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Sumární výsledky přijímacího řízení na LF MU v r. 2018 
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Biologie 2562 40 36 20,9 5,5 14 16 18 19 21 22 24 26 28

Chemie 2562 40 40 17,5 6,9 9 11 13 15 16 18 21 23 28

Fyzika 2562 40 39 16,7 6,2 10 11 13 14 16 17 19 22 26

Součet 2562 120 113 55,0 16,1 36 41 45 49 53 57 62 69 77

Biologie 455 40 34 19,1 5,5 12 14 16 17 19 20 22 24 27

Chemie 455 40 38 19,8 8,0 10 12 14 17 19 22 24 27 31

Fyzika 455 40 34 15,7 6,0 9 11 12 13 15 16 18 21 24

Součet 455 120 103 54,7 17,3 34 39 44 48 52 57 63 71 80

Biologie 949 40 35 20,6 5,4 14 16 18 19 21 22 24 25 28

Chemie 949 40 40 17,3 7,0 9 11 13 14 16 18 21 23 27

Fyzika 949 40 36 16,6 6,5 9 11 13 14 16 18 19 22 26

Součet 949 120 107 54,5 16,3 35 40 44 48 53 57 63 68 77

Biologie 282 40 34 17,4 5,5 11 13 14 15 17 18 20 22 25

Chemie 282 40 38 18,7 8,1 9 11 13 14 17 21 23 26 31

Fyzika 282 40 34 14,5 5,7 8 10 11 12 13 15 16 18 22

Součet 282 120 103 50,5 17,0 31 36 39 42 47 52 59 65 74

Biologie 112 40 33 16,8 5,3 11 12 14 15 16 18 19 21 24

Chemie 112 40 37 15,9 7,3 8 10 12 13 14 16 17 23 27

Somatologie 112 40 32 17,7 5,6 12 14 15 17 18 19 20 21 25

Součet 112 120 94 50,5 15,0 34 39 41 44 47 53 57 62 69

Biologie 160 40 36 15,8 5,0 10 12 13 14 15 17 17 19 21

Chemie 160 40 34 14,0 6,2 8 9 10 11 12 14 16 19 23

Somatologie 160 40 36 17,1 5,9 10 12,5 14 16 17 18 19 21 24,5

Součet 160 120 106 46,9 14,5 32 36 39 41 43 47 52 57 62,5

Biologie 30 40 35 14,4 5,7 10 11 12 13 13 14 15 17 19,5

Chemie 30 40 29 10,8 5,5 6 7 8 8 10 11 12 14 17

Somatologie 30 40 34 17,9 5,9 11 12,5 14 17 18 18,5 20 22,5 25,5

Součet 30 120 98 43,1 15,4 30 35 36 38 40 41 43 50 59

Biologie 211 40 38 18,2 5,8 11 13 14 16 17 19 21 24 26

Chemie 211 40 39 19,0 8,1 10 12 13 15 17 21 24 27 30

Součet 211 80 75 37,2 13,0 22 25 28 31 34 40 44 49 57

Biologie 232 40 34 17,6 5,2 12 13 14 16 17 18 20 22 25

Chemie 232 40 38 19,4 7,5 10 12 15 16 19 22 24 26 30

Součet 232 80 72 37,0 11,6 23 26 30 32 36 39 43 47 53

Biologie 83 40 32 17,7 5,7 12 13 15 16 17 18 20 22 26

Fyzika 83 40 33 15,4 5,7 9 11 12 13 15 15 17 19 25

Součet 83 80 59 33,1 10,2 22 24 27 29 31 34 36 39 50

Biologie 32 40 33 17,9 5,9 11 14 15 16 17 19 21 22 24

Fyzika 32 40 28 15,2 6,0 8 10 11 12 14 16 19 21 24

Součet 32 80 61 33,1 10,8 23 24 26 29 30 37 38 42 48

Biologie 152 40 34 17,0 5,9 10 12 14 15 17 18 20 21 25

Fyzika 152 40 34 15,6 5,7 9 10 12 14 15 16 18 20 24

Součet 152 80 68 32,6 10,3 21 24 26 28 32 34 37 40 47

Biologie 67 40 34 16,0 5,9 8 12 13 14 15 17 18 20 24

Fyzika 67 40 34 14,1 6,0 8 9 11 12 13 14 15 16 22

Součet 67 80 68 30,1 10,7 20 21 24 26 28 31 32 35 47

Dentální hygienistka

Zdravotnický záchranář

Nutriční terapeut

Ortoptika

Všeobecná sestra - kombinované

Zdravotní laborant

Radiologický asistent

Optika a optometrie

Všeobecné lékařství

Fyzioterapie

Zubní lékařství

Porodní asistentka

Všeobecná sestra

Decilové hranice

Počet 

uchazečů

Nejlepší 

dosažený 

výsledek

Průměrný 

výsledek

Směrodatn

á odchylka 

Nejlepší 

možný 

výsledek
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LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY 

Přijímací řízení 2018 

Bakalářské obory: Biologie       

                 

1. Kost vřetenní se nachází na: 
a) vnější straně bérce                         b) vnitřní straně bérce                 c) vnější straně předloktí          d) vnitřní straně 

předloktí                  e) žádná odpověď nevyhovuje 

 

2. Jádro typické nervové buňky se nachází: 

a) v těle buňky      b) na synapsi      c) v dendritu        d) v axonu       e) všechna uvedená tvrzení jsou pravdivá 

 

3. Kardiovaskulární centrum je uloženo: 

a) v prodloužené míše    b) v mezimozku     c) ve středním mozku     d) v míše   e) žádná odpověď nevyhovuje 

  

4. Která trojice žlázy, hormonu a jeho funkce je chybně spárována: 

a) přední lalok hypofýzy – somatotropin – podporuje růst a stimuluje metabolismus bílkovin 

b) nadledviny – kortikotropin – zvyšuje hladinu vápníku v krevní plazmě 

c) zadní lalok hypofýzy – oxytocin – v době kojení podporuje výdej mléka 

d) varlata – testosteron – ovlivňuje produkci spermií, růst a vývoj pohlavních orgánů muže 

e) všechna uvedená tvrzení jsou pravdivá 

 

5. Vyberte nejpravděpodobnější tvrzení o sympatiku: 

a) zesiluje peristaltiku střev      b) vyvolává sekreci slin a trávicích šťáv      c) snižuje průtok krve v kůži a břišních 

orgánech             d) zpomaluje srdeční činnost           e) žádná odpověď nevyhovuje 

 

6. Mezi levou předsíní a levou komorou se nachází: 

a) poloměsíčitá chlopeň            b) mezikomorová přepážka           c) dvojcípá chlopeň          d) trojcípá chlopeň           

e) žádná odpověď nevyhovuje 

 

7. Vyberte nejpravděpodobnější tvrzení o složení krve: 

a) Zdravá dospělá žena o hmotnosti 60 kg má přibližně 3 800 000 leukocytů v 1 mm3 krve.  

b) Zdravá dospělá žena o hmotnosti 60 kg má přibližně 80 bílých krvinek v 1 mm3 krve.  

c) Zdravá dospělá žena o hmotnosti 60 kg má přibližně 1 000 leukocytů v 1 mm3 krve. 

d) Zdravá dospělá žena o hmotnosti 60 kg má přibližně 6 000 leukocytů v 1 mm3 krve. 

e) žádná odpověď nevyhovuje 

 

8. Žluč se tvoří v(e): 

a) slinivce břišní        b) dvanáctníku        c) játrech           d) žlučníku          e) žádná odpověď nevyhovuje 

 

9. Extenze je, když sval končetinu v kloubu: 

a) natahuje      b) ohýbá        c) přitahuje k tělu        d) oddaluje od těla        e) žádná odpověď nevyhovuje 

 

10. Nociceptory jsou: 

a) receptory, které umožňují vnímání bolesti                     b) volná zakončení dostředivých nervových vláken               

c) nachází se v celém těle vyjma mozku, jater a plic         d) aktivovány vždy, když dochází k poškození příslušné 

tkáně           e) všechna uvedená tvrzení jsou pravdivá 

 

11. Vyberte tvrzení, které nejlépe rozlišuje krevní plazmu a krevní sérum: 

a) Krevní sérum na rozdíl od krevní plazmy neobsahuje krvinky.        b) Krevní sérum na rozdíl od krevní plazmy 

neobsahuje žádné proteiny.        c) Krevní sérum na rozdíl od krevní plazmy neobsahuje fibrinogen.             d) 

Složení krevní plazmy a séra je totožné, krevní plazma je krevní sérum připravené pro aplikaci pacientovi.          e) 

žádná odpověď nevyhovuje    

 

12. Nedostatečný příjem tuků může vést k (ke): 

a) šerosleposti způsobené nedostatkem vitaminu A            b) kurdějím, způsobeným nedostatkem vitaminu E        

c) nemoci beri-beri způsobené nedostatkem vitaminu D            d) pelagře způsobené nedostatkem niacinu        

e) žádná odpověď nevyhovuje    
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13. Který vědec svými objevy významně přispěl k léčbě infekčních nemocí?  

a) James Watson   b) Alexander Fleming  c) Robert Virchow 

d) William Harvey   e) žádná odpověď nevyhovuje 

 

14. Řádkovací (skenovací) elektronový mikroskop se používá nejčastěji k pozorování: 

a) vnitřní stavby buňky  b) DNA c) povrchů buněk a jiných objektů  

d) dynamiky buněčného pohybu  e) žádná odpověď nevyhovuje    

  

15. Součástí bakteriální buňky zpravidla je (jsou): 

a) buněčná stěna b) mitochondrie   c) jádro  d) vakuoly e) žádná odpověď nevyhovuje 

 

16. Rozdělení replikovaného prokaryontního chromozomu je zpravidla zajišťováno: 

a) jednoduchým dělicím vřeténkem          b) růstem buněčné přepážky mezi vznikajícími dceřinými buňkami            

c) růstem plazmatické membrány, ke které jsou chromozomy uchyceny                                  d) náhodnou distribucí 

replikovaných cirkulárních molekul DNA  e) žádná odpověď nevyhovuje    

 

17. V následujících sloupcích jsou uvedeny součásti buňky, jejich biochemické složky a jejich funkce. Která z 

trojic tvoří významový celek? 

a) jádro                    chlorofyl             syntéza ATP 

b) plastidy               methionin            syntéza bílkovin 

c) Golgiho aparát    uracil                   syntéza RNA 

d) vakuola               vitamin C            buněčné oxidace 

e) žádná odpověď nevyhovuje    

 

18. DNA polymeráza je enzym, který je: 

a) lokalizován především v jadérku eukaryontní buňky     b) vázán na jaderné ribozomy      c) lokalizován 

v cytoplazmě eukaryontní buňky         d) funkční v chloroplastech a mitochondriích      

e) žádná odpověď nevyhovuje 

 

19. Cytokineze je: 

a) pohyb buňky pomocí panožek       b) rozdělení mateřské buňky na dvě buňky dceřiné 

c) pohyb buňky pomocí bičíku        d) rozdělení jádra  e) žádná odpověď nevyhovuje 

 

20. Centromera je: 

a) dělicí tělísko ležící poblíž jádra buňky      b) jedna z blastomer blastuly     c) tělísko v přední části hlavičky spermie         

d) místo spojení dvou sesterských chromatid v metafázi       e) žádná odpověď nevyhovuje 

 

21. Zamyslete se nad procesy probíhajícími v buňce a určete, které z uvedených molekul jsou obvykle 

transportovány z jádra do cytoplazmy přes jaderné póry: 

a) mRNA b) DNA c) aminokyseliny d) ATP  e) žádná odpověď nevyhovuje    

 

22. V následujícím přehledu je uvedeno několik tvrzení o pohlavních chromozomech člověka: 

1) U žen se z hlediska dědičnosti alely chromozomu X chovají jako alely autozomů. 2) Chromozom Y neobsahuje 

žádné protein kódující geny.    3) Fenotypový projev recesivních alel vázaných na X chromozom je nezávislý na 

pohlaví jejich nositele.        4) Fenotypový projev alel vázaných na chromozom X je u muže nezávislý na jejich 

dominanci nebo recesivitě.  

