J A K N A
M E D I C Í N U ?

Strategie řešení testů
Nejdůležitější zásady, kterými byste se měli řídit.

Nejdříve se podívejte na úlohy, u kterých
jste si jisti řešením.

Poté se vraťte k obtížnějším úlohám, které
vám zaberou více času a u kterých hrozí, že
za chybnou odpověď ztratíte část bodu.

Pokud odpověď vůbec netušíte, raději
neodpovídejte. Odečítání bodů má
samozřejmě vliv na váš konečný výsledek.

Plán přípravy na testy
Z našich dlouholetých zkušeností s přípravou uchazečů na přijímací zkoušky vyplývá, že naprostá
většina středoškoláků s plánováním dlouhodobějších cílů nemá příliš mnoho zkušeností. A tak se
často stává, že uchazeči před přijímacími zkouškami zažívají horké chvilky. Přinášíme vám proto
několik postřehů a tipů, které vám při plánování přípravy mohou pomoci.
ZJISTĚTE, JAKÁ JE VAŠE STARTOVNÍ POZICE A JAKÉHO CÍLE CHCETE DOSÁHNOUT
Průběh přípravy by se měl odvíjet od úrovně na začátku a předpokládaného výsledku, který bude
zapotřebí pro přijetí – je jasné, že jinak se bude připravovat uchazeč, který má většinu znalostí již z
průběhu dřívějšího studia, a ten, který míří k přijímačkám ze střední školy, kde většinu látky, kterou
testy obsahují, v průběhu studia neměl.
ZORIENTUJTE SE V MOŽNOSTECH PŘÍPRAVY
Zvažte, jaké způsoby přípravy využijete a v jakém pořadí (samostatná práce s učebnicí a testovými
sadami, internetové kurzy, prezenční kurzy).
SESTAVTE SI SEZNAM VÝZNAMNÝCH TERMÍNŮ
Sepište si, které všechny přijímací zkoušky budete muset absolvovat a ve kterých týdnech vás
čekají jiné důležité věci, např. maturita.
KE KAŽDÉMU TERMÍNU SI STANOVTE VHODNÝ CÍL – POKUD MOŽNO MĚŘITELNÝ ČI
KONTROLOVATELNÝ
V tomto bodě již jde o skutečné plánování. Máte-li již připravený kalendář s důležitými termíny,
napište si ke každému datu, co byste do té doby chtěli zvládnout. Zaměřte se především na takové
cíle, které je možné kvantiﬁkovat („do 1. února bych chtěl/a vyřešit 120 úloh z biologie, do 1. března
bych chtěl/a mít za sebou 180 úloh látku z anorganické chemie a chci do té doby absolvovat
přípravný kurz“).
ROZVRHNĚTE SI PRÁCI NA KRATŠÍ ČASOVÉ ÚSEKY, NAPŘ. TÝDNY
Předejdete tomu, že po fázi „času je dost“ přijde fáze „nevím, kam dřív skočit“. Budete moci lépe
kontrolovat, zda se vám daří naplňovat dlouhodobé cíle a včas reagovat na případné potíže. V
neposlední řadě vám tento přístup dodá více klidu, neboť budete vědět, že vám prakticky nehrozí
nedostatek času.
PŘI PLÁNOVÁNÍ POČÍTEJTE S REZERVAMI
Studenti zpravidla plánují optimisticky – kalkulují s tím, že vše půjde hladce. Ve skutečnosti tomu
tak být nemusí a původně plánované termíny se mohou povážlivě posouvat. Nemoc, příprava na
písemky ve škole, ale i třeba výměna občanky nebo příprava na maturitní ples dokážou s
harmonogramem pěkně zamávat. Literatura, testy atp. nemusejí být vždy k dispozici v momentě,
kdy by je člověk potřeboval. Připravte si pesimistickou variantu plánu, ve které vám jednotlivé fáze
budou trvat dvojnásobný čas oproti optimistickému průběhu.

