plazů je tvořeno dvěma komorami a jedinou síní.
(D) Srdce savců je tvořeno dvěma síněmi a dvěma

komorami, které jsou nedokonale odděleny, a tak
u nich dochází k mísení okysličené a odkysličené krve.

8. 

Které z následujících tvrzení o tělesné teplotě různých skupin 
živočichů je pravdivé? 

(A) Normální klidová tělesná teplota ptáků je zpravidla
vyšší než normální klidová tělesná teplota savců.

(B) Ptáci získávají teplo především z vnějšího prostředí
díky letovým pohybům, zatímco obojživelníci a plazi
si teplo vytvářejí převážně vlastním metabolizmem.

(C) Tělesná teplota savců je závislá na teplotě vnějšího
prostředí, zatímco plazi si udržují stabilní tělesnou
teplotu.

(D) Ptáci si udržují stabilní tělesnou teplotu, zatímco
tělesná teplota savců se řídí teplotou vnějšího prostředí.
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9. 

Níže jsou uvedeny různé kombinace zástupců hmyzu. 
Vyberte variantu, která zahrnuje výhradně hmyz procházející 
ve svém vývoji od vajíčka po dospělce neaktivním stádiem 
kukly, tedy tzv. proměnou dokonalou (holometabolie): 

(A) motýl, moucha, ploštice 
(B) motýl, moucha, brouk 
(C) motýl, kobylka, ploštice 
(D) brouk, moucha, ploštice 
  

10. 

Který z následujících orgánů je tvořen hladkou svalovinou? 

(A) srdce 
(B) děloha 
(C) hýžďový sval 
(D) plíce 
  

11. 

Jaké ploutve a v jakém počtu má kapr obecný (Cyprinus 
carpio)? 

(A) 2 hřbetní ploutve, 1 prsní ploutev, 2 řitní ploutve, 
1 břišní ploutev, 1 ocasní ploutev 

(B) 1 hřbetní ploutev, 1 prsní ploutev, 2 řitní ploutve, 
1 břišní ploutev, 2 ocasní ploutve 

(C) 2 hřbetní ploutve, 2 prsní ploutve, 1 řitní ploutev, 
1 břišní ploutev, 2 ocasní ploutve 

(D) 1 hřbetní ploutev, 2 prsní ploutve, 1 řitní ploutev, 
2 břišní ploutve, 1 ocasní ploutev 

  

12. 

Při procházce dubovým lesem jsme narazili na následujícího 
brouka. Jakého pohlaví je tento jedinec? 

 
(A) Jedná se o samce. 
(B) Brouci nejsou odděleného pohlaví, je to tedy 

hermafrodit. 
(C) Podle tohoto obrázku nelze ani při znalosti konkrétního 

druhu určit, zda se jedná o samce nebo o samici. 
(D) Na obrázku je samice. 
  

13. 

Pro kterou z následujících skupin živočichů jsou typické 
složené oči? 

(A) obojživelníci (Amphibia) 
(B) hlavonožci (Cephalopoda) 
(C) hmyz (Insecta) 
(D) ploštěnci (Platyhelminthes) 
  

14. 

Který z následujících produktů vyráběných kvašením bude 
na rozdíl od ostatních pravděpodobně obsahovat jen malé 
množství bakterií, neboť kvašení je zde zajištěno jinými 
organismy než bakteriemi? 

(A) jogurt 
(B) pivo 
(C) kyselé zelí 
(D) kefír 
  

15. 

Která z následujících dvojic obsahuje pouze onemocnění, 
která jsou jednoznačně virového původu? 

(A) růže, zápal plic 
(B) tuberkulóza, lymská borelióza 
(C) spála, chřipka 
(D) klíšťová encefalitida, chřipka 
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16. 

Který parazit je původcem spavé nemoci? 

(A) Toxoplasma gondii 
(B) Trypanosoma brucei gambiense 
(C) Plasmodium falciparum 
(D) Anopheles gambiae 
  

17. 

Která z možností nejlépe vystihuje pojem obligátní parazit? 