Která z uvedených tvrzení nejvíce odpovídají skutečnosti? 

a) 1 a 4             b) 2 a 3                 c) 2 a 4                  d) 1 a 2            e) žádná odpověď nevyhovuje 

 

23. V určitém úseku DNA jsou cytosinové báze (C) zastoupeny 26%. Jaké je v tomto úseku DNA zastoupení 

adeninových bází (A)? 
a) 52%   b) 24%  c) 21%        d) 26%           e) žádná odpověď nevyhovuje 

 

24. Buňka obsahuje velké množství drsného endoplazmatického retikula. To ukazuje, že buňka 

pravděpodobně: 

a) syntetizuje velké množství steroidů a lipidů  b) syntetizuje velké množství sacharidů a lipidů 

c) syntetizuje velké množství proteinů   d) syntetizuje velké množství sacharidů   

e) žádná odpověď nevyhovuje 
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25. Mikrofilamenta: 

a) Jsou tvořena bílkovinou tubulinem a podílí se na řasinkovém pohybu buňky a na rozdělení živočišné buňky.  b) 

Jsou tvořena bílkovinou aktinem a podílí se na řasinkovém pohybu buňky a na rozdělení rostlinné buňky.    c) Jsou 

tvořena bílkovinou aktinem a podílí se na améboidním pohybu buňky a na rozdělení živočišné buňky.   d) Jsou 

tvořena bílkovinou tubulinem a podílí se na rozchodu chromozomů v průběhu mitózy.              

e) žádná odpověď nevyhovuje 

 

26. Součástí viru není: 

a) kapsida         b) ribozom          c) nukleová kyselina           d) obal             e) žádná odpověď nevyhovuje 

 

27. Který z níže uvedených procesů probíhá v buněčném jádře?  

a) syntéza jaderných bílkovin     b) syntéza RNA      

c) syntéza ATP pro transkripci   d) syntéza tubulinu pro mikrotubuly dělícího vřeténka     

e) žádná odpověď nevyhovuje 

 

28. Který z obrázků zobrazuje buňku v anafázi? 

 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4  e) žádná z buněk není v anafázi   

 

29. Vyberte nejpravděpodobnější tvrzení o buněčném dělení: 

a) V metafázi mitózy se vytvářejí z chromozomů útvary nazývané tetrády a ty jsou shromažďovány v tzv. rovníkové 

(ekvatoriální) rovině. 

b) První meiotické dělení je v principu shodné s mitotickým dělením. 

c) Druhé meiotické dělení je v principu shodné s mitotickým dělením. 

d) Výsledkem mitózy i meiózy jsou 2 dceřiné buňky, po mitóze diploidní, po meióze haploidní. 

e) žádná odpověď nevyhovuje    

 

30. Které z uvedených tvrzení o chromozomech nejvíce odpovídá skutečnosti? 

a) Heterochromozom je cizí chromozom v jádře hostitelské buňky. 

b) Pohlavní buňky na rozdíl od buněk somatických obsahují pohlavních chromozomy. 

c) Počet chromozomů je charakteristickou druhovou vlastností. 

d) Každá eukaryontní buňka obsahuje dvě sady chromozomů.    e) Všechny odpovědi odpovídají skutečnosti. 

 

31. Zamyslete se nad procesem translace a odhadněte, kolik různých typů molekul tRNA může teoreticky být 

přítomno v cytoplazmě buňky? 

a) 64  b) 20   c) více než 3 a méně než 20  d) více než 20 a méně než 61    e) žádná odpověď nevyhovuje 

 

32. Ve které fázi buněčného cyklu probíhá nejčastěji translace: 

a) G1 a S    b) G1 a G2 c) S     d)  G2 a M     e) žádná odpověď nevyhovuje 

 

33. Jako pluripotentní můžeme označit buňku, která: 

a) je terminálně diferencovaná                b) může diferencovat do mnoha typů buněk v rámci dané tkáně 

c) může diferencovat do všech typů buněk dospělého jedince       d) všechny buňky těla kromě pohlavních buněk  jsou 

pluripotentní           e) žádná odpověď nevyhovuje    

 

34. Které z následujících tvrzení není pravdivé? 

a) Při transdukci jsou přenášeny geny z jedné buňky do druhé virovým vektorem. 

b) Transformací rozumíme přenos genů z jedné buňky do druhé pomocí izolované DNA. 

c) Transkripce je přepis genetické informace z kódu nukleotidů do kódu aminokyselin. 

d) Translokace je přenos části chromozomu na jiný nehomologický chromozom. 

e) Všechna tvrzení jsou pravdivá. 

 

35. Při křížení jedinců s genotypy AaBB x AaBB bude štěpný poměr genotypů: 

a) 9:3:3:1        b) 3:1            c) 1:2:1         d) 4:4:2:2:2:1:1:1:l e) žádná odpověď nevyhovuje 
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36. Který z Mendelových zákonů postrádá platnost v případě dědičnosti 2 znaků, jejichž geny jsou umístěny na 

jednom chromozomu: 

a) zákon o náhodné segregaci genů do gamet       b) zákon o neúplné dominanci        c) zákon o uniformitě hybridů    

d) zákon o nezávislé kombinovatelnosti alel        e) žádná odpověď nevyhovuje    

 

37. Dvěma zdravým rodičům se narodil syn trpící hemofilií (gonozomálně recesívní dědičnost). Jaké jsou 

genotypy rodičů a jaká je pravděpodobnost, že i další dítě bude trpět hemofilií? (H – dominantní alela; h 

recesívní alela). 

a) XHXh x XHY;   75% pro syny, dcery nebudou trpět hemofilií       

b) XHXh x XHY;   50% pro syny, dcery nebudou trpět hemofilií       

c) XHXH x X h Y;  všechny děti budou trpět hemofilií 

d) XHXH x X h Y;  50% pro dcery, synové nebudou trpět hemofilií  

e) žádná odpověď nevyhovuje 

 

38. Haploidní počet chromozomů je vyjádřen písmenem n. Počet chromozomů u jedince trpícího trizomií lze 

obecně vyjádřit takto: 

a) n+3    b) 2n+1  c) 2n+3  d) 3n       e) žádná odpověď nevyhovuje 

 

39. Vyberte nejpravděpodobnější tvrzení: 

a) Priony jsou infekční částice tvořené pouze RNA.              b) Viroidy jsou infekční částice tvořené pouze RNA.       

c) Viroidy jsou infekční částice tvořené pouze proteinem. d) Priony jsou infekční částice tvořené pouze DNA.           

e) žádná odpověď nevyhovuje 

 

40. Doplňte větu. Přírodní výběr-------- diverzitu v populaci. 

a) snižuje  b) zvyšuje      c) udržuje        d) zvyšuje nebo snižuje, záleží na velikosti populace                        

e) žádná odpověď nevyhovuje 
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LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY 

Přijímací řízení 2018 

Magisterské obory: Biologie 

 

1. Která z kostí obsahuje dutinu? 

a) čelní         b) dolní čelist   c) týlní  d) temenní  e) žádná odpověď nevyhovuje 

 

2. U zdravé ženy v produktivním věku dochází v jednom ovariu k ovulaci většinou: 

a) jednou za 14 dnů b) jednou za 28 dnů   c) jednou za 42 dnů  d) jednou za 56 dnů     

e) žádná odpověď nevyhovuje 

 

3. Žlutá skvrna je místo: 

a) vstupu cév do očnice     b) vstupu optického nervu do sítnice         c) ostrého vidění      

d) které neobsahuje tyčinky ani čípky        e) žádná odpověď nevyhovuje 

 

4. Endokrinní součástí pankreatu jsou: 

a) Meissnerova tělíska  b) Krauseho ostrůvky  c) Winslowovy ostrůvky     

d) Langerhansovy ostrůvky        e) všechny uvedené součásti 

 

5. Naměříme-li u dospělého muže tlak 120/90 mm Hg, sedimentaci erytrocytů 5 mm/hod, dechový objem 

v klidu 500 ml a hodnotu pH moči 5,5, pak lze určit, že: 

a) hodnoty jsou v normě a neukazují na žádné onemocnění 

b) vyšetřovaný muž bude mít pravděpodobně v těle nějakou infekci, protože hodnota erytrocytů je zvýšená 

c) vyšetřovaný muž bude mít hypertenzi  

d) vyšetřovaný muž bude mít hypotenzi  e) žádná odpověď nevyhovuje 

 

6. První mateřské mléko, které novorozenec přijímá v prvních dnech po porodu, se nazývá: 

a) lanugo    b) kolostrum     c) mekonium           d) prolaktin           e) žádná odpověď 

nevyhovuje 

 

7. V místě označovaném jako vrátník se žaludek napojuje na: 

a) jícen b) tračník    c) dvanáctník       d) kyčelník       e) žádná odpověď nevyhovuje 

 

8. Plíce jsou na povrchu kryty: 

a) pohrudnicí      b) pobřišnicí        c) poplicnicí d) bránicí e) žádná odpověď nevyhovuje 

 

9.  Která dvojice části srdce a příslušné cévy patří k sobě? 

a) pravá komora – srdečnice    b) levá komora – plicní kmen      c) levá předsíň – plicní tepny   

d) pravá předsíň – plicní žíly    e) žádná odpověď nevyhovuje 

 

10. Antidiuretický hormon se tvoří: 

a) v hypotalamu    b) v ledvinách     c) v dřeni nadledvin         d) v kůře nadledvin     

e) žádná odpověď nevyhovuje 

 

11. Z míchy odstupuje: 

a) 7 párů krčních nervů  b) 30 párů míšních nervů c) 5 párů kostrčních nervů 

d) 13 párů hrudních nervů e) žádná odpověď nevyhovuje 

 

12. Mezi žvýkací svaly patří: 

a) sval spánkový b) sval tvářový  c) kruhový sval ústní       d) podkožní sval (platysma) 

e) žádná odpověď nevyhovuje 

 

13. Kost vřetenní se nachází: 

a) na vnější straně bérce   b) na vnitřní straně bérce   c) na vnitřní straně předloktí 

d) na vnější straně předloktí         e) žádná odpověď nevyhovuje 

 

14. Pojem homeostáza vyjadřuje: 
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a) proces srážení krve      b) schopnost udržovat stabilní vnitřní prostředí  c) nádorové buňky, které byly 

rozšířeny z místa původního nádoru             d) rozpad červených krvinek způsobený porušením jejich buněčných 

membrán                                             e) žádná odpověď nevyhovuje 

 