Řešení vybraných úloh

Biologie
Úloha 1
Co se odehraje při křížení dvou různých homozygotů (AA × aa)?
(A)
(B)
(C)
(D)

Nacházíme štěpení 1 : 2 : 1.
Nacházíme štěpení 3 : 1.
Genotypový štěpný poměr je 1 : 1.
Potomstvo je uniformní.
Každý z homozygotních rodičů produkuje jen jeden typ gamet (pohlavních buněk),
buďto A, nebo a. Vzájemnou kombinací těchto gamet vznikají pouze heterozygoti Aa.
Platí tedy možnost D) potomstvo je jednolité, uniformní nevyštěpuje se žádný štěpný
poměr potomstva.

Úloha 2
Má-li jeden rodič krevní skupinu A a druhý rodič skupinu B, jakou krevní skupinu mohou mít
jejich děti?
(A)
(B)
(C)
(D)

jen AB
jen A nebo B
jen A, B nebo 0
A, B, AB nebo 0

Krevní skupiny systému AB0 jsou kódované 3 alelami jednoho genu. Jsou to dominantní alely
I(A) a I(B) a recesivní i. Krevní skupina A tak může být kódována genotypem I(A)I(A), nebo
I(A)i, to stejné platí o krevní skupině B. Jestliže uvážíme všechny možné genoypy obou skupin
a vzájemné kombinace všech možných alel, vyjde nám potomstvo se všemi existujícími
krevními skupinami, tedy možnost D).

Řešení vybraných úloh

Úloha 8
Která ze struktur je entodermálního původu?
(A)
(B)
(C)
(D)

hladká svalovina močového měchýře
epitel tenkého střeva
kostra
pokožka
Pokožka vzniká z vnějšího zárodečného listu (ektodermu), značná část kostry a
vylučovací soustava z mezodermu, entodermáoní původ má trávicí soustava, tedy i
epitel tenkého střeva, varianta B).

Úloha 10
Jistý laboratorní bakteriální kmen byl vyšlechtěn tak, že není schopen tvořit esenciální
aminokyselinu valin. Do několika bakterií tohoto kmene byl metodami genového
inženýrství vložen plazmid se dvěma zvláštními geny. Jeden z těchto genů propůjčuje
bakterii odolnost vůči penicilinu, druhý gen umožňuje syntézu inzulinu. Jak by se daly
vyselektovat bakterie, které tento plazmid obsahují, a jsou tedy schopné vyrábět inzulin?
(A)
(B)
(C)
(D)

pěstováním na médiu bez valinu, ale s penicilinem
pěstováním na médiu bez valinu a bez penicilinu
pěstováním na médiu s valinem a s penicilinem
pěstováním na médiu s valinem, ale bez penicilinu
Bakterie potřebuje v médiu valin, protože je pro ni esenciální. Chceme-li provést
selektivní pěstování bakterií, penicilin v médiu zničí všechny bakterie, které nemají
gen pro rezistenci na penicilin. A protože je na stejném plazmidu jako gen pro inzulín,
budou bakterie na médiu s valinem a penicilinem produkovat inzulín.

Úloha 13
Která z látek vzniká na ribozomech?
(A)
(B)
(C)

testosteron
enzym odbourávající alkohol
podkožní tuk
Ribozómy mechanismem translace, neboli proteosyntézy syntetizují bílkoviny
(proteiny), tedy také všechny enzymy. To nutně platí i pro možnost B).

Řešení vybraných úloh

Chemie
Úloha 32
Která z následujících látek má v molekule nejmenší počet kyslíkových atomů?
(A) chlorečnan amonný
(B) uhličitan hlinitý
(C) siřičitan antimonitý
(D) dusičnan zinečnatý
Otázka testuje vaši schopnost správně sestavit chemický vzorec jednoduchých
anorganických sloučenin. Správné řešení je A - chlorečnan amonný.

