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otázka á 2 body 

celkem 30 otázek 

maximum: 60 bodů 

čas: 60 minut 

 

 

1. Polypeptidový řetězec živočišné bílkoviny je tvořen 153 aminokyselinami. Jaká bude délka 

příslušného strukturního genu: 

 a) 153 nukleotidů 

 b) 51 nukleotidů 

 c) více než 459 nukleotidů 

 

2. Uracil: 

 a) se páruje s thyminem 

 b) nahrazuje thymin 

 c) se nachází v DNA molekulách 

 

3. Fotosyntéza: 

 a) zahrnuje procesy primární, závislé na světle a procesy sekundární, na světle   

                nezávislé 

 b) zahrnuje soubor základních reakcí zvaný Krebsův cyklus 

 c) probíhá v plazmidech 

 

4. Genetický kód je: 

 a) druhově specifický 

 b) univerzální 

 c) prokaryotního a eukaryotního typu 

  

5. V mitotické profázi: 

 a) přestává být patrné jadérko, jaderný obal se rozpadá 

 b) se připojují chromozómy na mikrotubuly dělícího vřeténka 

 c) se v centrální rovině seřazují chromozómy, které se pak podélně dělí  

 

6. U oční vady zvané krátkozrakost (myopie): 

 a) používáme ke korekci rozptylky (rozptýlené sférické čočky) 

 b) používáme ke korekci spojky (spojné sférické čočky) 

 c) se blízké předměty zobrazují za sítnicí  

 

7. Které z uvedených krevních buněk nemají jádro: 

 a) lymfocyty 

 b) erytrocyty 

 c) monocyty 
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8. K hemolýze erytrocytů dochází: 

 a) v prostředí hypotonickém 

 b) v prostředí hypertonickém 

 c) v prostředí izotonickém  

 

9. Okysličená krev z plic je vedena: 

 a) plicními tepnami do pravé síně 

 b) plicními žílami do levé síně 

 c) plicními žílami do pravé komory 

 

10. Translace:  

 a) dává vznik nové mRNA 

 b) probíhá na ribozomech, které se skládají ze tří podjednotek 

 c) probíhá na polyribozomech  

 

11. Díky výzkumu dvojčat je možné: 

 a) určit způsob dědičnosti 

 b) určit míru vlivu prostředí na fenotyp 

 c) provádět hybridizační analýzu 

 

12. Živočišná eukaryotní buňka obsahuje: 

 a) plastidy  

 b) plazmidy 

 c) mitochondrie 

 

13. Exony: 

 a) jsou části prokaryotního genu 

 b) oddělují úseky, nesoucí genetickou informaci 

 c) jsou kódující části genu 

 

14. Operony nalezneme u: 

 a) bakterií 

 b) živočichů 

 c) rostlin 

 

15. Virus je : 

 a) autotrofní oranismus 

 b) infekční nukleová kyselina 

 c) prokaryotní oranismus 

 

16. Játra: 

 a) dávají vznik trombocytům 

 b) vytváří žluč 

 c) vytváří vitamin D 

 

17. Aglutinace je proces: 

 a) srážení krve 

 b) shlukování červených krvinek 

 c) ředění krve 
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18. Mezi purinové báze nukleových kyselin patři: 

 a) cytosin  

 b) adenin 

 c) uracil 

 

19. DNA se skládá: 

 a) pouze z purinových a pyrimidinových nukleotidů  

 b) z nukleotidového vlákna v komplexu s proteiny 

 c) z pěti základních nukleotidů 

 

20. Adenin se páruje s: 

 a) guaninem 

 b) uracilem 

 c) cytosinem 

 

21. Daltonismus je: 

 a) je dědičná metabolická porucha 

 b) je dědičná choroba, vázaná na chromozóm X 

 c) vzniká dominantní genovou mutací 

 

22. Replikace probíhá u eukaryotních buněk: 

 a) v cytoplazmě 

 b) v jádře 

 c) v jadérku 

 

23. Edwardsův syndrom: 

 a) lze při včasném záchytu léčit 

 b) vzniká mutací genu 

 c) je způsoben nadbytečným chromozómem v každé buňce 

 

24. Při glykolýze dochází: 

 a) k přeměně glukózy na CO2 a H2O 

 b) k přeměně glukózy na pyruvát 

 c) k přeměně glukózy na polysacharidy 

 

25. Krebsův cyklus probíhá u eukaryot: 

 a) v matrix mitochondrií 

 b) v cytozolu 

 c) v mitochondriální membráně 

 

26. Které z následujících buněčných součástí neobsahuje vlastní DNA: 

 a) plazmid 

 b) mitochondrie 

 c) lysozom 

 

27. Kyselina mléčná je na glukózu přeměňována: 

 a) ve slezině 

 b) v ledvinách 

 c) v játrech 
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28. Zásobním polysacharidem je u živočichů:  

 a) inulin 

 b) glykogen 

 c) škrob 

 

29. Produktem rozpadu hemoglobinu je: 

 a) bilirubin 

 b) hemocyanin 

 c) homorubin 

 

30. Buněčná stěna: 

 a) je polopropustná 

 b) je plně propustná 

 c) reguluje příjem látek do buňky 

 