15. Mezi zakladatele buněčné teorie patří i tento český vědec: 

a) Johan Gregor Mendel b) Jan Jánský      c) Jan Evangelista Purkyně    d) Antonín Holý      

e) žádná odpověď nevyhovuje    

 

16. V 15. a 16. století umírali námořníci na dlouhých plavbách na chorobu způsobenou jednotvárnou stravou, 

jejímž příznakem bylo např. krvácení ze sliznic. Později bylo zjištěno, že se jedná o: 

a) šeroslepost způsobenou nedostatkem vitaminu A        b) křivici způsobenou nedostatkem vitaminu K  

c) kurděje způsobené nedostatkem vitaminu C          d) hypokalcémii způsobenou nedostatkem vápníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

e) žádná odpověď nevyhovuje    

 

17. Klíště obecné (Ixodes ricinus) je nebezpečné pro člověka zejména přenosem: 

a) tuberkulózy    b) virového zánětu mozku         c) malárie  d) úplavice     e) žádná odpověď 

nevyhovuje 

 

18. U které tasemnice je mezihostitelem prase domácí? 

a) tasemnice vroubená (Taenia marginata)  b) tasemnice dlouhočlenná (Taenia solium) 

c) tasemnice bezbranná (Taenia saginata)  d) tasemnice hrášková (Taenia pisiformis)  

e) žádná odpověď nevyhovuje    

 

19. Které z následujících tvrzení nejvíce odpovídá pravdě? 

a) Genom viru může být tvořen buď DNA, nebo RNA. Obě tyto nukleové kyseliny mohou být buď jednořetězcové, 

nebo dvouřetězcové. 

b) Některé živočišné viry mají na svém povrchu lipidovou dvojvrstvu podobnou plazmatické membráně. Její lipidy 

jsou syntetizovány virem. 

c) Ačkoli se viry většinou rozmnožují uvnitř buňky, některé viry jsou schopny se rozmnožovat mimo buňku, pokud 

mají zdroj energie (ATP).  

d) Všechna předchozí tvrzení (a, b, c) odpovídají pravdě. e) žádná odpověď nevyhovuje    

 

20. Mezi organely, které mají na svém povrchu 2 membrány patří: 

a) mitochondrie, lyzozomy, vakuoly             b) endoplazmatické retikulum, vakuoly, mitochondrie                       c) 

jádro, ribozomy, chloroplasty         d) jádro, mitochondrie, vakuoly        e) žádná odpověď nevyhovuje  

 

21. Vyberte nejpravděpodobnější tvrzení o plazmatické membráně: 

a) Prostřednictvím receptorů, což jsou membránové proteiny, vysílá signály z buňky do okolního prostředí. 

b) Prostřednictvím receptorů, což jsou membránové lipidy, přijímá signály z okolí.    c) Má tloušťku 7 μm a řídí 

přenos látek do buňky i z buňky. d) Má tloušťku 7 nm, slouží k vzájemné komunikaci buněk a řídí přenos látek 

do buňky i z buňky. e) žádná odpověď nevyhovuje  

   

22. Podle kterých základních charakteristik můžete rozlišit prokaryontní a eukaryontní buňku? 

a) přítomnost nebo nepřítomnost buněčné stěny a cytoskeletu         b) přítomnost nebo nepřítomnost ribozomů a 

histonů    c) přítomnost DNA nebo RNA   d) přítomnost nebo nepřítomnost histonů a 

mikrotubulů                    e) žádná odpověď nevyhovuje    

                              

23. Které z následujících struktur mají typický vzorec uspořádání tripletů mikrotubulů 9+0? 

a) centrioly a řasinky        b) centrioly a bazální tělíska       c) řasinky a bičíky                      d) bičíky 

a bazální tělíska       e) žádná odpověď nevyhovuje    

 

24. Vyberte pravdivé tvrzení o jadérku: 

a) Je to oblast jádra eukaryontní buňky, která není ohraničena membránou a kde probíhá syntéza rRNA. 

b) Je to oblast jádra eukaryontní buňky, ohraničená speciální membránou, kde probíhá syntéza DNA. 

c) Je to oblast jádra eukaryontní i prokaryontní buňky, která není ohraničena membránou a kde probíhá syntéza tRNA. 

d) Vyskytuje se v cytoplazmě prokaryontní buňky a nahrazuje funkci eukaryontního jádra. 

e) žádná odpověď nevyhovuje 
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25. Inzulín se syntetizuje v pankreatické buňce. Pokud buňce poskytnete radioaktivně značenou aminokyselinu 

(např. metionin), můžete sledovat radioaktivitu (radioaktivní inzulin a jeho prekurzor) postupně na těchto 

místech buňky: 

a) volně v cytoplazmě – Golgiho aparát - měchýřky - plazmatická membrána 

b) Golgiho aparát - hladké endoplazmatické retikulum– lyzozomy – cytoplazma 

c) drsné endoplazmatické retikulum – Golgiho aparát - měchýřky - plazmatická membrána 

d) měchýřky – drsné endoplazmatické retikulum – cytoplazma               e) žádná odpověď nevyhovuje    

 

26. Crossing-over probíhá mezi: 

a) nesesterskými chromatidami nehomologních chromozomů b) nesesterskými chromatidami homologních 

chromozomů  c) sesterskými chromatidami homologních chromozomů  

d) sesterskými chromatidami nehomologních chromozomů         e) žádná odpověď nevyhovuje    

 

27. Vyberte nejpravděpodobnější tvrzení popisující nesmyslné (nonsense) mutace: 

a) Nemají žádný význam, protože genetický kód je tzv. degenerovaný a mutovaný triplet kóduje stejnou 

aminokyselinu jako původní triplet.       b) Mění původní triplet kódující určitou aminokyselinu na stop kodon.          c) 

Jsou příčinou změny kodonu, která vede k zařazení jiné aminokyseliny do polypeptidového řetězce.             d) 

Způsobují posun čtecího rámce.     e) žádná odpověď nevyhovuje    

 

28. Johan Gregor Mendel je patrně nejznámější vědeckou osobností z oblasti biologie a medicíny, která je 

historicky spojena s Brnem. Jeden z jeho klíčových objevů byl: 

a) DNA je nositelkou genetické informace.        b) Základní jednotkou dědičnosti je gen.          c) Gamety obsahují pro 

každý znak dva dědičné faktory.           d) Organizmy mají dva dědičné faktory pro každý znak.     e) žádná odpověď 

nevyhovuje 

 

29. Kolik Baarových tělísek můžete najít v buňkách osoby trpící Turnerovým syndromem? 

a) 0  b) 1  c) 2     d) 3    e) žádná odpověď nevyhovuje    

 

30. Vyberte nejpravděpodobnější tvrzení. Heterochromozom: 

a) je část chromozomu nesoucí nekódující oblasti b) vyskytuje se pouze v pohlavních buňkách 

c) označuje se také jako gonozom              d) bývá v každé sadě chromozomů obsažen vícekrát než jednou 

e) žádná odpověď nevyhovuje    

 

31. Vyberte správné tvrzení o ploiditě buňky a chromozomech po završení telofáze 1. meiotického dělení: 

a) Buňka je diploidní a chromozomy sestávají z 1 chromatidy. 

b) Buňka je diploidní a chromozomy sestávají z 2 chromatid. 

c) Buňka je haploidní a chromozomy sestávají z 1 chromatidy. 

d) Buňka je haploidní a chromozomy sestávají z 2 chromatid.  

e) žádná odpověď nevyhovuje    

 

32. Na základě znalostí o translaci posuďte, jaká by byla nejmenší možná velikost kodonu, pokud by pro 

stavbu proteinů bylo k dispozici pouze 12 různých typů aminokyselin, při zachování systému 4 různých bází v 

DNA? 

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) žádná odpověď nevyhovuje    

 

33. Posuďte níže zobrazený rodokmen. Manželský pár (II/3 a II/4) očekává dceru. Určete, s jakou 

pravděpodobností bude nemocná. Rodokmen ukazuje fenotyp jedinců, černé symboly označují nemocné a bílé 

zdravé jedince. Vyberte nejpravděpodobnější odpověď.   

   
 

a) 50%       b) 25%         c) 75%         d) 0% - všechny dcery budou zdravé      e) žádná odpověď nevyhovuje    
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34. Jaká je pravděpodobnost vzniku potomků s genotypem AABBCC při křížení jedinců s genotypy  AaBbCc x 

AaBbCc? 

a) 1/128       b) 1/64  c) 1/14      d) 1/8                 e) žádná odpověď 

nevyhovuje 

 

35. U koček je barva srsti mimo jiné kódována genem, jehož lokus je na chromozomu X. Tento gen má k 

dispozici 2 alely – černou a oranžovou. Heterozygoti jsou tzv. želvovinové kočky (černo-oranžové). Jakou barvu 

srsti můžete očekávat při křížení černé kočky (samice) a oranžového kocoura (samce)?  

a) želvovinové samice; želvovinové samce b) černé samice; oranžové samce 

c) želvovinové samice; černé samce d) oranžové samice; černé samce        e) žádná odpověď nevyhovuje    

 

36. Achondroplazie (trpaslictví) je autozomálně dominantní choroba, barvoslepost je X-vázaná recesívní 

choroba. Muž s normální schopností rozlišit barvy trpící achondroplazií čeká syna s ženou normálního vzrůstu, 

která trpí barvoslepostí. Otec muže měřil 180 cm a rodiče ženy měli průměrnou výšku.  Jaká je 

pravděpodobnost, že syn, kterého manželé čekají, bude barvoslepý a bude mít normální vzrůst?  

a) 100% b) žádná (0%)            c) 25%   d) 50%  e) žádná odpověď nevyhovuje    

 

37. Uvažujte o buňce zárodečného epitelu, která má diploidní počet chromozomů (2n). Jaký bude počet 

chromozomů v gametách vznikajících z této buňky, pokud dojde k nondisjunkci 1 páru chromozomů v anafázi 

1. meiotického dělení? 

a) n+1; n+1; n; n b) n+1; n+1; n-1; n-1  c) n+1; n-1; n; n d) n+1; n+1; n-1; n  

e) žádná odpověď nevyhovuje    

 

38. Uvažujte o autozomálně recesívní chorobě. Nemocní se v populaci vyskytují s četností 1:10000. Jaké je 

přibližné zastoupení heterozygotů v této populaci?  

a) 5%   b) 2%  c) 10   d) 25%    e) žádná odpověď nevyhovuje 

 

39. Za jakým účelem byste použili metodu FISH?  

1) detekce vzniku mutovaného proteinu,        2) detekce genové mutace,           3) detekce chromozomové přestavby,         

4) zjištění, ve kterém buněčném kompartmentu probíhá proteosyntéza,            5) stanovení množství určitého proteinu 

v buňkách,     6) detekce chromozomálních proteinů 

Vyberte správné odpovědi: 

a) 1 a 5      b) 1, 4, 5          c) 3 a 6  d) 2 a 3          e) žádná odpověď nevyhovuje    

 

40. Posuďte následující tvrzení a určete, které je nejpravděpodobnější: 

a) Genetický posun (genový drift) se uplatňuje v malých populacích a vede k zásadní změně v zastoupení alel 

v populaci. 

b) Recesívní alely se udržují v populaci pouze díky recesívním homozygotům. 

c) Recesívní alely způsobující geneticky podmíněné nemoci jsou téměř vždy způsobeny novou mutací. 

d) Vrozená choroba je vždy dědičná.  

e) žádná odpověď nevyhovuje    
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LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY 

Přijímací řízení 2018 

Bakalářské obory: Fyzika      
 

Upozornění pro řešitele: V testových otázkách nejsou brány v úvahu relativistické efekty, pokud neplyne z kontextu 

otázky, že v úvahu vzaty být musí. Vztažné soustavy, má-li smysl je uvažovat, jsou spojeny s pozorovateli a považujeme 

je za inerciální. V úlohách z mechaniky považujeme pevná tělesa za nestlačitelná a kapaliny též za nestlačitelné, 

není-li určeno jinak. Gravitační pole je považováno za homogenní, s výjimkou otázky č. 11. V geometrické optice 

uvažujeme jen tenké čočky ve vakuu a paraxiální paprsky. Pro číslo π používejte ve výpočtech hodnotu 3,14 a výsledek 

výpočtů zaokrouhlujte na tři platné číslice. 