Úloha 35
Který z následujících výrazů je správným vyjádřením rovnovážné konstanty reakce
dusičnanu vápenatého s hydroxidem sodným za vzniku hydroxidu vápenatého a dusičnanu
sodného?

(A)

(B)

(C)

(D)

Otázka je zaměřena nejen na správné sestavení vzorců jednoduchých anorgnických
sloučenin, ale zároveň je nutné aplikovat poznatek vyjádření rovnovážné konstanty
pomocí Guldbegova-Waagova zákona chemické rovnováhy. Správná odpověď je A.

Řešení vybraných úloh

Úloha 38
Co rozhoduje o tom, kolik jednoduchých kovalentních vazeb může vytvořit atom prvku v
základním stavu?
(A)
(B)
(C)
(D)

počet volných (nezaplněných) vrstev v elektronovém obalu atomu
schopnost jádra atomu přitahovat k sobě elektrony z obalů jiných atomů
rozdíl mezi počtem protonů v jádře a počtem elektronů v obalu atomu
počet nespárovaných elektronů v poslední vrstvě elektronového obalu

Otázka je zaměřena na aplikaci znalosti závislosti elektronové konﬁgurace atomu,
resp. valenční vrstvy a tvorbě a počtu kovalentních vazeb.

Úloha 39
Vyberte soli, které budou ve vodném roztoku reagovat zásaditě:
A. uhličitan sodný; B. chlorid sodný; C. síran hlinitý; D. chlornan draselný; E. chlorid
amonný; F. octan sodný.
(A)
(B)
(C)
(D)

A, B, D
B, D, F
A, D, F
B, C, E
Otázka spojuje vědomosti týkající se acidobazických reakcí, a to deﬁnice kyselin a zásad,
acidobazické reakce roztoků - pH, autoprotolýza vody a stěžejní pro tuto otázku je
schopnost aplikovat pojem hydrolýzy solí na uvené sloučeniny.

Úloha 41
Určete, která z nabídnutých látek patří do rovnice namísto otazníku:
3 KClO3 + 3 H2SO4 → 2? + HClO4 + 3 KHSO4 + H2O
(A)
(B)
(C)
(D)

oxid siřičitý
chlór
hydroxid draselný
oxid chloričitý
Ze zadané otázky lze jednoduchou matematickou úvahou dojít k určení správné
sloučeniny uvedené reakce.

Řešení vybraných úloh

Fyzika
Úloha 68
Z nejvyššího bodu Petřínské rozhledny (80 m) byla puštěna olověná kulička. Jakou
rychlostí dopadne na zem? (Odpor vzduchu zanedbejte, g = 10 m.s-2)
(A)
(B)
(C)
(D)

-1

v = 80 m.s
-1
v = 40 m.s
v = 20 m.s-1
-1
v = 8 m.s

Jedná se o speciální případ rovnoměrně zrychleného pohybu s nulovou počáteční
rychlostí a zrychlením rovným tíhovému zrychlení g. Pro velikost okamžité rychlosti v
a počáteční výšku h v závislosti na čase t platí rovnice:
v = gt

h=

1
²
gt
2

Zadání:
v = gt

g = 10 m.s-2

v = ? (m.s-2)

Z rovnice pro počáteční výšku vyjádříme dobu t volného pádu a dosadíme
číselné hodnoty:

Získaný čas t dosadíme do rovnice pro velikost okamžité
rychlosti:

Kulička dopadne na zem rychlostí 4 m·s-1.

Řešení vybraných úloh

Úloha 78
Graf popisuje průběh výchylky matematického kyvadla.

Jakou délku l závěsu mělo kyvadlo? (Platí T =
(A)
l=1m
(B)
l=2m
(C)
l=3m
(D)
l=4m

)

Pro periodu T matematického kyvadla platí rovnice

kde l je délka závěsu kyvadla a g je velikost tíhového zrychlení.
Zadání:

Z rovnice pro periodu kyvadla vyjádříme délku l a dosadíme číselné hodnoty:

Matematické kyvadlo má délku závěsu přibližně 1 m.

