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1. Tuberkulózu objevil: 

a) J. E. Purkyně 

b) Robert Koch 

c) Louis Pasteur 

d) E. Haeckel 

2. Nobelovu cenu za objev struktury DNA dostali v roce 1962: 

a) J. D. Watson a F. Crick 

b) J. D. Watson a G. Cuvier 

c) F. Crick a W. Harwey 

d) W. Harwey a A. I. Oparin 

 

3. Syntéza bílkovin probíhá: 

a) v hladkém endoplasmatickém retikulu (ER) 

b) na ribosomech drsného ER 

c) na diktyozómech Golgiho aparátu 

d) na ribosomech hladkého ER 

 

4. Škrob se hromadí v plastidech, tj.: 

a) chloroplasty 

b) amyloplasty 

c) leukoplasty 

d) chromoplasty 

5. K replikaci jaderné DNA a ke zdvojení chromosomů dochází v: 

a) G1 fázi 

b) M fázi 

c) S fázi 

d) G2 fázi 

 

 

 



 

6. Vazby mezi bázemi ve dvoušroubovici DNA jsou: 

a) kovalentní 

b) iontové 

c) van der Waalsovy 

d) vodíkové 

 

7. Jádro eubakterií: 

a) není ohraničeno proti cytoplazmě jadernou membránou a dělí se mitoticky 

b) je ohraničeno proti cytoplazmě jadernou membránou a dělí se mitoticky 

c) je ohraničeno proti cytoplazmě jadernou membránou a nedělí se mitoticky 

d) není ohraničeno proti cytoplazmě jadernou membránou a nedělí se mitoticky 

8. Viry jsou: 

a) buněčné organismy, které se množí v buňkách hostitele i mimo ně 

b) nebuněčné organismy, které se množí pouze v buňkách hostitele 

c) nebuněčné organismy, které se množí pouze mimo hostitele 

d) nebuněčné organismy, které se množí v buňkách hostiteleli mimo ně 

9. Bakteriofág je: 

a) bakterie mezi jednotlivými děleními 

b) vir, který fagocytuje bakterie 

c) bakterie napadající rostliny 

d) vir napadající bakterie 

 

10. Mezi prokaryotické organismy patří: 

a) prvoci 

b) bakterie 

c) houby (Fungi) 

d) viry 

11. Invaginační teorie předpokládá, že mnohobuněční vznikli: 

a) obdobně, jako probíhá embryogeneze, tj. ve stádiích morula – blastula – gastrula 

b) vcestováním některých buněk do nitra kulovité kolonie 

c) nadzvednutím a protažením těla přisedlého organismu tzv. plakuly 

d) z mnohojaderných obrvených 

12. Ekoton je: 

a) označení stanoviště určitého druhu 

b) rostlinné společenstvo extrémních stanovišť 

c) přechodová zóna mezi dvěma ekosystémy 

d) druhově chudé společenstvo 

 

 



13. Za vývojový základ vyšších rostlin považujeme: 

a) mechorosty 

b) ryniofyty 

c) ruduchy 

d) kapraďorosty 

14. Klidové spory sinic se nazývají: 

a) nemají klidové spory 

b) heterocysty 

c) endocysty 

d) akinety 

15. Paličkovice nachová: 

a) patří mezi stopkovýtrusé houby 

b) vyžaduje mezihostitele 

c) její tvrdohoubí se nazývá námel 

d) tvoří na listech, stoncích a listech moučnaté povlaky 

16. Rodozměna je: 

a) způsob tvoření spor 

b) střídání sporofytu a gametofytu 

c) převaha gametofytu nad sporofytem 

d) označení pro nepohlavní generaci 

17. Mezi výtrusovce nepatří: 

a) kokcidie jaterní 

b) lamblie střevní 

c) zimnička třetidenní 

d) toxoplazma gondii 

18. Krevnička močová: 

a) patří mezi hlísty  

b) způsobuje nemoc billharziózu 

c) patří mezi tasemnice 

d) vyskytuje se na našem území 

19. Ekdyson je hormon: 

a) tzv. růstový  

b) tzv. svlékací, tedy řídí svlékání pokožky hmyzu 

c) ovlivňující rozmnožování hmyzu 

d) ovlivňující výměnu letní srsti za zimní u savců 

 

 

 

 



20. Paryby: 

a) mají vnitřní kostru pouze v mládí zcela chrupavčitou 

b) patří mezi kopinatce 

c) nemají plakoidní šupiny 

d) mají vnitřní kostru celý život chrupavčitou 

21. Hladké svalstvo: 

a) je složeno z vláken propojených příčnými spojkami 

b) je ovlivňováno pouze hlavovými nervy  

c) je ovlivňováno vegetativními (autonomními) nervy a hormony 

d) lze ovlivnit vůlí 

22. Srdce se dvěma předsíněmi a 1 komorou mají: 

a) ptáci 

b) obojživelníci 

c) ryby 

d) paryby 

23. Riziko autozomálně recesivní choroby, jsou-li oba rodiče nosiči recesivní mutace, závisí: 

a) na počtu chorobou postižených osob v rodině   

b) na frekvenci choroby v populaci 

c) na zdravotním stavu rodičů   

d) pouze na genotypu rodičů a je pro každé dítě stejné  

24. Vitaminy rozpustné v tucích se nevstřebávají, když chybí  

a) žaludeční kyselina chlorovodíková  

b) pankreatická šťáva  

c) žluč  

d) pepsin  

25. Hematokrit vyjadřuje: 

a) obsah červeného krevního barviva v erytrocytech 

b) rychlost sedimentace 

c) poměr červených a bílých krvinek 

d) objemový podíl červených krvinek v krvi 

26. Vazivová blána, která kryje povrch kosti, se nazývá: 

a) kostní vazivo 

b) okostice 

c) osteoblast 

d) osteoklast 

 

 



27. Organismy schopné tolerovat velké rozpětí teplot se nazývají: 

a) eurytermní 

b) stenotermní 

c) termofilní 

d) psychrofilní 

28. Oxyhemoglobin je hemoglobin s navázaným: 

a) NO3
-
 

b) CO 

c) CO2 

d) O2 

29. Oba rodiče mají krevní skupinu AB. Pravděpodobnost, že jejich dítě bude mít také skupinu 

AB je  

a) 100%  

b) 50%   

c) 25%   

d) 75%  

30. Sluch funguje na principu: 

a) fotorecepce  

b) mechanorecepce  

c) chemorecepce  

d) termorecepce  
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