 

1. Jeden z uvedených souborů jednotek obsahuje jen základní a odvozené jednotky soustavy SI. 

a) sekunda, joule, kandela, mol, newton   b) elektronvolt, sekunda, ampér, newton, mol 

c) hodina, mol, kilogram, kandela, kelvin  d) kelvin, kandela, minuta, radián, gram 

e) Žádná odpověď není správná. 

 

2. Která z následujících skupin veličin obsahuje jen vektorové veličiny? 

a) zrychlení, akustický výkon, magnetická indukce 

b) tlak, dráha, kapacita vodiče   c) impulz síly, magnetická indukce, hybnost 

d) moment síly, elektrický náboj, tlak  e) Žádná odpověď není správná. 

 

3. Která z jednotek je jednotkou optické mohutnosti? 

a) m-1  b) jen číslo  c) m  d) rad-1  e) Žádná odpověď není 

správná. 

 

4. Která jednotka je správně vyjádřena pomocí jiných jednotek? 

a) weber [V·A]  b) joule [kg ·s-2]  c) watt [J·s-1]  d) decibel [Pa·m-1] 

e) Žádná odpověď není správná. 

 

5. Která z uvedených jednotek je jen číselnou hodnotou (tj. je bezrozměrová)? 

a) becquerel             b) radián             c) mol              d) dioptrie  e) Žádná odpověď není správná. 

 

6. Těleso je vrženo kolmo vzhůru nad povrch planetky (ag = 2,00 m·s-2), přičemž dosáhne maximální výšky h = 

16,0 m nad jejím povrchem. Jaká musí být jeho počáteční rychlost? (Prostředím je vakuum, počátek dráhy tělesa 

je ve výši h = 0,00 m, tedy na povrchu planetky.) 

a) 16,0 m·s-1  b) 8,00 m·s-1       c) 4,00 m·s-1         d) 14,1 m·s-1  

e) Žádná odpověď není správná. 

 

7. Kosmická loď o hmotnosti 1000 tun spustí na dobu 5,00 s svůj hlavní motor, který vyvíjí tahovou sílu o 

velikosti 50,0 MN. O kolik se v důsledku toho změní rychlost lodi? (Experiment probíhá ve vakuu a ve stavu 

beztíže, hmotnost lodi se při něm nemění.) 

a) 5,00 m·s-1         b) 10,0 m·s-1        c) 250 m·s-1       

d) Rychlost tělesa nelze na základě zadání vypočítat.        e) Žádná odpověď není správná. 

      

8. Vlaštovka o hmotnosti 20,0 g na krátkém úseku letí ve vzduchu vodorovně přímočaře s konstantní rychlostí 

16,0 m·s-1, aniž by mávala křídly. Jak velká síla ji nadnáší při letu? (tíhové zrychlení ag = 10,0 m·s-2) 

a) Nelze vypočítat, protože neznáme velikost a tvar křídla vlaštovky. 

b) 0,240 N  c) 0,200 N  d) 0,160 N  e) Žádná odpověď není správná. 

 

9. Motor výtahu má mechanický výkon 20,0 kW. Kabina výtahu se pohybuje vzhůru stálou rychlostí 8,00 m·s-1. 

Jakou silou musí působit motor na výtah? 

a) Nelze rozhodnout, jestliže neznáme dobu jízdy výtahu. 

b) 20,0 kN  c) 2,50 kN  d) 160 kN  e) Žádná odpověď není správná. 

 

10. Těleso vykonává rovnoměrný pohyb po kružnici o poloměru 2,00 m s frekvencí 3,00 s-1. Jak velká je oběžná 

rychlost tohoto tělesa?  

a) 6 m·s-1   b) 12 m·s-1  c) 18,8 m·s-1  d) 37,7 m·s-1  

e) Žádná odpověď není správná. 
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11. Dvě olověné koule na dlouhých závěsech, jejichž středy byly původně ve vzdálenosti r = 50 cm, změnily svou 

vzájemnou polohu tak, že se jejich středy ocitly ve vzdálenosti r = 25 cm. Určete, kolikrát se zvětšila gravitační 

síla působící mezi nimi. 

a) nezvětšila se    b) 2     c) 4     d) 16  e) Žádná odpověď není správná. 

 

12. Na míčky užívané při stolním tenisu stoupající konstantní rychlostí k hladině vody (pustil je potápěč 

několik metrů pod hladinou) možná působí jistá vztlaková síla. Lze říci, že během vzestupu míčků k hladině 

tato vztlaková síla (předpokládáme, že povrch míčku je pevný): 

a) je rovna nule, protože se míčky vlastně volně pohybují. 

b) zůstává konstantní.  c) se zvětšuje.  d) se zmenšuje.  e) Žádná odpověď není správná. 

 

13. Položme tělesa ve tvaru ploché desky a koule na dno nádoby s vodou. Tělesa budou mít stejnou hmotnost i 

hustotu (větší, než má voda). Bude platit, že 

a) deska bude nadlehčována více než koule.  b) koule bude nadlehčována více než deska. 

c) ležící deska bude nadlehčována více než deska stojící „na boku“. 

d) koule bude nadlehčována i povrchovým napětím.      e) Žádné z tvrzení a) až d) není pravdivé. 

 

14. Vodorovnou trubicí o proměnlivém poloměru teče voda. Je-li poměr průměrů trubice v užší a širší části 1:3, 

pak poměr rychlostí vody v těchto dvou částech musí být: 

a) 9:1  b) 1,5:1  c) 3:1  d) 1:1,5  e) Žádná odpověď není správná. 

 

15. Těleso zavěšené na pružině vykonává netlumený harmonický kmitavý pohyb. Tento pohyb má nejvyšší 

rychlost, právě když 

a) hodnota jeho výchylky od rovnovážné polohy je rovna druhé odmocnině amplitudy pohybu.  

b) dosahuje maxima zrychlení.   c) hodnota jeho výchylky je právě rovna amplitudě. 

d) je dosaženo minimální odchylky od rovnovážné polohy kmitajícího tělesa. 

e) Žádná odpověď není správná. 

 

16. Jestliže se změní člen φ0 (tj. počáteční fáze) v rovnici pro okamžitou výchylku y tělesa konajícího 

harmonické kmity, nemusí se v důsledku toho změnit výchylka y tělesa. Takováto změna počáteční fáze je pro 

každé y rovna například: 

a) π   b) π  c) 3π/2  d) 2π  e) Žádná odpověď není správná. 

 

17. Zvuk o kmitočtu 1 kHz má v daném místě hladinu akustického výkonu 40 dB. To znamená, že má akustický 

výkon (uvážíme-li hodnotu prahového akustického výkonu P0  = 10-12 W): 

a) 4 W  b) 40 W  c) 10-4 W d) 10-8 W e) Žádná odpověď není 

správná. 

 

18. Vyberte pravdivé tvrzení o zvuku a ultrazvuku. (Jejich zdroje jsou v klidu vůči prostředí.) 

a) Akustické kmity o frekvenci nad 1 MHz již nejsou možné.        

b) Ultrazvuk má ve vodě delší vlnovou délku než zvuk.   c) Ultrazvuk se vůbec nešíří pevnými látkami. 

d) Zvuk se v kapalinách zpravidla nešíří podélnými kmity. e) Žádné z tvrzení a) až d) není pravdivé. 

 

19. Jestliže c je měrná tepelná kapacita tělesa, m jeho hmotnost a T jeho termodynamická teplota, pak výraz 

cm T  má stejnou jednotku jako 

a) objem. b) výkon. c) teplo. d) Boltzmannova konstanta. e) Žádná odpověď není 

správná. 

 

20. Známý výraz pro práci konanou tepelným strojem vybaveným pístem (W = pΔV) platí přesně pouze při 

určitém rovnovážném termodynamickém ději nebo i při více takových dějích. Jde o děj(e):  
a) izotermický   b) izobarický   c) adiabatický 

d) Ve všech třech případech výraz přesně platí.  e) Žádná odpověď není správná. 

 

21. Zvýšil-li se tlak ideálního plynu na trojnásobek při izotermickém ději v nádobě uzavřené pomocí (v případě 

potřeby) pohyblivého pístu, jeho 

a) objem se třikrát zvětšil.   b) objem se devětkrát zmenšil.  

c) objem se devětkrát zvětšil.     d) objem klesl na jednu třetinu.          e) Žádná odpověď není správná. 
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22. Pozorujeme, že čistá voda se mění v led při teplotě jiné než 0 ºC. Tento jev je zřejmě způsoben 

a) zvýšeným vypařováním  b) sníženým vypařováním.     c) změněným vnějším tlakem. 

d) přítomností krystalu křemene v nádobce s vodou.  e) Žádná odpověď není správná. 

 

23. Při troše šikovnosti lze položit ocelovou jehlu na vodní hladinu, aniž by se jehla potopila ke dnu nádobky. 

Jeden z dále uvedených jevů má stejnou příčinu. 

a) kapilární deprese      b) tzv. Newtonovy kroužky.   

c) šum vznikající při rychlém průtoku vody úzkou trubicí. 

d) uvolňování bublin z minerálky po otevření lahve.  e) Žádná odpověď není správná. 

 

24. Drát o průřezu 1 mm2 je vyroben z titanové slitiny, která má modul pružnosti v tahu 110 GPa. Jaké 

relativní prodloužení u něj vyvolá síla o velikosti 1000 N? 

a) 1,10·10-3    b) 0,110    c) 0,909 % d) 1,10 %  e) Žádná odpověď není správná. 

 

25. Intenzita homogenního elektrického pole mezi deskami kondenzátoru je (při neměnném napětí) vždy 

a) přímo úměrná relativní permitivitě dielektrika.    b) na relativní permitivitě dielektrika nezávislá.  

c) přímo úměrná ploše desek kondenzátoru.     

d) nepřímo úměrná relativní permitivitě dielektrika.    e) Žádná odpověď není správná. 

 

26. Máme k dispozici čtyři stejné kondenzátory, každý o kapacitě 80 nF. Jak z nich (všech čtyř) vytvoříme 

náhradu kondenzátoru o kapacitě 20 nF? 

a) sériovým zapojením    b) paralelním zapojením 

c) Dva a dva spojíme sériově a dvojice pak uspořádáme paralelně, 

d) Můžeme použít všechny tři předchozí způsoby.  e) Žádná odpověď není správná. 