(A) Organismus, který k přežití a rozmnožování nemusí 
parazitovat, ale při náhodném setkání s hostitelem 
může žít paraziticky. 

(B) Parazit nacházející se uvnitř tělních dutin hostitele, 
kde žije a rozmnožuje se. 

(C) Organismus, který bez parazitického způsobu života 
není schopen přežít a množit se, a je tedy striktně 
vázán na svého hostitele. 

(D) Parazit nacházející se na povrchu těla hostitele, kde žije 
a rozmnožuje se. 

  

18. 

V jakém období roku kvete silně jedovatá rostlina 
na obrázku, která je původním druhem naší flóry? 

 
(A) během předjaří 
(B) v období vrcholného jara 
(C) v časném létě 
(D) v pozdním létě a na podzim 
  

19. 

Škrob je polysacharid, se kterým se setkáme výhradně 
v tělech rostlin. Které tvrzení o škrobu je pravdivé? 

(A) Jedná se o konečný produkt fotosyntézy, jako 
zásobní látku jej využívá velká většina zelených 
rostlin. 

(B) Jedná se o hlavní stavební látku rostlinných buněčných 
stěn. 

(C) Je obsažen zejména v hlízách rostlin čeledi lilkovitých 
(Solanaceae), z plodin se jedná např. o brambory. 
U jiných rostlin se vyskytuje výjimečně. 

(D) Jedná se o těžko stravitelnou látku, ze savců jsou 
k jejímu příjmu fyziologicky vybaveni např. 
přežvýkavci. U člověka může větší množství 
způsobovat trávicí problémy. 

  

20. 

Jak se jmenuje květenství na obrázku? 

 
(A) lata 
(B) okolík 
(C) vrcholík 
(D) úbor 
  

21. 

Která z uvedených možností týkajících se xylému (dřevní 
části cévních svazků, dřeva) je správná? 

(A) Rozvádí po celé rostlině produkty fotosyntézy, 
především minerální látky a vodu. 

(B) Vede z kořenů rostlin do jejich dalších částí vodu 
a z nadzemních částí rostlin do kořenů pak minerální 
látky. 

(C) Vede z nadzemních částí do kořenů rostlin minerální 
látky spolu s produkty fotosyntézy, především s cukry. 

(D) Vede z kořenů rostlin do jejich dalších částí vodu a 
v ní rozpuštěné minerální látky. 
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22. 

Do jaké čeledi řadíme kvetoucí rostlinu na obrázku? 

 
(A) liliovité (Liliaceae) 
(B) vstavačovité (Orchidaceae) 
(C) amarylkovité (Amaryllidaceae) 
(D) routovité (Rutaceae) 
  

23. 

Vědci v současné době rozlišují 17 druhů řádu tučňáci 
(Sphenisciformes). Která z níže uvedených možností správně 
a nejúplněji popisuje rozložení lokalit jejich výskytu 
na Zemi? 

(A) jižní polokoule od Antarktidy až po oblast rovníku 
(B) zaledněné oblasti severní a jižní polokoule 
(C) Arktida a Grónsko, jeden druh rovněž na Islandu 
(D) výhradně pobřeží Antarktidy a přilehlé ostrovy 
  

24. 

Které tvrzení o funkci a délce močové trubice člověka 
(urethra) je správné? 

(A) Močovou trubicí odchází moč z močového měchýře 
pryč z těla. Její délka činí u žen přibližně 4 cm, u 
mužů průměrně přibližně 22 cm. 

(B) Močovou trubicí odchází moč z močového měchýře 
pryč z těla. Její délka činí u žen přibližně 18 cm, 
u mužů průměrně přibližně 36 cm. 

(C) Močová trubice odvádí moč z ledviny do močového 
měchýře. Její délka činí u žen i mužů shodně přibližně 
12 cm. 

(D) Močová trubice odvádí moč z ledviny do močového 
měchýře. Její délka činí u žen i mužů shodně přibližně 
36 cm. 

  

25. 

Který sval ke které kosti připojuje Achillova šlacha? 

