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Při výběru z několika možností je jen jedna odpověď správná 

 

1) Termínem virion rozumíme  

a) virus napadající bakterie 

b) bílkovinný obal kolem nukleové kyseliny viru 

c) jednotlivou částici viru schopnou infikovat buňku a množit se v ní 

d) nukleovou kyselinu viru 

2) Základní složkou buněčné stěny bakterií je 

a) peptidoglykan 

b) chitin 

c) glykogen 

d) β-karoten 

3) Buněčné dýchání je uskutečňováno v 

a) ribozomech 

b) Golgiho aparátu 

c) mitochondriích 

d) endoplazmatickém retikulu 

4) Ke zkracování chromozomů, jejich ztlušťování a zviditelňování, současně 

k rozpouštění jaderné blány a tvorbě dělicího vřeténka dochází v  

a) profázi 

b) metafázi 

c) anafázi 

d) telofázi 

  



5) Mezi rostlinná pletiva nepatří 

a) kolenchym 

b) parenchym 

c) sklerenchym 

d) mezenchym 

6) V Calvinově cyklu (tmavé fázi) fotosyntézy dochází k 

a) fotolýze vody 

b) uvolnění protonů, elektronů a vedlejšího produktu – kyslíku 

c) tvorbě ATP 

d) redukci vzdušného oxidu uhličitého na cukr vodíkem, vznikajícím při fotolýze 

vody 

7) Podstatou glykolýzy je 

a) odbourání glukózy (6C) na kyselinu pyrohroznovou (3C) 

b) tvorba glykogenu 

c) tvorba glukózy 

d) přeměna glukózy na glykogen 

8) Toxoplazma gondii, parazitující zejména v bílých krvinkách, patří mezi  

a) výtrusovce 

b) nálevníky 

c) kořenonožce 

d) mnohobuněčné 

9) Převážná část trávicí soustavy člověka je tvořena svalstvem 

a) příčně pruhovaným 

b) srdečním 

c) hladkým 

d) kombinací příčně pruhovaného, hladkého a srdečního 

10) Buňky nervové tkáně, které vyživují neurony a odvádějí odpadní látky metabolismu, 

se nazývají 

a) axony 

b) neuroglie  

c) dendrity 

d) neurity 

  



11) V páteři člověka jsou co do počtu nejhojněji zastoupeny obratle 

a) krční 

b) hrudní 

c) bederní 

d) kosti křížové 

12) Pro průběh reakce mezi aktinem a myozinem při svalovém stahu jsou nezbytné ionty 

a) hořečnaté 

b) sodné 

c) vápenaté 

d) draselné 

13) Mezi mimobuněčné tělní tekutiny nepatří 

a) cytoplazma 

b) krev 

c) míza 

d) tkáňový mok 

14) Za humorální imunitu jsou zodpovědné 

a) lymfocyty T 

b) monocyty 

c) granulocyty 

d) lymfocyty B 

15) Hormony adrenalin a noradrenalin jsou produkovány 

a) adenohypofýzou 

b) neurohypofýzou 

c) kůrou nadledvin 

d) dřeň nadledvin 

16) Makromolekuly ribonukleových kyselin obsahují 

a) thymin, adenin, uracil a guanosin 

b) cytosin, thymin, adenin a guanosin 

c) adenin, guanosin, cytosin, uracil 

 

  



17) Překladem genetické informace z pořadí nukleotidů mRNA do pořadí aminokyselin 

v polypeptidovém řetězci, tzn. do primární struktury polypeptidu rozumíme proces: 

a) replikace 

b) transkripce  

c) translace 

d) rekombinace 

18) Introny jsou 

a) kódující úseky DNA u prokaryotické buňky 

b) nekódující úseky DNA u prokaryotické buňky 

c) kódující úseky DNA u eukaryotické buňky 

d) nekódující úseky DNA u eukaryotické buňky 

19) Promotor je 

a) oblast operonu, v níž je zahajována syntéza mRNA u prokaryotických buněk 

b) úsek makromolekuly DNA, která svým pořadím nukleotidů určuje pořadí 

aminokyselin v určité bílkovině nebo pořadí nukleotidů v molekulách RNA u 

eukaryotických buněk 

c) tvořen operonem, operačním genem a strukturními geny eukaryotických buněk 

d) oblast operonu, ke kterému se váže DNA-polymeráza zahajující transkripci u 

prokaryotických buněk 

20) O plazmidech neplatí: 

a) jsou to menší kruhové molekuly DNA v cytoplazmě bakteriálních buněk 

b) existují v buňce ve více kopiích  

c) nesou jeden nebo několik genů 

d) jejich replikace není závislá na hlavním chromozomu bakteriální buňky 

21) Molekuly transferové RNA (tRNA), které se svými antikodony napojují ke kodonům 

mRNA a na opačném konci nesou jednotlivé aminokyseliny, se uplatňují při 

a) rekombinaci 

b) transkripci 

c) translaci 

d) replikaci 

  