 

27. Vypočtěte velikost elektrického proudu, který prochází rezistorem a poskytuje přitom tepelný výkon 15 W 

při konstantním stejnosměrném napětí 12 V. Správná hodnota proudu je: 

a) 180 A  b) 90,0 A  c) 18,8 A d) 1,25 A e) Žádná odpověď není 

správná. 

 

28. Prodlouží-li se na dvojnásobek dlouhá hustě vinutá cívka (přičemž se zachová stejná hustota závitů) a bude 

jí protékat stejnosměrný konstantní elektrický proud o stále stejné velikosti, magnetická indukce uvnitř cívky 

se 

a) nezmění.   b) zmenší na polovinu.   c) zvýší na dvojnásobek. 

d) zmenší na čtvrtinu.   e) Žádná odpověď není správná. 

 

29. Ve vztahu pro výpočet impedance obvodu složeného z kondenzátoru, rezistoru a cívky v sériovém zapojení  

2

2

.

1










C
LRZ




udává výraz ωL 

a) frekvenci střídavého proudu.   b) indukčnost cívky.   c) induktanci cívky.  

d) účinnost přenosu energie mezi cívkou a kondenzátorem.   e) Žádná odpověď není správná. 

 

30. Elektronický prvek s NP a PN přechodem na jednom krystalu polovodiče je použitelný jako  

a) LED dioda.  b) termistor.       c) alternátor.  d) tranzistor.    

e) Žádná odpověď není správná. 

 

31. Světelné paprsky dopadají na čočku o optické mohutnosti –8 D rovnoběžně s její optickou osou. Určete, jak 

daleko od středu čočky se tyto paprsky (reálně nebo zdánlivě) protínají v jediném bodu? 

a) –8,00 cm        b) –8,00 m  c) –12,5cm d) +12,5 cm e) Žádná odpověď není 

správná. 

 

32. Světelné paprsky procházející spojkou se protínají v jediném bodě, který leží na optické ose čočky a je od 

jejího středu vzdálen 80 cm, což je dvojnásobek její ohniskové vzdálenosti. Bodový zdroj těchto paprsků (tj. 

předmět) se nachází na optické ose čočky 

a) mezi předmětovým ohniskem a čočkou.   b) 0,4 m od středu čočky v předmětovém prostoru. 

c) 0,8 m od středu čočky v předmětovém prostoru.  d) Úloha má nedostatečné zadání. 

e) Žádná odpověď není správná. 
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33. Při určitém hypotetickém fyzikálním procesu se část energie fotonu modrého světla o vlnové délce 450 nm 

přeměnila v jinou formu energie. Pak v konečném důsledku platí, že 

a) výsledný foton může odpovídat žlutému světlu (λ = 570 nm).    

b) výsledný foton může odpovídat fialovému světlu (λ = 400 nm).           

c) Nenastane nutně změna vlnové délky světla.    

d) Jen část energie fotonu se nemůže v jinou energii přeměňovat.   e) Žádná odpověď není správná. 

 

34. Jednotkou světelného toku je: 

a) lux  b) kandela c) W·m-2 d) luxsekunda  e) Žádná odpověď není 

správná. 

 

35. Syntézou jader helia z jader deuteria a tritia lze získat energii, protože 

a) vzniklá jádra mají menší hmotnostní schodek připadající na jeden nukleon než jádra výchozí. 

b) vzniklá jádra mají větší hmotnostní schodek připadající na jeden nukleon než jádra výchozí. 

c) vznikající helium je radioaktivní.  d) při tomto procesu vzniká mnoho fotonů gama. 

e) Žádná odpověď není správná. 

 

36. Jestliže se snížil počet nukleonů v jádře atomu o čtyři, pak můžeme usoudit, že z mateřského jádra mohla 

být emitována tato jediná částice:  

a) α  b) β+  c) β–  d) deuteron  e) Žádná odpověď není 

správná. 

 

37. Významem symbolu „t“ v zápisu zákona radioaktivní přeměny (N = N0 e-λ·t ) je 

a) doba, během které se počet jader radionuklidu ve vzorku snížil z hodnoty N0 na hodnotu N. 

b) čas potřebný k tzv. vyhasnutí vzorku.  c) doba potřená pro jednu radioaktivní přeměnu ve vzorku. 

d) poločas přeměny daného radionuklidu      e) Žádná odpověď není správná. 

 

38. Která z dále uvedených částic může být po počátečním urychlení uvedena homogenním magnetickým 

polem do pohybu v kruhu? 

a) atom vodíku  b) částice β+     c) neutrino     d) neutron        e) Žádná odpověď není správná. 

 

39. Fotoelektrický jev platí ve fyzice za jeden z důkazů  

a) kvantování energie elektromagnetického pole.       b) platnosti zákona zachování hybnosti v mikrosvětě. 

c) obecné teorie relativity.  d) Pauliho vylučovacího principu. e) Žádná odpověď není správná. 

 

40. Ohyb a interference rentgenového záření umožňuje 

a) studovat struktury krystalických látek.  b) pozorovat vnitřní struktury lidského těla. 

c) urychlovat elektrony.     d) získávat obrázky v elektronovém mikroskopu.  

e) Žádná odpověď není správná. 
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LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY 

Přijímací řízení 2018 

Magisterské obory: Fyzika  

 

Upozornění pro řešitele: V testových otázkách nejsou brány v úvahu relativistické efekty, pokud neplyne z kontextu 

otázky, že v úvahu vzaty být musí. Vztažné soustavy, má-li smysl je uvažovat, jsou spojeny s pozorovateli a považujeme 

je za inerciální. V úlohách z mechaniky považujeme pevná tělesa za nestlačitelná a kapaliny též za nestlačitelné, 

není-li určeno jinak. Gravitační pole je považováno za homogenní, s výjimkou otázky č. 11. V geometrické optice 

uvažujeme jen tenké čočky ve vakuu a paraxiální paprsky. Pro číslo π používejte ve výpočtech hodnotu 3,14 a výsledek 

výpočtů zaokrouhlujte na tři platné číslice. 

 

1. Jeden z uvedených souborů jednotek obsahuje jen základní a odvozené jednotky soustavy SI. 

a) kilogram, coulomb, ampér, kandela, minuta    b) kilogram, mol, parsek, kandela, joule 

c) joule, atomová hmotnostní jednotka, ampér, metr, mol  d) metr, mol, kandela, kilogram, ampér 

e) Žádná odpověď není správná. 

 

2. Která z následujících skupin veličin obsahuje jen skalární veličiny? 

a) povrchové napětí, tlak, hybnost  b) energie, práce, intenzita magnetického pole 

c) magnetický indukční tok, hmotnost, teplo 

d) tíhové zrychlení, energie, látkové množství      e) Žádná odpověď není správná. 

 

3. Která z jednotek je jednotkou momentu setrvačnosti? 

a) kg·m·s b) kg·m2  c) kg·m·s-1 d) N·m-1 e) Žádná odpověď není správná. 

 

4. Která veličina je uvedena s nesprávnou jednotkou? 

a) kapacitance [ ]  b) elektrický náboj [A·s-1]  c) práce [W.s]   d) kapacita [F]  

e) Žádná odpověď není správná. 

 

5. Která z uvedených veličin je bezrozměrová? 

a) kapacitance           b) rovinný úhel           c) absolutní vlhkost vzduchu           d) hustota 

e) Žádná odpověď není správná. 

 

6. Těleso je vrženo kolmo vzhůru nad povrch planetky (ag = 1,00 m·s-2), přičemž dosáhne maximální výšky h = 

200 m nad tímto povrchem. Jakou musí mít počáteční rychlost? (Prostředím je vakuum, počátek dráhy tělesa 

je ve výši h = 0,00 m, tedy na povrchu planetky.) 

a) 100 m·s-1  b) 50,0 m·s-1     c) 20,0 m·s-1     d) 10,0 m·s-1        e) Žádná odpověď není správná. 

 

7. Olověný brok o hmotnosti 1,00 g je vstřelen s počáteční rychlostí 400 m·s-1 4 cm hluboko do měkkého dřeva. 

Jak dlouho ve dřevě brzdí, předpokládáme-li u něj rovnoměrné zpomalování přímočarého pohybu? (Brok 

dopadá na povrch dřeva kolmo.) 

a) 0,625 ms     b) 2,00 ms      c) 0,200 ms       d) 0,020  ms  e) Žádná odpověď není 

správná. 

      

8. Meteorologický balón o objemu 12,0 m3 a hmotnosti 10,0 kg (včetně plynové náplně) stoupá za bezvětří 

kolmo k obloze konstantní rychlostí 2,00 m·s-1. Jaká celková síla působí na balón proti směru jeho pohybu? 

(hustota vzduchu je za daných okolností 1,00 kg·m-3, tíhové zrychlení ag=10,0 m·s-2) 

a) Nelze vypočítat, protože neznáme tvar tělesa a odpor vzduchu. 

b) 1,20 N c) 12,0 N  d) 120 N  e) Žádná odpověď není správná. 

 

9. Takzvaný zvedací magnet (pro manipulaci s železným šrotem) je vybaven elektromotorem o mechanickém 

výkonu 180 kW. Jestliže motor působí na magnet s břemenem o celkové hmotnosti 12,0 tun konstantní silou, 

jakou rychlostí bude magnet s břemenem stoupat vzhůru? (tíhové zrychlení ag = 10,0 m·s-2, veškeré tření 

v mechanismech zanedbáváme.) 

a) nelze rozhodnout b) 0,150 m·s-1     c) 1,50 m·s-1        d) 12,0 m·s-1 e) Žádná odpověď není 

správná. 
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10. Malý funkční model letadla o hmotnosti 1,00 kg je udržován na kruhové dráze 10,0 m dlouhým lankem. 

Jakou silou je lanko napínáno, jestliže model letadla vykoná právě jeden oblet kolem otočného ukotvení lanka 

za 2,00 sekundy? (Vliv gravitace, vlastní hmotnosti závěsu a tření vzduchu nebereme v úvahu.) 

a) 98,6 N b) 49,3 N   c) 24,6 N  d) 10,0 N e) Žádná odpověď není 

správná. 

 

11. Tzv. kruhová rychlost, při které se tělesa (mnohem menší než Země) pohybují kolem Země po kruhové 

dráze, závisí na 

a) hmotnosti těchto těles.    b) úhlu, pod kterým budou tato tělesa ze Země startovat.    

c) poloměru jejich kruhové dráhy.  d) pouze na velikosti gravitační konstanty.  

e) Žádná odpověď není správná. 

 

12. Z tlustostěnné zabroušené kapiláry necháme odkapat při stejném hydrostatickém tlaku na konci kapiláry 

vždy stejné množství vody a lihu, který má zhruba třikrát menší hodnotu povrchového napětí než voda. 

Budeme počítat odkapávající kapky. Napočítáme více těch lihových nebo vodních? 
a) Napočítáme stejné množství kapek.  b) Lihových kapek bude více.           c) Vodních kapek bude více. 

d) Kapky mají náhodnou velikost, takže nemá smysl je počítat.      e) Žádná odpověď není správná. 

