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51. Narozené dítě má krevní skupinu 0, jeho matka má krevní skupinu B. Bombay fenotyp
neuvažujeme. Vyberte pravdivé tvrzení o krevní skupině biologického otce. Otec dítěte:
A) nemůže mít krevní skupinu 0
B) může mít výhradně krevní skupinu 0
C) může mít všechny krevní skupiny systému AB0 (A, B, AB, 0)
D) může mít krevní skupinu A nebo B nebo 0
52. Fenylketonurie je geneticky podmíněná metabolická choroba postihující obě pohlaví přibližně
stejnou měrou. Choroba je způsobena nefunkčností enzymu fenylalanintransferázy, která se za
normálních okolností podílí na metabolizování fenylalaninu na tyrosin. Jaký typ dědičnosti lze
nejspíše očekávat u této monogenní choroby?
A) autozomálně dominantní
B) gonozomálně dominantní
C) autozomálně recesivní
D) gonozomálně recesivní
53. Chromozomální určení pohlaví je založeno na existenci pohlavních chromozomů, jejichž
vzájemná kombinace determinuje pohlaví. Pro typ Abraxas platí, že:
A) samice mají homogametní a samci heterogametní pohlaví
B) samice jsou diploidní a samci haploidní
C) samci mají homogametní a samice heterogametní pohlaví
D) existuje pouze jeden typ pohlavního chromozomu, a sice X
54. Vyberte pravdivé tvrzení z historie biologie/lékařství:
A) Lékař Jan Jánský popsal čtyři základní krevní skupiny a za svůj objev obdržel v roce 1945
Nobelovu cenu.
B) V letošním roce 2022 uplyne 300 let od narození Gregora Johanna Mendela.
C) Anglický lékař Edward Jenner zavedl první účinnou a zároveň bezpečnou vakcínu proti pravým
neštovicím.
D) Louis Pasteur objevil a poprvé popsal v roce 1882 původce tuberkulózy.
55. Označte správné tvrzení týkající se žaludku člověka:
A) kyselina fosforečná produkovaná v žaludku se podílí na rozvolnění vaziva v potravě
B) žaludeční šťáva obsahuje enzym gastrin, který slouží k trávení bílkovin
C) žaludeční sliznice vylučuje ptyalin, který přispívá k emulgaci tuků
D) v žaludeční šťávě je obsažen pepsin, který vzniká z neaktivního pepsinogenu
56. Periferní nervový systém člověka se podle funkce dělí na dva základní celky:
A) senzorickou (senzitivní) a motorickou část
B) část řízenou předními a zadními kořeny míšními
C) somatickou a viscerální (vegetativní) část
D) sympatikus a parasympatikus
57. Hematokrit:
A) je dýchací pigment v erytrocytech zajišťující přenos kyslíku
B) je jeden ze základních parametrů krevního obrazu vyjadřující objemový podíl erytrocytů v krvi
C) se při infekci vyjadřuje jako počet leukocytů v 1 ml krve
D) udává poměr aglutininů a aglutinogenů u krevních skupin systému AB0
58. Označte správné tvrzení o vestibulárním ústrojí člověka:
A) je uloženo v Cortiho orgánu v hlemýždi
B) jeho poškozením může nastat převodní hluchota
C) obsahuje krystalky uhličitanu vápenatého, tzv. otolity
D) převádí mechanickou energii zvuku na sluchový vjem
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59. V průběhu srdečního cyklu se plní pravá síň krví přitékající z horní a dolní duté žíly. Do levé síně
přitéká krev z ………….. Chlopněmi ………….. pak krev vstupuje ze síní do komor. Tyto chlopně
se uzavírají při ………….. komor. Vyberte odpověď, kde jsou uvedeny všechny výrazy, které
správně doplňují vynechaná místa v textu.
A) plicních tepen – poloměsíčitými – systole
B) plicních žil – poloměsíčitými – diastole
C) plicních žil – cípatými – systole
D) plicních tepen – cípatými – diastole
60. Vyberte NESPRÁVNÉ tvrzení o lidské páteři:
A) lordózu nacházíme na krční a bederní páteři
B) kanál křížové kosti neobsahuje míchu
C) páteřních obratlů je 32 a každý je složený z těla, oblouku a výběžků
D) páteř tvoří kostěné pouzdro pro míchu a kořeny míšních nervů
61. Pro glukagon platí, že:
A) je jako součást pankreatické šťávy vylučován do dvanáctníku
B) stimuluje štěpení glykogenu v játrech a podporuje glukoneogenezi
C) je produkován B-buňkami Langerhansových ostrůvků
D) jeho vylučování je stimulováno vysokou hladinou glukózy v krvi
62. Vyberte správné tvrzení o nadvarleti:
A) Leydigovy buňky vystýlající jeho semenotvorné kanálky produkují testosteron
B) spermie v nadvarleti získávají schopnost pohyblivosti nutnou k oplození vajíčka
C) slouží k uchování spermií ve funkčním stavu po dobu asi 120 dní
D) nadvarle je spojeno prostřednictvím semenotvorných kanálků s močovou trubicí
63. Který výraz z matematického vyjádření Hardy-Weinberova zákona o genotypech vyjadřuje
relativní četnost heterozygotů v populaci?