Řešení vybraných úloh

Úloha 82
Jaký je odpor R soustavy rezistorů na obrázku?

R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω, R3 = 20 Ω
(A)
R = 10 Ω
(B)
R = 20 Ω
(C)
R = 40 Ω
(D)
R = 50 Ω
Pro celkový odpor R dvou sériově zapojených rezistorů s odpory R1, R2 platí rovnice:

Pro celkový odpor R dvou paralelně zapojených rezistorů s odpory R1, R2 platí rovnice:

Ze zadaného obrázku je patrné, že rezistory s odpory R2 a R3 jsou zapojeny paralelně.
Nahradíme je jedním rezistorem s odporem R23, pro který platí rovnice:

Z této rovnice vyjádříme odpor R23 a dosadíme číselné hodnoty:

Rezistory s odpory R1 a R23 jsou nyní zapojeny sériově. Nahradíme je jedním rezistorem
s odporem R, pro který platí rovnice:

Pro celkový odpor R dvou paralelně zapojených rezistorů s odpory R1, R2 platí rovnice:

Celkový odpor soustavy rezistorů na obrázku je 20 Ω.

Fakulty
1. lékařská fakulta
1. lékařská fakulta byla v roce 1348 jednou ze čtyř
zakládajících fakult celé Univerzity Karlovy. Fakulta je
zapojena do velkých vědecko-výzkumných infrastruktur
a mezinárodních programů, spolupracuje se zahraničními univerzitami po celém světě a s klinikami 5 pražských
nemocnic.
Studijní programy
1. lékařská fakulta nabízí studium všeobecného lékařství, zubního lékařství, ošetřovatelství, porodní asistence a
specializací ve zdravotnictví (adiktologie, fyzioterapie a další).
Uplatnění
Absolventi se uplatní převážně ve sféře zdravotnictví, sociální péče, případně ve farmaceutickém průmyslu.
Vzhledem ke spolupráci se zahraničními univerzitami jsou absolventi schopni se uplatnit nejen v ČR, ale i v
zahraničí.
Přijímací zkoušky
Podmínkou přijetí na bakalářské studium je splnění písemného testu z biologie - skládají jej všichni uchazeči bez
výjimky. Podmínkou přijetí na magisterské studium (Všeobecné a Zubní lékařství) je splnění písemného testu z
biologie, fyziky a chemie. Uchazeči oboru adiktologie navíc ještě skládají krátký písemný test základních obecných
znalostí z oboru adiktologie.
Test
Test se skládá z 300 otázek, z každého předmětu je 100 otázek. Správných je více správných odpovědí. Za každou
správnou odpověď dostanete 1 bod, když je celá úloha dobře.

2. lékařská fakulta
2. lékařská fakulta vznikla v roce 1953 z původní
pediatrické větve 1. lékařské fakulty. V roce 1990
změnila fakulta název z Fakulty dětského lékařství
na 2. lékařskou fakultu. Společně s touto změnou
nastal odklon od výhradní specializace na pediatrickou péči směrem k všeobecnému lékařství.
Studijní programy
Nabízí studium oboru Všeobecné lékařství ve standardním rozsahu lékařských fakult a dále také bakalářské a
navazující magisterské studium zdravotnických oborů (fyzioterapie, všeobecná sestra). Díky původnímu zaměření fakulty mají posluchači možnost hlubší specializace v pediatrické péči již v průběhu studia.
Uplatnění
Absolventi se uplatňují převážně ve sféře zdravotnictví, sociální péče, případně ve farmaceutickém průmyslu.
Přijímací zkoušky
V prvním kole probíhá zkouška písemnou formou testem z biologie, chemie a fyziky a testem z všeobecných
předpokladů. Všeobecné sestry nepíší test z chemie a fyziky. Druhé kolo zkoušky je vedeno formou pohovoru, v
němž se ověřuje zájem o obor a schopnosti argumentace.
Testy
Písemné testy mají dvě části, první část zkoumá vaše znalosti biologie, chemie a fyziky a druhá část zkoumá vaše
všeobecné předpoklady pro studium medicíny. Teoretická část se skládá ze 75 otázek a správných může být více
odpovědí. Všeobecné předpoklady zkoumají vaše logické uvažování, porozumnění rozsáhlejšímu odbornému
textu, práci s grafy a prostorovou představivost.

