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Zopakujte si základní informace ke zkoušce:
 Test obsahuje 40 úloh.
 Na jeho řešení máte 40 minut.
 U každé úlohy je jen jedna správná odpověď.
 Za každou správnou odpověď získáte bod, za špatnou 1/3 bodu ztrácíte.
 Nejlepší je řešit nejdříve snadné úlohy a k náročnějším se vrátit.
 Nebuďte nervózní z toho, že nevyřešíte všechno, to se povede málokomu.

Biologie
1.

5.

Ve které z následujících organel probíhá Krebsův (neboli
citrátový) cyklus?

Na obrázku jsou znázorněny larvy hmyzu. Vyberte
z nabízených možností tu, která k číslům larev přiřazuje
správné zástupce hmyzu.

(A)
(B)
(C)
(D)

v endoplazmatickém retikulu
v Golgiho aparátu
v chloroplastu
v mitochondrii

2.
Která z níže uvedených buněčných struktur je součástí velké
většiny eukaryotických buněk, zatímco prokaryotické buňky
ji naopak neobsahují nikdy?
(A)
(B)
(C)
(D)

ribozom
mitochondrie
cytoplazmatická membrána
buněčná stěna

3.
Která z následujících dvojic znaků u dvou různých živočichů
představuje příklad evoluční konvergence?
(A) křídlo sýkory koňadry a létací blána netopýra
velkého
(B) komorové oko pěnkavy obecné a komorové oko myši
domácí
(C) přední nohy ještěrky obecné a přední nohy psa
domácího
(D) křídla kosa černého a přední nohy kočky domácí
4.
Jean-Baptiste Lamarck formuloval evoluční teorii, podle níž
se organizmus během svého života setkává s různými vlivy
prostředí a postupně se na ně adaptuje, takže jeho potomstvo
je pak díky těmto adaptacím lépe přizpůsobeno životu
v takovém prostředí. Dnes je tato teorie obecně považována
za neplatnou. Která z níže uvedených možností obsahuje
poznatek současné vědy, který platnost Lamarckovy teorie
výrazně zpochybňuje?
(A) Genetická informace většiny organizmů je zapsána
v DNA, do níž není možné zpětně zapsat uzpůsobení
organizmu k vlivům prostředí.
(B) Mutace na úrovni DNA v pohlavních buňkách nejsou
dědičné, při oplození totiž dojde k jejich opravě.
(C) Organizmus není většinou limitován vnějšími vlivy
prostředí, zpravidla je schopen úspěšně přežívat široké
rozmezí vnějších faktorů, aniž by bylo nutné
jakéhokoliv uzpůsobení (tím spíše není třeba úprav jeho
DNA).
(D) Lamarckova teorie platí beze zbytku pro živočichy,
kteří nemají oddělenou linii buněk, z níž vznikají
pohlavní buňky. Pro rostliny ale jeho teorie neplatí.
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(A)
(B)
(C)
(D)

1 – chroust, 2 – šídlo, 3 – motýl, 4 – moucha
1 – šídlo, 2 – chroust, 3 – moucha, 4 – motýl
1 – moucha, 2 – motýl, 3 – brouk, 4 – šídlo
1 – motýl, 2 – chroust, 3 – šídlo, 4 – moucha

6.
Pro hmyz je charakteristická tzv. otevřená cévní soustava,
kterou obíhá hemolymfa neboli krvomíza. Vyberte správný
popis této soustavy.
(A) Funkci srdce plní velká hřbetní céva, pod střevem se
dále nachází břišní céva. Tyto dvě cévy jsou spojeny
spojkami. Hřbetní cévou proudí hemolymfa zezadu
dopředu a břišní cévou proudí obráceně.
(B) Funkci srdce plní velká hřbetní céva, která nasává
hemolymfu a pumpuje ji směrem dopředu k mozkovým
gangliím. Odtud se hemolymfa dostává do celého těla,
kde volně omývá vnitřní orgány a je rozváděna i do
křídel.
(C) Cévní soustavu tvoří jemné vlásečnice, které obklopují
vzdušnice a orgány. Není vyvinut žádný orgán, který
by hemolymfu aktivně pumpoval. Její pohyb je zajištěn
pasivně pohybem hmyzího těla.
(D) Hemolymfa volně proudí vnitřním prostředím těla
hmyzu. Není vyvinut žádný orgán, který by ji
aktivně pumpoval, její pohyb je zajištěn pasivně
pohyby hmyzího těla.
7.
Který z následujících druhů patří mezi tzv. nekrmivé
(nidifugní) ptáky, jejichž mláďata se líhnou opeřená
a potravu si shánějí sama?
(A)
(B)
(C)
(D)

čáp bílý
páv korunkatý
vrána obecná
holub obecný
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8.

