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PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z BIOLOGIE 

na studijní obor Bioorganická chemie 
 

Každá otázka je za 2 body, maximum je 60 bodů 

 

1. Co je základem biomembrán v eukaryotické buňce? 

a) peptidoglykany 

b) polysacharidy 

c) lipoproteiny 

 

2. Které barvivo nemůže využívat fotony slunečního záření při fotosyntéze? 

a) fykoerytrin 

b) fykocyanin 

c) karotenoidy 

d) antokyany 

 

3. Světelný kompenzační bod:  

a) vyjadřuje vyrovnání příjmu a výdeje CO2 dané rostliny za určitých světelných 

podmínek (obvykle kolem rozbřesku a soumraku) 

b) označuje stav „rovnováhy“ v příjmu a výdeji vody při dostatečném osvětlení 

c) nastává nejčastěji kolem poledne a půlnoci, kdy se u rostlin vyrovnává příjem CO2 

fotosyntézou a jeho výdej dýcháním 

 

4. Která z uvedených molekul slouží jako zdroj elektronů při fotosyntéze? 

a) H2O 

b) CO2 

c) O2 

d) CH4 

 

5. Pro aerobní dýchání rostlin platí, že: 

a) výsledným produktem je ethanol či kyselina mléčná 

b) výsledným produktem je oxid uhličitý a voda 

c) jde o proces s malým energetickým ziskem 

  

6. V jaké formě přijímají vyšší rostliny dusík? 

a) NO2
-
 

b) NH3 

c) NH4
+
 

d) CN
-
 

 

7. Na příjmu vody rostlinou se podílí zejména: 

a) proces fotosyntézy 

b) proces difúze a osmózy 
c) rovnovážná vodní bilance 

d) obsah půdních částic 
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8. U čápa stojícího delší dobu ve studené vodě nedochází k prochladnutí končetin, protože: 

a) v končetinách dochází k intenzivní látkové přeměně 

b) pod kůží končetin je rovnoměrná tuková vrstva 

c) v končetinách je protisměrná cirkulace krve 

d) v prstech končetin je několik krevních zásobáren 

 

9. Kde začíná tvorba moči? 

a) v glomerulech 

b) ve stočených kanálcích 

c) v ledvinových kalíšcích 

d) v močovodu 

 

10. Vyberte správné tvrzení o nefronu: 

a) stěny Bowmanova váčku mají stejné složení jako stěny kapilár 

b) z Bowmanova váčku vychází Henleova klička do dřeně ledviny 

c) ledvina obsahuje zhruba 100 nefronů  

d) nefron je zakončen vinutým kanálkem I. řádu 

 

11. Která(-é) z uvedených složek se nenachází(-ejí) v krevní plazmě? 

a) vitaminy a hormony 

b) albuminy a globuliny 

c) kyselina močová a močovina 

d) fibrin 

e) fibrinogen   

 

12. Do pravé srdeční síně ústí: 

a) vrátnicová žíla 

b) plicní žíla 

c) horní dutá žíla 

d) krční žíla 

 

13. Vyberte správné tvrzení o řízení dýchacích pohybů: 

a) probíhá prostřednictvím chemoreceptorů v aortě a v krkavicích 

b) nelze ovlivnit vědomě  

c) je ovlivňováno pouze hormonálně 

d) není vůbec ovlivňováno ústřední nervovou soustavou 

 

14. Co je antigen? 

a) imunoglobulin 

b) látka zabraňující expresi genu 

c) látka vznikající při aglutinaci krve 

d) cizorodá látka navozující imunitní odpověď 

 

15. Co je to diapedéza? 

a) vylučování cytotoxických látek do krve 

b) prostupování bílých krvinek stěnou kapiláry 

c) specifická imunitní reakce organizmu 

d) součást protilátkové obrany organizmu 
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16. Neuroglie: 

a) slouží výlučně k vedení vzruchů 

b) odvádějí zplodiny metabolizmu v nervové tkáni 

c) sdružují se v nervové dráhy 

d) tvoří výplň mezi myofibrilami 

 

17. Vyberte správné tvrzení o neurohypofýze: 

a) produkuje antidiuretický hormon, který řídí hospodaření s vodou 

b) produkuje hormon oxytocin, jehož účinky pozorujeme pouze u žen 

c) je pravou žlázou s vnitřní sekrecí 

d) není pravou žlázou s vnitřní sekrecí 

 

18. Co platí o mitochondriální a plastidové DNA? 

a) mají stejné složení jako eukaryotní chromozómy v jádře 

b) tvoří chromozómy prokaryotního typu 

c) tvoří chromatidový komplex s histony 

 

19. Jak se označují mutace měnící sekvenci bází? 

a) genové 

b) genomové 

c) chromozomové 

d) sekvenční 

 

20. Horizontální přenos genetické informace: 

a) zahrnuje na molekulární úrovni replikaci 

b) je převod genetické informace z DNA do fenotypu 

c) je míra, s jakou se daný gen projeví ve fenotypu 

 

21. Vyberte správné tvrzení o plazmonu: 

a) není součástí genotypu buňky 

b) je stupeň genové exprese odehrávající se v cytoplazmě  

c) je soubor genů děděných matroklinně 

 

22. Co platí o rekombinaci u virů? 

a) jsou pro jednoduchost virů vyloučeny 

b) mohou změnit vlastnosti virů 

c) vznikají při konjugaci virů 

d) vedou k mutacím virů 

 

23. Která onemocnění nepatří mezi virová? 

a) spalničky, pásový opar, encefalitida 

b) příušnice, vzteklina, dětská obrna  

c) spála, malárie 

 

24. Vyberte správné tvrzení o G1 fázi buněčného cyklu: 

a) probíhá zde replikace jaderné DNA 

b) je zde hlavní kontrolní uzel buněčného cyklu 

c) vytváří se zde dělicí vřeténko  
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25. Vyberte správné tvrzení o translaci: 

a) probíhá na ribozómech, které jsou složeny ze tří podjednotek 

b) dává přechodný vznik tzv. polyribozómu 

c) je zahajována připojením iniciační aminokyseliny alaninu 

d) je katalyzována jediným enzymem  

 

 

26. Co platí o meióze? 

a) dochází při ní k náhodné segregaci otcovských a mateřských chromozómů 

b) po dvou buněčných cyklech probíhá jednou replikace DNA a jednou cytokineze 

c) po dvou buněčných cyklech probíhá dvakrát replikace DNA a dvakrát cytokineze 

d) mezi 1. a 2. meiotickým dělením dochází k tvorbě klidového jádra 

 

27. Proteosyntéza neprobíhá: 

a) na endoplazmatickém retikulu 

b) na ribozómech 

c) v cytoplazmě 

d) v lyzozómech 

 

28. Mezi pyrimidinové báze nepatří: 

a) adenin 

b) uracil 

c) thymin 

 

29. Močovina v organizmu vzniká během: 

a) proteosyntézy 

b) ornitinového cyklu 

c) biosyntézy a odbourání nukleových kyselin 

 

30. V Krebsově cyklu prodělává aktivovaná kyselina octová – Acetylkoenzym A: 

a) dehydrataci 

b) dekarboxylaci a dehydrogenaci 

c) oxidaci a hydrataci 

 

 

 

 

 

 

 