 

13. V některých vodních nádržích je z různých důvodů provzdušňována voda. V blízkosti příslušných zařízení 

je zakázáno nebo se nedoporučuje plavat. Zdůvodněte proč.  
a) Důvody jsou psychologické. Provozovatelé mají strach z krádeží součástek zařízení.  

b) U těchto zařízení dochází k proudění vody, které člověka může stáhnout ke dnu. 

c) Voda u zařízení má vlivem přítomnosti bublin menší hustotu než jinde, a proto méně nadnáší.         

d) Voda u zařízení je zpravidla chladnější než jinde.   e) Žádná odpověď není správná. 

 

14. Voda (o hustotě ρ = 1000 kg·m-3) je v tenké vodorovné trubici nucena k ustálenému proudění rychlostí 5 

m·s-1. Jaký hydrostatický tlak by voda musela mít v klidu, je-li při uvedené rychlosti proudění hydrostatický 

tlak v trubici roven 10 kPa?  

a) Úloha je neřešitelná, protože neznáme poloměr trubice. 

b) 22,5 kPa  c) 12,5 kPa  d) 10,0 kPa  e) Žádná odpověď není správná. 

 

15. Kapalina kmitá bez tření v trubici ve tvaru písmene U, a to tak, že se hladina v pravém a levém rameni 

trubice pohybuje střídavě nahoru a dolů. Takto kmitající kapalina má minimální hodnotu potenciální energie v 

okamžiku, když 

a) dosahuje maxima zrychlení.  b) hladiny procházejí svou rovnovážnou polohou. 

c) hodnota výchylky hladin od jejich rovnovážné polohy je rovna amplitudě kmitů dělené výrazem 2 .  

d) hodnota výchylky hladin od jejich rovnovážné polohy je právě polovina amplitudy kmitů.    

e) Žádná odpověď není správná. 

 

16. Jestliže se změní člen φ0 (tj. počáteční fáze) v rovnici pro okamžitou výchylku y tělesa konajícího 

harmonické kmity, může v důsledku toho výchylka y kmitajícího bodu nabýt stejnou velikost, avšak opačný 

směr. Takováto změna fáze je pro každé y ≠ 0 rovna: 

a) π/2  b) 2π  c) 3π/2  d) 1  e) Žádná odpověď není správná. 

 

17. Tón o kmitočtu 1 kHz má v daném místě akustický výkon 10-6 W. Jakou má tento tón hodnotu hladiny 

akustického výkonu (s uvážením hodnoty prahového akustického výkonu P0 = 10-12 W)? 

a) -6,00 dB b) 6,00 dB c) 18,0  dB d) 60,0 dB e) Žádná odpověď není správná. 

 

18. Vyberte obecně nepravdivé tvrzení o zvuku a ultrazvuku. (Jejich zdroje jsou v klidu vůči prostředí.) 

a) Základem vyšetřování pomocí ultrazvuku je jeho odraz od struktur uvnitř těla. 

b) Zvuk o stejné frekvenci bude mít různou vlnovou délku ve vzduchu a ve vodě. 

c) Zvuk se liší od ultrazvuku v daném prostředí delší vlnovou délkou. 

d) Ultrazvuk musí mít vyšší intenzitu než slyšitelný zvuk.   e) Každé z tvrzení a) až d) je pravdivé. 

 

19. Je-li k Boltzmannova konstanta a T termodynamická teplota, pak výraz kT má stejnou jednotku jako:  

a) tepelná kapacita  b) Avogadrova konstanta   c) Poissonova konstanta     d) tlak 

e) Žádná odpověď není správná. 
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20. Během kterého z uvedených dějů se při konstantním látkovém množství ideálního plynu nemůže konat 

práce? 

a) izotermického b) izobarického  c) izochorického d) adiabatického 

e) Žádná odpověď není správná. 

 

21. Zvýšila-li se teplota ideálního plynu na dvojnásobek při adiabatickém ději v nádobě uzavřené pomocí 

pohyblivého pístu, jeho  

a) tlak klesl na polovinu.  b) tlak se nezměnil.   c) tlak se zvýšil.  

d) objem se nezměnil.   e) Žádná odpověď není správná. 

 

22. Například podle schnutí vypraného prádla i při teplotě pod bodem mrazu je zřejmé, že led je schopen 

sublimovat. Při tomto procesu   

a) dochází k uvolňování tepla.    b) nedochází k uvolňování či spotřebě tepla. 

c) dochází ke spotřebě tepla.   d) dochází ke vzniku podchlazeného ledu. 

e) Žádná odpověď není správná. 

 

23. Kapky oleje na hladině vody zpravidla utvoří kruhové útvary. Tento jev je 

a) podmíněn přítomností elektrického pole, které je radiálně symetrické. 

b) podmíněn jen existencí hraniční membrány, která se vytvořila na obvodu olejových kruhů. 

c) podmíněn především povrchovým napětím oleje, které „se snaží“ vytvořit útvar s co nejmenším objemem. 

d) přímým důsledkem Pascalova zákona.   e) Žádná odpověď není správná. 

 

24. Měděný drát o délce 10,0 m a průřezu 1 cm2  má modul pružnosti v tahu 130 GPa. Jakou hmotnost má 

zavěšené závaží, které způsobuje jeho prodloužení o 1 cm? (ag = 10,0 m·s-2, hmotnost drátu zanedbáváme) 

a) 130 kg    b) 1300 kg c) 13 000 kg  d) 13,0 tun e) Žádná odpověď není 

správná. 

 

25. Práce sil elektrického pole potřebná pro přemístění elektronu z blízkosti nějakého bodového elektrického 

náboje do místa poněkud vzdálenějšího od tohoto náboje je rovna 

a) elektrickému napětí mezi místy, kde se elektron nacházel a kde se nyní nachází.   

b) potenciálu elektrostatického pole v místě, kde se elektron původně nacházel. 

c) permitivitě prostředí.           d) 1,602·10-19 J  e) Žádná odpověď není správná. 

 

26. Máme tři stejné kondenzátory, každý o kapacitě 90,0 nF. Jakou výslednou kapacitu z nich nemůžeme 

vytvořit libovolným zapojením všech tří (sériovým, paralelním nebo jejich kombinací)? 

a) 30,0 nF b) 60,0 nF c) 270 nF d) 900 nF  e) Žádná odpověď není správná. 

 

27. Tiskárna počítače má v režimu „standby“ příkon 3,00 W. Cena elektrické energie může být 3,82 Kč/kWh. 

Za jak dlouho tiskárna spotřebuje energii za 10,00 Kč?  

a) 87,3 h    b) 873 h   c) méně než 10 dnů    d) více než 2 měsíce e) Žádná odpověď není 

správná. 

 

28. Dva blízké rovnoběžné izolované vodiče, kterými prochází elektrický proud opačným směrem 

a) se přitahují.  b) se odpuzují.  c) působí na sebe, jen je-li protékající proud střídavý. 

d) na sebe nikdy nepůsobí žádnou silou, pokud je proud střídavý.  e) Žádná odpověď není správná. 

 

29. Vztah pro výpočet impedance   𝑍 =
1

√ 1

𝑅2
+(𝜔𝐶−

1

𝜔𝐿
)
2
   můžeme použít pro obvod 

a) tvořený paralelním zapojením rezistoru, cívky a kondenzátoru. 

b) se sériovým zapojením cívky a kondenzátoru, k nimž je připojen paralelně rezistor. 

c) tvořený zapojením kondenzátoru, cívky a rezistoru do hvězdy.  

d) se sériovým zapojením rezistoru, cívky a kondenzátoru.   e) Žádná odpověď není správná. 

 

30. V tranzistoru typu PNP se k polovodiči typu N připojuje elektroda zvaná 

a) kolektor či emitor.   b) injektor.  c) báze.  

d) kterákoliv z nich nebo i uzemnění.   e) Žádná odpověď není správná. 
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31. Světelné paprsky dopadají na čočku o optické mohutnosti 0,50 D rovnoběžně s její optickou osou. Jak 

daleko od středu čočky se tento svazek paprsků sbíhá do jediného bodu? 

a) 50,0 cm        b) 5,00 m  c) 200 cm d) 0,020 m e) Žádná odpověď není správná. 

 

32. Světelné paprsky procházející spojkou se reálně protínají v jediném bodě, který leží na optické ose čočky 

za obrazovým ohniskem této čočky. Bodový zdroj těchto paprsků (tj. předmět) se nachází na optické ose čočky 

a) mezi předmětovým ohniskem a čočkou.  b) v místě ohniska čočky v předmětovém prostoru. 

c) v nekonečnu.  d) před předmětovým ohniskem čočky.  e) Žádná odpověď není správná. 

 

33. Při určitém hypotetickém fyzikálním procesu se část energie fotonu světla o vlnové délce 300 nm přeměnila 

v jinou formu energie. Pak v konečném důsledku platí, že 

a) výsledný foton může odpovídat rentgenovému záření.  b) nenastane nutně změna vlnové délky světla.     

c) Otázka není dobře položena, protože energie fotonu se nikdy nemůže zčásti přeměnit v jinou energii. 

d) výsledný foton může odpovídat modrému světlu.     e) Žádná odpověď není správná. 

 

34. Která z uvedených vět správně definuje osvit (dříve expozici)? 

a) Osvit je světelná energie procházející jednotkovou plochou. 

b) Osvit je podíl svítivosti a prostorového úhlu, do kterého těleso vyzařuje. 

c) Osvit je součin osvětlení (osvětlenosti) a doby, po kterou je osvětlován nějaký povrch. 

d) Osvit je součin svítivosti a plochy, ze které těleso vyzařuje.  e) Žádná odpověď není správná. 

 

35. Která z dále uvedených částic má klidovou hmotnost menší než proton? 

a) neutron b) pozitron c) atom vodíku  d) částice záření α e) Žádná odpověď 

není správná. 

 

36. Jestliže se snížil počet protonů v jádře atomu o dva, pak je možné, že z tohoto jádra byla emitována pouze 

tato jediná částice s nenulovou klidovou hmotností: 

a) kvark  b) β+  c) β–  d) deuteron  e) Žádná odpověď není 

správná. 

 

37. Nalezněte obvyklý správný zápis zákona radioaktivní přeměny (A je aktivita vzorku, N je počet dosud 

nepřeměněných jader, t je čas uplynuvší od počátku pozorování,  je přeměnová konstanta, 0 v dolním indexu 

označuje stav v okamžiku t = 0). 

a) N = N0e
t     b) A = A0e

t    c) N = A + e- t     d) N = N0 log(- t) 

e) Žádná odpověď není správná. 

 

38. Která z uvedených částic bude při stejné počáteční rychlosti nejméně vychylována z původního směru svého 

pohybu magnetickým polem vždy se stejnou hodnotou indukce? 

a) elektron b) pozitron c) α částice d) proton  e) Žádná odpověď není 

správná. 

 

39. Která z uvedených částic má kratší vlnovou délku de Broglieových vln než neutron pohybující se rychlostí 

několika set metrů za sekundu? 

a) elektron letící stejně rychle.  b) částice záření  (při poloviční rychlosti světla). 

c) neutron v klidu d) proton pohybující se stejně rychle.  e) Žádná odpověď není správná. 