13.

Jak se jmenuje orgán umístěný v ústní dutině, jímž hadi
vnímají různé pachy?

Vztah mezi některými rostlinami a mikroorganismy lze
označit za oboustranně výhodnou symbiózu. U některých
rostlinných čeledí se vyvinuly speciální útvary, tzv. hlízky,
v nichž tyto mikroorganismy žijí. Která informace o tomto
specifickém typu symbiózy není pravdivá?

(A)
(B)
(C)
(D)

Purkyňův orgán
Jacobsonův orgán
Schwannův orgán
Darwinův orgán

9.
Ve které z možností jsou uvedeny pouze takové skupiny
organizmů, u kterých je důležitou stavební složkou těla
chitin?
(A)
(B)
(C)
(D)

kroužkovci (Annelida), houbovci (Porifera)
rozsivky (Diatomeae), houby (Fungi)
paryby (Chondrichthyes), členovci (Arthropoda)
členovci (Arthropoda), houby (Fungi)

10.
Které tvrzení o želvách (Testudines) lze označit za
nesprávné?
(A) Suchozemské želvy jsou většinou býložravé nebo
všežravé, zatímco sladkovodní želvy se živí převážně
živočišnou potravou.
(B) Končetiny mořských želv se během evoluce změnily do
tvaru ploutví, zatímco sladkovodní želvy mají většinou
prsty s drápy a mezi prsty plovací blány.
(C) Krunýř suchozemských želv je součástí kostry,
zatímco v případě vodních želv se jedná pouze o
zrohovatělou vrstvu kůže bez vazby na kostru.
(D) Želvy nemají zuby. Čelisti jsou pokryty lištami, které
jsou u masožravých druhů ostré, u býložravých druhů
vroubkované.
11.
Ve sbírce máme po jednom dospělém jedinci od každého
z následujících druhů členovců (Arthropoda): otakárek
fenyklový, včela medonosná a křižák obecný. Kolik párů
nohou celkem napočítáme u těchto tří exponátů?
(A)
(B)
(C)
(D)

9
10
11
12

(A) Jedním ze symbiontů bývají rostliny z čeledi
bobovitých, například jetel.
(B) Jedním ze symbiontů je vždy tzv. hlízková bakterie,
známý je například rod Rhizobium.
(C) Hlízky se nacházejí zejména v listech, ale i v dalších
nadzemních částech rostliny vystavených
slunečnímu svitu.
(D) Bakterie získává od rostliny produkty fotosyntézy,
rostlina od bakterie sloučeniny dusíku.
14.
Při výzkumu infekčních chorob v laboratorních podmínkách
je často třeba patogenní organismy z odebraných vzorků dále
rozmnožit. O kterém z následujících teoretických případů
kultivace můžeme při základních znalostech o živých
soustavách prohlásit, že fungovat nemůže?
(A) kultivace bakterií ve vodném roztoku s obsahem cukrů
(B) kultivace virů ve vodném roztoku s obsahem cukrů
a anorganických látek
(C) kultivace bakterií ve vodném roztoku obsahujícím živé
živočišné embryo, cukry a anorganické látky
(D) kultivace virů ve vodném roztoku obsahujícím živé
živočišné embryo, cukry a anorganické látky
15.
Které z následujících tvrzení o bakteriích a kyslíku je
pravdivé?
(A) Pro některé bakterie je vzdušný kyslík toxický,
proto se vyskytují výhradně v přísně anaerobním
prostředí.
(B) Sinice provozují fotosyntézu, takže spotřebovávají
enormní množství kyslíku.
(C) Všechny bakterie potřebují ke svému životu vzdušný
kyslík.
(D) Fakultativně anaerobní bakterie potřebují ke svému
životu vysoké koncentrace vzdušného kyslíku.
16.

12.

Která z následujících chorob má bakteriálního původce?

Herpetické viry neboli herpesviry jsou obalené DNA viry. Je
pro ně typické dlouhodobé přetrvávání v organismu.
U člověka způsobují širokou škálu onemocnění. Který z níže
uvedených virů mezi herpesviry nepatří?
(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

chřipka
hepatitida A
tuberkulóza
ebola

virus planých neštovic
virus HIV
virus oparu
virus mononukleózy
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17.

20.

Úspěšné pěstování rostlin v domácích podmínkách kromě
vody nezbytně vyžaduje i dodání živin. Na trhu je možné
sehnat tzv. tekutý uhlík obsahující jako hlavní složku uhlík
vázaný v anorganické sloučenině. Pro které rostliny byste
toto hnojivo při znalosti základní fyziologie rostlin použili?