A) p2 + q2
B) 1 – (p2 + q2)
C) p + q – 1
D) pq
64. Okazakiho fragmenty:
A) jsou krátké úseky nukleotidů diskontinuálně vznikajícího vlákna DNA při replikaci
B) jsou krátké úseky nukleotidů sekvence molekuly RNA vznikající při transkripci
C) vznikají z DNA při procesu její degradace během buněčné smrti
D) jsou v procesu transkripce spojovány ligázou, čímž vzniká mRNA
65. Průjmové onemocnění s názvem giardióza způsobují zástupci systematické skupiny:
A) améby
B) bičíkovci
C) nálevníci
D) výtrusovci
66. Základní morfologickou jednotkou hladké svaloviny je:
A) vícejaderná buňka typického vřetenovitého tvaru
B) myofibrila bez příčného pruhování a bez jádra
C) vřetenovitá buňka nevykazující pruhování, s jádrem uprostřed
D) soubuní s mírným náznakem příčného pruhování, jádro je uloženo periferně
67. Nedostatek vitamínu C způsobuje:
A) šeroslepost
B) nedostatečnou mineralizaci kostní tkáně
C) poruchu syntézy kolagenu a špatný stav vaziva
D) neurologické projevy, brnění
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68. Aminokyseliny jsou základním stavebním kamenem:
A) DNA a RNA
B) proteinů
C) polysacharidů
D) živočišných membrán
69. V telofázi prvního meiotického dělení vznikají:
A) dvě jádra s poloviční sadou chromozomů
B) dvě jádra s diploidní sadou chromozomů
C) čtyři jádra s haploidní sadou chromozomů
D) čtyři jádra se stejným počtem chromozomů jako měla buňka mateřská
70. Ožení-li se zdravý muž se zdravou ženou, jejíž otec trpí gonozomálně recesivní chorobou,
pravděpodobnost, že jejich novorozený syn bude postižen stejnou dědičnou chorobou jako jeho
dědeček z matčiny strany, je:
A) 100 %
B) 25 %
C) 50 %
D) 0 %
71. Na vynechaná místa v textu doplňte oba správné pojmy. Největší podíl ATP (u buněk s aerobním
typem metabolismu) vzniká při procesu s názvem …..…., jehož enzymy jsou lokalizované ……….
A) Krebsův cyklus, na kristách mitochondrií
B) oxidativní fosforylace, v matrix mitochondrií
C) glykolýza, v cytoplazmě
D) oxidativní fosforylace, na kristách mitochondrií
72. Pokud jsou dva geny ve vazbě a síla této vazby je 20 cM, pak v B1 generaci (generaci potomků
vzniklých křížením heterozygota s recesivním homozygotem) získáme potomstvo, pro které
platí, že bude obsahovat:
A) 4x více potomků s nerekombinovaným genotypem
B) 20x více potomků s nerekombinovaným genotypem
C) 4x méně potomků s nerekombinovaným fenotypem
D) 20x méně potomků s rekombinovaným fenotypem
73. Obor, který měl přispívat k rozšíření výběrových vlastností člověka a jehož základy zformuloval
v polovině 19. století Francis Galton, se nazývá:
A) eugenika
B) genealogie
C) cytogenetika
D) gemelilogie
74. Vyberte správné tvrzení. Transkripce:
A) je proces, který začíná na DNA v místě kodonu AUG
B) začíná v místě primeru na tzv. pozitivním (kódujícím) vlákně DNA
C) je proces, který překládá kodony do pořadí aminokyselin
D) u eukaryot začíná na promotoru za spoluúčasti transkripčních faktorů
75. Doplňte do věty na místo teček obě správné varianty odpovědí. Elefantiasis je onemocnění
postihující mízní systém. Jeho původcem je ……………… a člověk se může nakazit ……………
A) tasemnice; konzumací neomytých plodin ze zahrad hnojených lidskými výkaly
B) hlístice; při sání infikovaných komárů
C) hlístice; vypitím vody kontaminované močí nemocných
D) motolice; konzumací nedostatečně tepelně upraveného masa se zapouzdřenými larvami