 

40. Specifickou vlastností charakteristického rentgenového záření je jeho: 

a) koherence a konvergence.  b) vysoká intenzita.                    c) velmi krátká vlnová délka.      

d) omezení na malý počet úzkých pásem vlnových délek záření (spektrálních čar). 

e) Žádná odpověď není správná. 
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LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY 

Přijímací řízení 2018 

Bakalářské obory: Chemie 

 

Upozornění: Pokud není uvedeno jinak, výsledky příkladů jsou zaokrouhleny na jednotky nebo na desetiny. 

 

1) Vyberte vzorec hydrogenuhličitanu vápenatého: 

a)  CaHCO3                      b)  Ca(HCO3)2               c)  Ca2(HCO3)3          d)  Ca3(HCO3)2   

e)  správná odpověď není uvedena 

 

2) Určete hmotnostní procenta uhlíku v benzenu. Ar(H) = 1, Ar(C) = 12. 

a)  92,3 %                     b)  96,8 %                    c)  80,0 %           d)  88,5 % 

e)  správná odpověď není uvedena 

 

3) Určete počet uhlíkových a kyslíkových atomů v jedné molekule kyseliny mravenčí. 

a)  1 C + 1 O      b)  2 C + 2 O        c) 1 C + 2 O        d)  2 C + 3 O     e)  správná odpověď není uvedena 

 

4) Rozhodněte, jakou skutečnost vyjadřuje formální chemický zápis 5B: 

a)  pětiatomová molekula boru        b)  relativní atomová hmotnost boru je 5             

c)  bor patří do 5. skupiny        d)  atom boru obsahuje 5 protonů                  

e)  správná odpověď není uvedena 

 

5) Určete konfiguraci valenčních elektronů uhlíku v základním stavu:  

a)  2s2 2p2      b)  2s2 2p6 c)  2s2 2p3     d)  2s2 2p4            e)  správná odpověď není uvedena 

 

6) Reakce, která má zápornou změnu enthalpie (H < 0) je: 

a)  endotermní            

b)  endergonní             

c)  exotermní              

d)  exergonní 

e)  správná odpověď není uvedena 

 

7) Vyberte sloučeninu, která může vytvářet vodíkové vazby ve vodném roztoku: 

a)  NaCl               b)  sacharosa           c)  methan           d)  tetrachlormethan 

e)  správná odpověď není uvedena 

 

8) 80 g látky X bylo rozpuštěno v 200 ml vody. Vypočtěte hmotnostní procenta látky X v roztoku.                     

Hustota vody = 1 g/ml. 

a)  28,6 %          b)  14,3 %                   c)  40,0 %           d)  45,0 %                                                 

e)  správná odpověď není uvedena        

 

9) Roztok glukosy (M = 180 g/mol) má koncentraci 300 mmol/l. Vypočtěte hmotnostní koncentraci glukosy.                                              

a)  27 g/l         b)  54 g/l                    c)  81 g/l                        d)  60 g/l 

e)  správná odpověď není uvedena 

 

10) Roztok látky Y (300 ml, 10 mmol/l) byl smíchán s čistou vodou (100 ml). Jaká je koncentrace látky Y ve 

zředěném roztoku? 

a)  7,5 mmol/l               b)  5,5 mmol/l            c)  4,0 mmol/l                d)   9,0 mmol/l 

e)  správná odpověď není uvedena 

 

11) Chlorid vápenatý má koncentraci 100 mmol/l. Jaká je koncentrace chloridových aniontů? 

a)  50 mmol/l          b)  100 mmol/l         c)  200 mmol/l   d)  300 mmol/l 

e)  správná odpověď není uvedena 

 

12) Vyberte silnou kyselinu: 

a)  H2CO3           b) H2SO3           c)  HNO2            d)  HClO4 

e)  správná odpověď není uvedena 

 



19 
 

OO

OHCH3

OOH

OHCH3

13) Vodný roztok NaOH (25 C) má koncentraci 0,1 mol/l. Vypočtěte pH roztoku. 

a)  0,1                              b)  1,0                     c)  9,0                              d)  13,0 

e)  správná odpověď není uvedena 

 

14) Vyberte sodnou sůl, jejíž vodný roztok bude mít pH > 7: 

a)  NaBr       b)  NaNO3        c)  Na2SO4       d)  Na2CO3         e)  správná odpověď není uvedena 

 

15) Vyberte přechodný prvek:  

a)  berylium  

b)  železo 

c)  radon 

d)  bismut 

e)  správná odpověď není uvedena 

 

16) Vyberte sloučeninu nerozpustnou ve vodě: 

a)  CH3COONa            b)  K2SO3           c) CaSO4            d)  NaNO3 

e)  správná odpověď není uvedena 

 

17) Vyberte redoxní reakci: 

a)  CaCO3     CaO +  CO2 

b)  CaO + H2O   Ca(OH)2  

c)  Ca + 2 H2O    Ca(OH)2 + H2 

d)  CaCl2 + H2S    CaS + 2 HCl  

e)  správná odpověď není uvedena 

 

18) Vyberte správný název jednovazného zbytku CH2=CH: 

a)  vinyl               b)  ethyl             c)  acetyl          d)  sukcinyl     e)  správná odpověď není uvedena 

 

19) Vyberte redoxní pár (Ared/Aox), který odpovídá dehydrogenační reakci (Ared  Aox + 2 H): 

a)  ethan/ethen      b)  laktát/acetát      c)  oxalacetát/fumarát    d) propanal/propan-2-ol 

e)  správná odpověď není uvedena 

 

 

20) Vyberte správný typ reakce při přeměně sloučenin A  B: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  hydratace                   b)  dehydrogenace              c)  hydrolýza            d)  dehydratace      

e)  správná odpověď není uvedena 

 

21) Sloučenina R-CO-NH2 (R = alkyl) vznikne reakcí: 

a)  alkoholu  + alkylaminu      b)  karboxylové kys. + amoniaku              c)  karboxylové kys. + alkylaminu                                                            

d)  aldehydu + amoniaku        e)  správná odpověď není uvedena 

 

22) Vyberte správnou trojici obecných názvů pro sloučeniny (R = alkyl): R-CO-R, R-NH-R, R-S-S-R        

a)  ester, amid, disulfan                                    b)  keton, amin, disulfid 

c)  ether, amid, dithiol                                      d)  aldehyd, azid, disulfát                                                                         

e)  správná odpověď není uvedena 

 

23) Sloučenina CH3-CH2-CH=O vznikne: 

a)  hydrogenací acetonu          b)  dehydrogenací propan-1-olu 

c)  hydratací propenu              d)  hydrogenací acetaldehydu    e)  správná odpověď není uvedena 

    A                                                                                     B                                                    
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24) Vyberte sloučeninu, která odpovídá sumárnímu vzorci C3H8O3: 

a)  glycerol   b)  aceton   c)  propanal     d)  ethyl-formiát     e)  správná odpověď není uvedena 

 

25) Vyberte oxokyselinu: 

a)  citronová     b)  mléčná     c)  vinná    d)  salicylová     e)  správná odpověď není uvedena 

 

26) Je uveden vzorec alkaloidu nikotinu, jeho molekula obsahuje:  

 

a)  purin + pyrrol                    

b)  pyrimidin + imidazol                          

c)  pyridin + pyrrolidin                          

d)  pyridin + pyrazol 

e)  správná odpověď není uvedena 

 

27) Vyberte sloučeninu, která ve své struktuře obsahuje dusíkatý heterocyklus:  

a)  močovina    b)  tyrosin       c)  nitrát amonný     d)  kys. močová    e)  správná odpověď není uvedena 

 

28) Uvedená sloučenina je:  
a)  fruktosa        

b)  ribosa        

c)  sacharosa      

d)  glukosa 

e)  správná odpověď není uvedena 

 

29) Deoxyribosa vznikne:   

a)  izomerací ribosy          b)  oxidací ribosy          c)  dekarboxylací glukosy          d)  redukcí ribosy  

e)  správná odpověď není uvedena 

 

30) Klasické pevné mýdlo je chemicky: 

a)  směs vyšších mastných kyselin       

b)  ester vyšší mastné kyseliny     

c)  sodná sůl vyšší mastné kyseliny      

d)  amid vyšší mastné kyseliny  

e)  správná odpověď není uvedena 

 

31) Vyberte nukleosid:  

a)  cytosin         b) adenosin         c) thymin         d)  thiamin         e)  správná odpověď není uvedena 

 

32) Antikodon je součástí molekuly:  

a)  DNA        b) mRNA        c) rRNA          d) tRNA      e)  správná odpověď není uvedena  

 

33) Uvedená sloučenina vznikne z:                   

a) prolinu + glycinu          

b) glutaminu + serinu 

c) tyrosinu + cysteinu   

d) lysinu + alaninu 

e) správná odpověď není uvedena 

 

34) Vyberte aminokyselinu s nejvyšším počtem uhlíkových atomů: 

a)  tyrosin  b) histidin     c)  arginin     d)  glutamát     e)  nelze jednoznačně rozhodnout 

 

35) Vyberte aminokyselinu s bazickou aminoskupinou v postranním řetězci: 

a)  methionin                          b) lysin                     c)  leucin              d)  prolin 

e)  nelze jednoznačně rozhodnout 

 

36) Trypsin je: 

a)  aminokyselina                    b)  hormon                c)  hydrolasa  d)  nukleosid 
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e)  správná odpověď není uvedena 

 

37) V poslední reakci citrátového cyklu vzniká: 

a)  oxid uhličitý          b)  koenzym A      c)  NADH + H+       d)  FADH2         

e)  správná odpověď není uvedena 

 

38) Konečným produktem dýchacího řetězce je:  

a)  voda           

b)  oxid uhličitý           

c)  acetyl-CoA              

d)  NADH + H+ 

e)  správná odpověď není uvedena 

 

39) -Karoten, žlutý provitamin A z mrkve, dýní, meruněk apod., je z chemického hlediska: 

a)  heterocyklická sloučenina  

b)  ester vyšší mastné kyseliny  

c)  vyšší alkohol 

d)  polyisoprenoidní uhlovodík 

e)  správná odpověď není uvedena  

 

40) Vyberte vitamin rozpustný v tucích: 

a)  pyridoxin                 

b)  kyselina listová 

c)  biotin                           

d)  kobalamin 

e)  správná odpověď není uvedena 
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LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY 

Přijímací řízení 2018 

Magisterské obory: Chemie  

 

Upozornění: Pokud není uvedeno jinak, výsledky příkladů jsou zaokrouhleny na jednotky nebo na desetiny. 