Toto rostlinné pletivo se nachází u vodních rostlin. Je
charakteristické tím, že jeho mezibuněčné prostory jsou
vyplněné vzduchem. O které z následujících pletiv se jedná?

(A)
(B)
(C)
(D)

masožravé rostliny
kaktusy a sukulenty
rychle rostoucí balkonové rostliny
akvarijní rostliny

(A)
(B)
(C)
(D)

o aerenchym
o kolenchym
o mezenchym
o palisádový parenchym

21.
Na obrázku je souplodí pivoňky (rod Paeonia). Čím je toto
souplodí tvořeno?

18.
Na obrázcích je pohled na typické stanoviště bíle kvetoucích
rostlin (A) a také rostliny v detailu (B). S okolními stromy
tato bylina soupeří o jeden důležitý abiotický faktor, kvůli
čemuž kvete v příslušnou roční dobu. O který abiotický
faktor se jedná?

(A)
(B)
(C)
(D)

teplo
vzdušná vlhkost
světlo
vápenaté ionty v půdě

(A)
(B)
(C)
(D)

lusky
nažkami
měchýřky
malvicemi

19.
Ve které z níže uvedených možností je uveden
nejkompletnější výčet taxonů, které spolu tvoří skupinu
cévnaté rostliny (Tracheophyta)?
(A) mechorosty (Bryophyta), kapraďorosty (Pteridophyta),
nahosemenné (Gymnospermae), krytosemenné
(Magnoliophyta)
(B) kapraďorosty (Pteridophyta), nahosemenné
(Gymnospermae), krytosemenné (Magnoliophyta)
(C) nahosemenné (Gymnospermae), krytosemenné
(Magnoliophyta)
(D) krytosemenné (Magnoliophyta)

22.
Který děj probíhá v rámci fotosyntézy na membránách
tylakoidů v chloroplastech?
(A)
(B)
(C)
(D)
23.
Níže je uvedeno několik rodů hominidů (lidoopů) a opic. Až
na jednu výjimku se jedná o zástupce africké fauny. Vyberte
rod, který se v Africe přirozeně nevyskytuje.
(A)
(B)
(C)
(D)

© Scio 2021

fotolýza vody a transport elektronů
zabudování oxidu uhličitého do molekuly cukru
fotorespirace a glykolýza
Calvinův cyklus sekundární fáze fotosyntézy

gorila (Gorilla)
šimpanz (Pan)
pavián (Papio)
orangutan (Pongo)
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24.

27.

Na obrázku vidíte lebku jednoho z našich běžných savců.
Zaměřte se na jeho chrup. Kterému druhu lebka patří?

Kterým číslem je na obrázku označená ta část trávicí
soustavy, ve které dochází ke vstřebávání většiny živin a jejíž
povrch je zvětšen klky?

(A)
(B)
(C)
(D)

veverka obecná
hraboš polní
krtek obecný
potkan obecný

25.
Které z následujících tvrzení o lidské moči a ledvinách je
pravdivé?

(A)
(B)
(C)
(D)

1
2
3
4

(A) Ledviny člověka vytvoří denně asi 1,5 litru primární
moči, kterou posléze naředí na 15 litrů definitivní moči.
(B) V definitivní moči zdravého jedince je obvykle značné
množství glukózy.
(C) Člověk vylučuje v definitivní moči mimo jiné
přebytečný dusík, a to především v podobě
močoviny.
(D) Z ledvin je definitivní moč odváděna močovou trubicí
do močového měchýře.

(A)
(B)
(C)
(D)

26.

29.

Které tvrzení o Rh faktoru a těhotenství člověka je pravdivé?

Který z následujících hormonů člověka je produkován
výhradně vznikajícím embryem, tudíž může být využit
k odhalení těhotenství jednoduchým testem?

(A) Rh pozitivní matka nemůže donosit a porodit Rh
negativní dítě kvůli anti-Rh+ protilátkám v její krvi.
(B) Rh negativní matka může v případě styku své krve
s krví Rh pozitivního plodu vytvořit anti-Rh+
protilátky.
(C) Rh negativní matka vytvoří anti-Rh+ protilátky pouze
v případě, pokud je její plod Rh negativní.
(D) Rh negativní matka nemůže za žádných okolností
donosit plod s pozitivním Rh faktorem.