(A) trojhlavý sval lýtkový ke kosti holenní 
(B) trojhlavý sval lýtkový ke kosti lýtkové 
(C) trojhlavý sval lýtkový ke kosti patní 
(D) dvojhlavý sval stehenní ke kosti hlezenní 
  

26. 

Ve které části dlouhých lidských kostí (kost pažní, 
kost loketní, kost stehenní a další) se při jejich růstu do délky 
nacházejí růstové chrupavky, jinak také nazývané růstové 
ploténky? 

(A) mezi oběma konci diafýzy a epifýzami 
(B) mezi oběma konci epifýzy a diafýzami 
(C) na vnějších koncích kosti, tedy na povrchu epifýz 
(D) na celém povrchu kosti pod okosticí 
  

27. 

Kterou z následujících struktur nalezneme v srdci? 

(A) Bowmanova pouzdra 
(B) Sertoliho buňky 
(C) Langerhansovy ostrůvky 
(D) Purkyňova vlákna 
  

28. 

Vyberte nepravdivé tvrzení o hrudních obratlech. 

(A) Hrudních obratlů je v lidském těle 12. 
(B) Trnové výběžky na hrudních obratlech jsou 

v porovnání s krčními a bederními obratli 
nejvýraznější. 

(C) Na hrudní obratle se připojuje celkem 9 párů žeber. 
(D) V předozadní rovině tvoří hrudní obratle, v rámci 

zakřivení páteře, hrudní kyfózu. 
  

29. 

Vyberte, které tvrzení o žlutém tělísku (corpus luteum) není 
pravdivé. 

(A) Vzniká z Graafova folikulu po ovulaci. 
(B) Nalezneme jej v děloze (uterus) v děložní sliznici. 
(C) Produkuje hormon progesteron. 
(D) Pokud není vajíčko během ovulace oplodněno, 

corpus luteum po několika dnech zaniká. 
  

30. 

V jedné polovině každé čelisti trvalého chrupu člověka jsou: 

(A) 2 řezáky a 3 třenové zuby. 
(B) 2 řezáky a 2 třenové zuby. 
(C) 2 řezáky a 1 třenový zub. 
(D) 1 řezák a 3 třenové zuby. 
  

31. 

Jako vláknina je označována složka lidské potravy, kterou 
člověk není schopen strávit, ale přesto hraje důležitou roli 
v procesu trávení. Zvětšuje objem obsahu ve střevech 
a některé její části jsou navíc potravou pro nezbytnou 
mikrobiotu v trávicím traktu. Do jaké skupiny chemických 
látek spadá největší část vlákniny v lidské stravě? 

(A) rostlinné proteiny 
(B) rostlinné tuky a vosky 
(C) rostlinné polysacharidy 
(D) živočišné proteiny 
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32. 

Jaderná genetická informace rostliny obsahuje gen 
zodpovídající za barvu květů. Alela kódující červenou barvu 
květů je úplně dominantní nad alelou pro žlutou barvu květů. 
Došlo ke křížení červenokvětého a žlutokvětého rodiče. 
Které z níže uvedených tvrzení můžeme při znalosti těchto 
informací označit za jednoznačně správné? 

(A) Všichni potomci pokvetou žlutě. 
(B) Všichni potomci pokvetou červeně. 
(C) Polovina potomků pokvete červeně a polovina žlutě. 
(D) Genotyp červenokvětého rodiče nemůžeme s 

určitostí vyvodit; může se jednat o homozygota nebo 
heterozygota. 

  

33. 

U vybraného druhu jehličnanu studujeme gen kódující 
součást fotosyntetického aparátu. Tento gen není kódován 
jadernou DNA, ale chloroplastovou DNA. Dále víme, že se 
u studovaného druhu dědí plastidy po otcovské linii. Náš gen 
má 2 alely, F představuje plně funkční alelu studovaného 
genu, zatímco mutantní alela f se projevuje světlejšími 
jehlicemi. Provedli jsme experimentální křížení, kde 
mateřská rostlina tvořila tmavé jehlice a otcovská rostlina 
měla naopak světlé jehlice. Které tvrzení o potomstvu je 
pravdivé? 