22) Vyber správné tvrzení: transkripce (přepis) genu 

a) nastává souběžně s replikací molekuly DNA  

b) je zajištěna enzymem DNA polymerázou 

c) je zahájena uvolněním dvou řetězců DNA od sebe – jeden slouží jako matrice, 

k níž se podle komplementarity bází vytváří molekula mRNA 

d) je zakončena uvolněním vlákna mRNA z matrice DNA, vycestováním z jádra a 

připojením k endoplazmatickému retikulu, kde je následně zahájena translace 

23) Co platí o homologických chromozomech: 

a) mají stejný původ, tzn. pocházejí oba ze samčí nebo samičí pohlavní buňky 

b) vyskytují se ve dvojicích v pohlavních buňkách (gametách) 

c) obsahují stejné geny, ale jejich alely se mohou lišit, tzn. nemusí mít alely stejné 

kvality 

d) mají zcela shodný tvar, liší se však svou velikostí 

24) Ke crossing-overu, při němž si homologické chromozomy vymění části svých 

chromatid s alelami v nich umístěnými, dochází  

a) v somatických buňkách 

b) v průběhu mitózy 

c) v somatických i pohlavních buňkách 

d) pouze v meióze 

25) Jaké krevní skupiny mohou zdědit děti rodičů, jestliže otec je nositelem krevní 

skupiny 0 a matka nositelkou krevní skupiny B? 

a) pouze B 

b) pouze 0 

c) 0 i B 

d) A, B, 0 

26) Platí, že dědivost 

a) udává vzájemný podíl mezi dědičnou a nedědičnou složkou proměnlivosti 

kvantitativního znaku 

b) udává vzájemný podíl mezi dědičnou a nedědičnou složkou proměnlivosti 

kvalitativního znaku 

c) může nabývat hodnot od 0 do 2 

d) nemá žádný vztah k proměnlivosti (variabilitě) organismů 

  



27) Termínem aneuploidie označujeme stav, při kterém dochází ke 

a) znásobení jednoduché sady chromozomů (např. 3n) 

b) zvýšení nebo snížení počtu určitých chromozomů (např. 2n+1 nebo 2n-1) 

c) změně počtu genů, netýká se však změny počtu chromozomů 

d) ztrátě vnitřní části chromozomu 

28) O Klinefelterově syndromu platí: 

a) takový jedinec bude sterilní, infantilní žena  

b) je příkladem genomových chorob, které jsou důsledkem chybného oddělování 

chromozomů (nondisjunkce) při meióze 

c) je charakterizován několika snadno pozorovatelnými fenotypovými znaky, z nichž 

nejznámější je protáhlý, srpkovitý tvar červených krvinek  a nefunkční vláknité 

molekuly hemoglobinu 

d) je charakterizován nadbytečným chromozomem Y 

29) Vyber správné tvrzení o osmóze: 

a) je oboustranná difuze molekul rozpouštědla přes polopropustnou membránu do 

roztoku 

b) vložíme-li do vody nádobu s polopropustným dnem, naplněnou roztokem 

rozpuštěné látky o vyšší koncentraci než má voda, pronikají malé molekuly vody 

přes polopropustné dno. Voda nařeďuje roztok a jeho objem se zvětšuje. 

c) vložíme-li do vody nádobu s polopropustným dnem, naplněnou roztokem 

rozpuštěné látky o vyšší koncentraci než má voda, pronikají molekuly 

rozpouštědla přes polopropustné dno po koncentračním spádu.  Objem roztoku 

v nádobě se zmenšuje. 

d) vložíme-li do vody nádobu s polopropustným dnem, naplněnou roztokem 

rozpuštěné látky o vyšší koncentraci než má voda, ustaví se rovnováha a nezmění 

se ani objem roztoku v nádobce, ani vody v druhé nádobce 

30) Kolik sad chromozomů obsahuje za fyziologického stavu somatická lidská buňka? 

a) 1n 

b) 2n 

c) 3n 

d) 4n 

 