Přehled lékařských fakult

3. lékařská fakulta
3. lékařská fakulta vznikla v roce 1953
oddělením od 1. lékařské fakulty jako
Lékařská fakulta hygienická. Roku 1990
byla přejmenována na 3. lékařskou
fakultu, přičemž specializace na hygienu
a prevenci byla opuštěna.
Studijní programy
Nabízí studium v programech Všeobecné lékařství, Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví (obory
fyizioterapie, veřejné zdravotnictví, dentální hygienistka a všeobecná sestra).
Uplatnění
Absolventi nacházejí uplatnění ve všech oblastech zdravotní péče ve státní i soukromé sféře.
Přijímací řízení
Přijímací řízení se liší podle oboru.
Pro přijetí je třeba úspěšně složit přijímací zkoušku, která má formu písemného testu. Dle konkrétního oboru je
nutno prokázat znalosti biologie, chemie, fyziky a somatologie. Na vybrané obory se spolu s testem konají i ústní
pohovory.
Testy
Test z fyziky, biologie a chemie se skládá z 90 otázek, 30 z každého oboru. U každé otázky jsou na výběr 4 možnosti, přičemž pouze jedna je správná.

Lékařská fakulta Plzeň

Lékařská fakulta v Plzni byla založena po válce v
roce 1945. Je jednou ze tří fakult Univerzity
Karlovy, která sídlí mimo Prahu.
Studijní programy
Nabízí studium v oborech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství.
Uplatnění
Absolventi se uplatní ve všech oblastech zdravotní péče ve státní i soukromé sféře či ve farmaceutickém průmyslu.
Přijímací řízení
Uchazeči, kteří se přihlásili na Lékařskou fakultu UK v Plzni, skládají přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie
formou písemných testů.
Testy
Test z fyziky, biologie a chemie se skládá ze 150 otázek, 50 z každého oboru. Správná je vždy jen jedna odpověď.

Přehled lékařských fakult

Lékařská fakulta Brno
Lékařská fakulta patří mezi čtyři nejstarší fakulty
Masarykovy univerzity. Byla založena roku 1919. Skládá se
z 54 klinických pracovišť, 12 teoretických ústavů, 8 kateder
nelékařských oborů, 5 odborných pracovišť a 1 oddělení
cizích jazyků
Studijní programy
Nabízí studium v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství, zajišťuje vzdělávání v ošetřovatelských profesích
a zdravotnických specializacích (optometrie, radiologický asistent, nutriční terapeut).
Uplatnění
Absolventi se uplatní převážně ve sféře zdravotnictví – podle absolvovaného oboru jako lékaři či ošetřovatelé,
dále např. v institucích sociální péče nebo ve farmaceutickém průmyslu.
Přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky se konají formou písemných testů. Jsou testovány znalosti z odborných předmětů fyzika,
chemie, biologie, somatologie, které jsou nezbytným základem pro studium na Lékařské fakultě. Jejich kombinace je vybrána dle příslušného oboru.
Výjimkou je přijímací řízení na obor Zdravotnický záchranář, kdy kromě písemného testu z fyziky a biologie, je
součástí přijímacího řízení i praktická část, kde je testována uchazečova fyzická zdatnost vytrvalostním během,
Jacíkovými celostními motorickými testy a shyby.
Testy
Testy z fyziky, chemie a biologie se skládají ze 120 otázek, 40 z každého předmětu. Správná je vždy jen jedna
odpověď.