 

1) Vyberte vzorec disíranu amonného: 

a)  (NH4)2S2O6           b)  (NH4)3S2O8                c)  (NH4)4S2O5             d)  (NH4)2S2O7 

e)  správná odpověď není uvedena 

 

2) Vypočítejte hmotnostní procenta dusíku v cyklopropylaminu, Ar(H) = 1, Ar(C) = 12,  Ar(N) = 14. 

a)  24,6 %   b)  12,3 %    c)  30,1 %    d)  18,9 % 

e)  správná odpověď není uvedena 

 

3) Jaký objem vodíku se teoreticky získá elektrolýzou sklenice vody o objemu 150 ml? Uvažujte chování 

ideálního plynu a standardní podmínky při 0 C a 101,3 kPa. Ar(H) = 1, Ar(O) = 16. 

a)  112,0 dm3   b)  186,8 dm3           c)  93,4 dm3             d)  67,2 dm3 

e)  správná odpověď není uvedena 

 

4) Olovo (Pb) má relativní atomovou hmotnost 207. Kolik atomů je v jednom gramu olova? 

a)  2,1 . 1022            b)  4,7 . 1023                       c)  2,9 . 1021                      d)  1,2 . 1022   

e)  správná odpověď není uvedena 

 

5) Izotop kyslíku 18O obsahuje: 

a)  18 protonů  b)  18 neutronů      c)  8 protonů + 10 neutronů                      

d)  8 protonů + 18 neutronů            e)  správná odpověď není uvedena 

 

6) Uvažujte následující rovnovážnou reakci ve vodném roztoku a vyberte správné tvrzení:                                        

HCOO + H2O  ⇄  HCOOH + OH 

a)  přidáním HCOONa podpoříme disociaci kyseliny mravenčí            

b)  alkalizace roztoku potlačí hydrolýzu formiátového aniontu          

c)  okyselení roztoku posune rovnováhu doleva              

d)  přidáním HCOOH se zvýší hodnota rovnovážné konstanty 

e)  správná odpověď není uvedena 

 

7) Vyberte sloučeninu, která může vytvářet vodíkové vazby s molekulami vody: 

a)  oktadekan         b)  toluen        c)  acetamid           d)  bromethan 

e)  správná odpověď není uvedena 

 

8) Extrémně nízká koncentrace látek se často vyjadřuje v ppm (parts per million), tedy v miliontých dílech. 

Detektor CO2 v učebně ukazoval hodnotu 920 ppm objemových. Kolik gramů CO2 bylo v jednom m3 vzduchu?  

Uvažujte chování ideálního plynu a standardní podmínky při 0 C a 101,3 kPa. Ar(C) = 12,               Ar(O) = 16. 

a)  1,8 g/m3                   b)  0,9 g/m3         c)  2,3 g/m3    d)  3,6 g/m3                                       

e)  správná odpověď není uvedena  

 

9) Vodný roztok kyseliny chlorovodíkové (26 hmot. %, M = 36,5 g/mol) má hustotu 1,13 g/ml. Vypočítejte 

látkovou koncentraci kyseliny chlorovodíkové. 

a)  6,0 mol/l                  b)  1,3 mol/l            c)  3,0 mol/l     d)  8,0 mol/l 

e)  správná odpověď není uvedena 

 

10) K roztoku kys. sírové (60 ml; 100 mmol/l) byl přidán roztok hydroxidu sodného (50 ml; 100 mmol/l). Kolik 

procent kyseliny bylo zneutralizováno? Předpokládejte ideální chování a úplnou disociaci obou elektrolytů.                                                                                    

a)  20 %                       b)  30 %                              c)  50 %                      d)  60 % 

e)  správná odpověď není uvedena 

 

11) Koncentrace kationtů v roztoku síranu draselného je 500 mmol/l. Jaká je koncentrace aniontů? 

a)  250 mmol/l         b)  500 mmol/l           c)  750 mmol/l    d)  1000 mmol/l 

e)  správná odpověď není uvedena 
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12) Vyberte slabý elektrolyt: 

a)  močovina          b) amoniak              c)  glycerol                                d)  glukosa 

e)  správná odpověď není uvedena 

 

13) Vodný roztok hydroxidu sodného (M = 40 g/mol) má pH = 11 (25 C). Vypočtěte hmotnostní koncentraci 

hydroxidu sodného. 

a)  40 mg/l                       b)  30 mg/l               c)  25 mg/l                             d)  80 mg/l 

e)  správná odpověď není uvedena 

 

14) Vyberte sůl, jejíž vodný roztok bude mít pH > 7: 

a)  CaCl2                    b)  KNO3             c)  CuSO4                                d)  NaClO4                                                                       

e)  správná odpověď není uvedena 

 

15) Vyberte správný výrok o dusíku a jeho sloučeninách: 

a)  dusičnany (nitráty) přijaté potravou jsou pro člověka významným zdrojem dusíku 

b)  většina dusíku je z těla vylučována močí ve formě kyseliny močové  

c)  oxid dusnatý se v lékařství užívá jako plynné anestetikum (tzv. rajský plyn) 

d)  oxidační číslo dusíku v aminech je III 

e)  správná odpověď není uvedena 

 

16) Vyberte sloučeninu nerozpustnou ve vodě: 

a)  Ca(HCO3)2       b)  ZnSO4       c)  MgCO3           d)  Na2S       e)  správná odpověď není uvedena 

 

17) Na základě hodnot standardních redoxních (elektrodových) potenciálů (viz tabulka) vyberte správné 

tvrzení. Uvažujte standardní podmínky, za nichž jsou tyto potenciály 

definovány. 

a) každá draselná sůl může přeměnit soli chromité na dichroman  

b) soli trojmocného kobaltu mohou oxidovat ionty železnaté 

c) jakákoliv kobaltnatá sůl přemění K+ ionty na elementární draslík 

d) ionty Fe2+ mohou oxidovat soli dvojmocného kobaltu 

e) správná odpověď není uvedena 

 

18) Monoacyl odvozený od tříuhlíkaté dikarboxylové kyseliny je:  

a)  sukcinyl      b)  akryloyl     c)  malonyl      d)  pyruvyl      e)  správná odpověď není uvedena 

 

19) Vyberte redoxní pár (Ared/Aox), který odpovídá dehydrogenaci (Ared  Aox + 2 H): 

a)  maleinát/fumarát        b)  laktát/oxalát       c)  propionát/propionyl      d)  3-hydroxybutyrát/acetoacetát 

e)  správná odpověď není uvedena 

 

20) Vyberte správné tvrzení o přeměně sloučenin A  B  C: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  dehydrogenace látky A je následovaná dehydrogenací meziproduktu B   

b)  přeměna A  B je dehydratace, následovaná izomerací sloučeniny B 

c)  první přeměna je oxidace, druhá redukce           

d)  po adici 2 H na substrát A nastává dehydratace sloučeniny B 

e)  správná odpověď není uvedena 

K+/K 2,93 V 

Fe3+/Fe2+ +0,77 V 

Cr2O7
2/2 Cr3+ +1,33 V 

Co3+/Co2+ +1,82 V 

        A                                                                             B                                                                      C 
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21) Uvedená sloučenina vznikne reakcí (R = alkyl): 

a)  cyklického ketonu + R-OH                    

b)  cyklického alkoholu + R-O-R               

c)  cyklického aldehydu + R-OH   

d)  cyklické kyseliny + R-O-O-H                  

e)  správná odpověď není uvedena 

 

22) Vyberte správnou trojici obecných názvů pro R-CO-O-CO-R, R-CO-NH2, R-S-R (R = alkyl):        

a)  ester, amin, sulfan           b)  acetal, peptid, thiol       c)  anhydrid, amid, sulfid                                                         d)  

poloacetal, azid, sulfát    e)  správná odpověď není uvedena 

 

23) Vyberte sloučeninu, která obsahuje centrum chirality: 

a)  benzylamin          b)  laktát        c)  isopropanol         d)  kys. citronová 

e)  správná odpověď není uvedena 

 

24) Vyberte sloučeninu, která odpovídá sumárnímu vzorci C3H5N3O9: 

a)  glycerol-trinitrát        b)  cytosin            c)  histidin              d)  trimethylammonium                                             

e)  správná odpověď není uvedena 

 

25) Vyberte dikarboxylovou kyselinu: 

a)  acetoctová     b)  glukuronová       c)  máselná      d)  močová         e)  správná odpověď není uvedena 

 

26) Vyberte správnou trojici názvů pro uvedené sloučeniny: 

 

a)  imidazol, piperidin, thiolan                    

b)  pyrrol, furan, thiazol                         

c)  pyrrolidin, oxolan, thiofen                          

d)  imidazol, pyran, thiofen 

e)  správná odpověď není uvedena 

 

27) Vyberte sloučeninu, která je derivátem dusíkatého heterocyklu: 

a)  anilinium chlorid b)  pikrát amonný       c)  urát amonný        d)  azid amonný                                                 

e)  správná odpověď není uvedena 

 

28) Uvedená sloučenina je:  

a)  laktosa   b)  maltosa   c)  sacharosa  d)  cellobiosa 

e)  správná odpověď není uvedena 

 

 

29) D-Glukosa a L-glukosa mají odlišnou konfiguraci:  

a)  na referenčním atomu uhlíku          b)  na všech chirálních atomech          c)  na anomerním uhlíku 

d)  na atomu C-2 e)  správná odpověď není uvedena 

 

30) Vyberte mastnou kyselinu s nejvyšším počtem dvojných vazeb: 

a)  olejov b)  linolová           c)  stearová                d)  linolenová 

e)  nelze jednoznačně rozhodnout 

 

31) Uvedená sloučenina je:  

a)  adenosin             b)  cytosin 

c)  guanosin            d)  thymidin 

e)  správná odpověď není uvedena 

 

32) Klíčový enzym replikace je: 

a)  RNA-ligasa  

b)  DNA-polymerasa 

c)  DNA-nukleasa  

d)  RNA-polymerasa 

e)  správná odpověď není uvedena  
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33) Uvedená sloučenina vznikne z:                   

a)  asparaginu, lysinu, argininu      

b)  glutaminu, histidinu, threoninu  

c)  histidinu, lysinu, aspartátu     

d)  glutaminu, tyrosinu, isoleucinu 

e)  správná odpověď není uvedena 

 

34) Vyberte aminokyselinu, jejíž postranní řetězec v molekule proteinu může vytvářet vodíkové můstky: 

a)  valin  b)  threonin          c)  cystein        d)  fenylalanin      e)  správná odpověď není uvedena 

 

35) Vyberte aminokyselinu s nejvyšším počtem atomů uhlíku: 

a)  histidin      b)  fenylalanin c)  glutamin      d)  leucin           e)  nelze jednoznačně rozhodnout 

 

36) Přeměnu alaninu na pyruvát katalyzuje: 

a)  oxidoreduktasa            b)  hydrolasa                    c)  transferasa           d)  ligasa 

e)  správná odpověď není uvedena 

 

37) Vyberte meziprodukt citrátového cyklu, který je přeměňován působením flavinového kofaktoru: 

a)  citrát                         b)  isocitrát                      c)  malát                  d)  sukcinyl-CoA  

e)  správná odpověď není uvedena 

 

38) Meziproduktem β-oxidace mastných kyselin je R-CO-CH2-CO-S-CoA. Jeho další přeměna vyžaduje: 

a)  H2O           

b)  NAD+ 

c)  FAD       

d)  CoA-SH 

e)  správná odpověď není uvedena 

 

39) Identifikujete vitamin z následujících údajů: molekulový vzorec C31H46O2, nerozpustný ve vodě, hojně 

obsažený ve špenátu, kapustě, brokolici, nutný pro správný proces hemokoagulace. 

a)  retinol                b) kalciol                       c)  thiamin                  d)  fylochinon 

e)  správná odpověď není uvedena 

 

 

40) Vyberte sloučeninu, která je prokazatelně karcinogenní: 

a)  nikotin               b)  cyklohexan              c)  benzen                    d)  fenol                                                             

e)  správná odpověď není uvedena 

 


