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2009 
 
otázka á 2 body 
maximum: 60 bodů 
 
1. Buněčná stěna eukaryotické buňky neobsahuje: 
 a) celulózu 
 b) peptidoglykan 
 c) bílkoviny 
 
2. Součástí prokaryotické buňky není: 
 a) DNA 
 b) mitochondrie 
 c) ribozóm 
 
3. Mezi virová onemocnění nepatří: 
 a) spalničky, pásový opar, encefalitida 
 b) příušnice, vzteklina, dětská obrna 
 c) spála, malárie 
 
4. Klidová forma viru se nazývá: 
 a) virion 
 b) viroid 
 c) prion 
 
5. Plazmatická membrána: 
 a) je pro většinu látek volně propustná 
 b) je pevná struktura určující tvar buňky 
 c) reguluje příjem a výstup látek a signálů 
 
6. Primární procesy fotosyntézy probíhají v: 
 a) cytoplasmě buněk 
 b) membránách tylakoidů 
 c) stromatech tylakoidů 
 
7. V Krebsově cyklu prodělává aktivovaná kyselina octová – acetylkoenzym A: 
 a) dehydrataci  
 b) dekarboxylaci a dehydrogenaci 
 c) oxidaci a hydrataci 
 
8. Energie uvolněná při dýchání je: 
 a) využita k práci, uzavřena do ATP a přeměněná na teplo 
 b) částečně uzavřena do ATP a přeměněná na teplo 
 c) uzavřena do ATP a dále nevyužita  
 
9. Oxidativní fosforylace je vázána: 
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 a) do cytoplasmy buňky 
 b) jen na mitochondriální membránu 
 c) na mitochondriální matrix a mitochondriální membránu 
 
10. V průběhu meiózy dochází:  
 a) ke znásobení počtu chromozómů 
 b) k redukčnímu dělení počtu chromozómů 
 c) k zachování počtu chromozómů 
 
11. Kontrolní uzel buněčného cyklu je součástí: 
 a) G1 fáze 
 b) S fáze 
 c) G2 a M fáze 
 
12. Provitamínem nazýváme: 
 a) aktivní složku vitamínu 
 b) prekurzor, z něhož vzniká v těle vitamín 
 c) přenašeče základní struktury substrátu, na nějž se vitamín váže 
 
13. Alfa-amyláza je enzym, který: 
 a) štěpí bílkoviny na polypeptidy 
 b) štěpí polysacharidy 
 c) štěpí tuky 
 
14. Substrátovou specifitu enzymu určují: 
 a) koenzymy 
 b) apoenzymy 
 c) nekovové prvky 
 
15. Za buněčnou imunitu zodpovídají: 
 a) monocyty 
 b) T-lymfocyty 
 c) B-lymfocyty 
 
16. Výchozí formou organické látky vstupující do citrátového cyklu je: 
 a) ATP 
 b) ADP 
 c) acetylkoenzym A 
 
17. Přechod H+ do matrix mitochondrie: 
 a) je endergonický děj 
 b) je exergonický děj 
 c) není spojen se změnou energie 
 
18. Důkaz DNA a její identifikaci jako látky určující dědičné vlastnosti organismu provedli: 
 a) O. Hertwig a W. Roux 1886 
 b) O. T. Avery, C. M. Leod a M. McCarty 1944 
 c) J. D. Watson, F. H. Crick a M. H. Wilkins 1953 
 
19. Gen definujeme jako: 
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 a) dědičnou informaci buňky 
 b) úsek vláknité makromolekuly DNA s informací pro jeden znak 
 c) 1 molekulu DNA 
 
20. Základní stavební jednotkou chromozómu je: 
 a) chromatin 
 b) nukleohistonové vlákno 
 c) chromomera 
 
21. Nukleozóm je tvořen: 
 a) jádrem buňky 
 b) vláknem nukleové kyseliny, které obtáčí soubor molekul histonů 
 c) souborem centromer 
 
22. Hemofilie je kontrolována genem lokalizovaným: 
 a) v homologní části chromozómu X 
 b) v heterologní části chromozómu X 
 c) v heterologní části chromozómu Y 
 
23. Spojení dvou nukleotidových řetězců DNA je zabezpečeno: 
 a) van der Walsovými silami 
 b) vodíkovými vazbami mezi N bázemi 
 c) vodíkovými vazbami mezi molekulami cukrů 
 
24. Mezi pyrimidinové báze nepatří: 
 a) uracil 
 b) thymin 
 c) adenin 
 
25.  Komplementární princip párování bází umožňuje v DNA tyto alternativy: 
 a) AG  CT  CG  AT 
 b) AT  TA GC  CG 
 c) TG  GT  AC  CA 
 
26. Vitamíny řadíme mezi: 
 a) kompetitivní inhibitory 
 b) biokatalyzátory 
 c) antibitotika 
 
27. Golgiho aparát zajišťuje v buňce: 
 a) štěpení makromolekul 
 b) buněčné pohyby 
 c) úpravu proteinů 
 
28. Chlorofyly mají maximální absorpci světelné energie v:  
 a) zelené oblasti spektra 
 b) modré oblasti spektra 
 c) červené a modrofialové oblasti spektra 
 
29. Crossing-over je: 
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 a) náhodná rekombinace alel 
 b) zákonitá rekombinace alel 
 c) překřížení heterologních chromozómů 
 
30. Vznik močoviny v organismu představuje: 
 a) ornithinový cyklus 
 b) proteosyntéza 
 c) biosyntéza a odbourání nukleových kyselin 