28.
Které kosti tvoří bérec člověka?

(A)
(B)
(C)
(D)

choriogonadotropin (hCG)
progesteron (P4)
oxytocin (Oxt)
estradiol (E2)

30.
Jaký je počet krčních obratlů člověka?
(A)
(B)
(C)
(D)
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kost holenní a kost lýtková
kost vřetenní a kost loketní
lopatka a kost pažní
pánev a kost křížová

5
6
7
8
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31.

36.

Jaký je správný český výraz pro stádium nitroděložního
vývoje člověka v období mezi 9. týdnem těhotenství
a porodem?

Deoxyribonukleová kyselina (DNA) je biochemická
makromolekulární látka tvořená dlouhým řetězcem
nukleotidů. Každý nukleotid sestává vždy ze tří stavebních
částí. Co mezi stavební části nukleotidu nepatří?

(A)
(B)
(C)
(D)

zygota
embryo
zárodek
plod

(A)
(B)
(C)
(D)

fosfátová skupina
deoxyribóza
aminokyselina
nukleová báze

32.
Slinivka břišní (pankreas) je základní součástí lidské trávicí
soustavy. Vyberte z níže uvedených možností látku, kterou
tato žláza neprodukuje.
(A)
(B)
(C)
(D)

enzym trypsin
enzym pepsin
hormon glukagon
hormon inzulin

37.
Jak vysoká je pravděpodobnost, že se muži s krevní skupinou
B (BB) a ženě s krevní skupinou AB narodí dítě se shodnou
krevní skupinou, jakou má matka?
(A)
(B)
(C)
(D)

0%
25 %
50 %
75 %

33.
Otec trpí barvoslepostí, kvůli níž má poruchu vidění červené
a zelené barvy, matka je zdravá. Které z následujících tvrzení
můžeme označit za pravdivé, pokud víme, že je tato porucha
gonozomálně recesivně dědičná (zodpovědný gen leží na
chromozomu X)?
(A) Syn tohoto páru bude vždy zdravý, na genotypu matky
přitom nezáleží.
(B) Dcera tohoto páru bude vždy zdravá, na genotypu
matky přitom nezáleží.
(C) Synové tohoto páru budou s pravděpodobností 50 %
trpět barvoslepostí.
(D) Nemáme dostatek informací o genotypu matky,
abychom mohli stanovit pravděpodobnost
onemocnění u jejích potomků.

38.
Na jedné rostlině nalezneme často kromě jiného hmyzu
i mravence a mšice. Jaký vztah mezi nimi nejčastěji panuje?
(A) Mravenci se živí mšicemi, pro člověka je proto
přítomnost mravenců např. na ovocných stromech
prospěšná.
(B) Mravenci se živí sladkou tekutinou vylučovanou
mšicemi. Mšice proto chrání a dokonce je i přenášejí
na místa, kde je dostatek potravy.
(C) Mravenci se živí rostlinnými šťávami stejně jako mšice,
jsou si tedy navzájem konkurenty.
(D) Mravenci mšice odnášejí do svých hnízd jako potravu
pro larvy, pro člověka jsou proto užiteční.
39.

34.
Rostlinná populace je aktuálně tvořena pouze
heterozygotními jedinci, kteří se množí výhradně
samosprášením.
Které
z
následujících
tvrzení
o předpokládaném genotypu potomků je pravdivé?
(A) Populace bude i v následujících generacích tvořena
výhradně heterozygoty.
(B) Poměr heterozygotů v každé následující generaci
klesne pravděpodobně o polovinu.
(C) Již v první následující generaci budou pravděpodobně
tři čtvrtiny rostlin homozygotních.
(D) V první následující generaci klesne pravděpodobný
poměr heterozygotů na polovinu, a tam se bude
konstantně držet i ve všech následujících generacích.
35.
Pokud budeme křížit dva různé homozygoty (AA x aa),
(A)
(B)
(C)
(D)

Na jakých lokalitách se ve střední Evropě přirozeně vyskytují
bučiny?
(A) Na suchých exponovaných skalách, především
pískovcových.
(B) V luzích kolem velkých řek.
(C) Pouze na nejteplejších, max. do 400 m n. m.
(D) Na spíše vlhčích půdách v nadmořské výšce cca 400
– 1000 m n. m.
40.
Který z následujících druhů organizmů patří z ekologického
hlediska mezi primární producenty?
(A)
(B)
(C)
(D)

jmelí bílé (Viscum album)
hřib dubový (Boletus reticulatus)
žlabatka listová (Cynips quercusfolii)
roháč obecný (Lucanus cervus)

bude štěpný poměr 1 : 2 : 1.
bude štěpný poměr 9 : 3 : 3 : 1.
bude potomstvo uniformní.
bude štěpný poměr 1 : 1.
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