Lékařská fakulta Olomouc
Lékařská fakulta v Olomouci je jednou z
osmi lékařských fakult v ČR. Provoz
zahájila v roce 1947 jako jedna ze čtyř
fakult olomoucké univerzity obnovené v
roce 1946 pod názvem Univerzita
Palackého.
Studijní programy
Nabízí studium jak všeobecného, tak i zubního lékařství až do úrovně doktorského studia a dále také programy
celoživotního vzdělávání.
Uplatnění
Absolventi fakulty se uplatní zejména jako lékaři ve všech typech zdravotnických zařízení v jakémkoliv lékařském
oboru, dále mimo zdravotnická zařízení (farmaceutický průmysl) a také ve výzkumu. Výzkum a vývoj na fakultě se
soustřeďuje především na tyto oblasti: onkologie, nemoci srdce a cév, experimentální toxikologie a farmakologie,
transplantace.
Přijímací zkoušky
Přijímací zkouška je realizována formou písemného testu z fyziky, chemie a biologie.
Testy
Test z fyziky, chemie a biologie se skládá ze 120 otázek, 40 z každého oboru. Správná je vždy jen jedna odpověď.

Přehled lékařských fakult

Lékařská fakulta
Hradec Králové
Lékařská fakulta v Hradci Králové byla
založena roku 1945 a je jednou ze tří
fakult Univerzity Karlovy se sídlem mimo
Prahu.
Studijní programy
Nabízí studium v oborech všeobecné lékařství, ošetřovatelství a zubní lékařství.
Uplatnění
Absolventi se uplatňují převážně ve sféře zdravotnictví, sociální péče či farmaceutickém průmyslu.
Přijímací zkoušky
Přijímací řízení je jednokolové a má charakter písemných testů z biologie, chemie, fyziky a somatologie.
Testy
Test zkoumá vaše znalosti z fyziky, chemie, biologie a somatologie včetně latinské terminologie.

Lékařská fakulta Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity je
nejmladší lékařskou fakultou v Česku,
navazuje na činnost Zdravotně sociální
fakulty, a přesto se může pochlubit několika
velkými výhodami pro své studenty. Má nově
zrekonstruovaný kampus a nabízí kromě
příjemného a přátelského prostředí také
špičkové technické vybavení – simulátory pro nácvik praktických dovedností, experimentální pracoviště i multimediální techniku. Kapacita každého ročníku je nastavena tak, aby studenti měli intenzivní kontakt s lékaři, ale
hlavně s pacienty. Praxe je často realizována formou malých skupinek studentů vedených kvaliﬁkovanými
odborníky z praxe. Spolupráce s hlavním partnerem, Fakultní nemocnicí Ostrava, přináší možnost výuky na
vysoce specializovaných a erudovaných pracovištích a také možnost přenosů prostřednictvím telekonferencí.
Studijní programy
Lékařská fakulta nabízí vzdělávání v šestiletém magisterském oboru Všeobecné lékařství. Dalšími bakalářskými
studijními obory jsou např. zdravotnické profese všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotní laborant,
fyzioterapeut aj. Na vybrané bakalářské obory navazují dvouleté magisterské obory.
Uplatnění
Absolventi se uplatňují zejména v oblasti zdravotnictví, ať už ve státních či soukromých zařízeních.
Přijímací zkoušky
Forma přijímacího řízení závisí na zvoleném oboru a může se skládat z talentové zkoušky, testu z přírodních věd
(fyzika, chemie, biologie), ústního pohovoru a odborného písemného tetu.
Testy
Testy se liší podle oboru, mohou mít zkoumat vaše znalosti z přírodních věd, biologie, fyziky a chemie. Mohou se
také skládat talentové zkoušky nebo odborné testy. Na některých oborech uchazeče čeká ústní pohovor.

10 tipů, jak postupovat při řešení testu
nebo kdo pro vás přijímačky na LF připravuje

J A K N A M E D I C Í N U ?