(A) Veškeré potomstvo bude mít jehlice jako mateřská 
rostlina, tedy tmavé. 

(B) Polovina potomků bude mít světlé jehlice a druhá 
polovina je bude mít naopak tmavé. 

(C) Veškeré potomstvo bude mít jehlice stejné barvy 
jako otcovská rostlina, tedy světlé. 

(D) Potomstvo bude mít jehlice přechodné barvy, jejich 
odstín bude na pomezí zbarvení jehlic rodičovských 
rostlin. 

  

34. 

Následující úloha se týká dědičnosti krevních skupin 
člověka. Otec má krevní skupinu AB, Rh faktor pozitivní, 
zatímco matka má krevní skupinu 0, Rh faktor pozitivní. 
Které tvrzení o jejich potomstvu je pravdivé? 

(A) Potomek bude mít s pravděpodobností 50 % krevní 
skupinu A a s 50% pravděpodobností krevní skupinu 0. 
Rh faktor bude vždy pozitivní. 

(B) Všichni potomci budou mít krevní skupinu AB, 
Rh faktor pozitivní. 

(C) Všichni potomci budou mít krevní skupinu 0, Rh faktor 
pozitivní. 

(D) Bez znalosti genotypu Rh faktoru rodičů není možné 
s jistotou určit, s jakou pravděpodobností budou mít 
jejich děti Rh faktor pozitivní nebo negativní. 

  

35. 

Která z následujících dědičných chorob člověka má svůj 
přenos vázán na pohlavní chromozom X? 

(A) hemofilie 
(B) cystická fibróza 
(C) fenylketonurie 
(D) Downův syndrom 
  

36. 

Které tvrzení o homologických chromozomech v somatické 
buňce je nepravdivé? 

(A) Mají stejnou velikost a polohu centromery. 
(B) Jedná se o pár chromozomů nesoucích vždy zcela 

shodnou genetickou informaci. 
(C) Obsahují stejné geny, ale mohou obsahovat rozdílné 

alely. 
(D) Muž má 22 párů homologických chromozomů. 
  

37. 

Jak se nazývá náhrada jedné dusíkaté báze v sekvenci DNA 
jinou dusíkatou bází? 

(A) delece 
(B) translokace 
(C) terminace 
(D) substituce 
  

38. 

Jednu z kapitol závěrečné zprávy o výzkumu konkrétního 
území tvoří pouhý výčet rostlin, které byly na lokalitě 
zaznamenány. Jedná se např. o buk lesní, mařinku vonnou, 
kokořík mnohokvětý a mnoho dalších. Jak by se teoreticky 
mohla jmenovat příslušná kapitola? Vyberte nejlepší variantu 
s ohledem na volbu správných pojmů z oblasti ekologie. 

(A) Rostlinná populace řešeného území 
(B) Rostlinný biotop řešeného území 
(C) Rostlinné společenstvo řešeného území 
(D) Rostlinný ekosystém řešeného území 
  

39. 

Která z níže uvedených látek se v zemské atmosféře spolu 
s CO2 a dalšími plyny výrazně podílí na tzv. skleníkovém 
efektu? 

(A) CH4 
(B) SO2 
(C) N2 
(D) NO2 
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40. 

Vyberte z následujících možností tu, která nejlépe popisuje 
mezidruhovou interakci zvanou komensalismus. 

(A) Jde o mezidruhovou interakci, při které profitují oba 
organismy. Zároveň jsou na sobě oba organismy 
závislé. 

(B) Jde o mezidruhovou interakci, při které koexistují dva 
organismy ve společné ekologické nice a žádný z nich 
nezískává ani profit, ani nevýhodu. Jejich vztah je 
neutrální. 

(C) Jde o mezidruhovou interakci, při které na sebe dva 
koexistující organismy působí vzájemně negativně. 

(D) Jde o mezidruhovou interakci, při které komenzál 
profituje z existující interakce s jiným organismem, 
zatímco jiný organismus není tímto vztahem nijak 
ovlivněn. 
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