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IDENTIFIKACE A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ BIOLOGICKÝCH POJMŮ 

 

Žák ovládá správné používání pojmů: 

• morfologických 

• anatomických 

• fyziologických 

• systematických 

• genetických 

• ekologických 

• etologických 

• ontogenetických 

• fylogenetických 

Žák používá biologických termínů s porozuměním. Je schopen biologické termíny správně 

zapsat a orientovat se v hierarchii biologických pojmů. 

 

ÚLOHY 
 

1. Spojte odpovídající výrazy: 

NERVOVÁ SOUSTAVA 

POHYBOVÁ SOUSTAVA 

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA 

KŮŽE A POKRYV TĚLA 

ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA  
 

(Dovednosti, které žáci používají: Identifikace a správné používání pojmů)  

2. Doplňte správná slova do vět. 

 Trombocyty se nacházejí v ___________________________________________ 

 Střevlík měděný a slunéčko sedmitečné patří mezi________________________ze 

třídy hmyzu. 

 Pes i liška patří mezi šelmy_______________________________________(jaké?) 

CHÁMOVOD 

NOSOHLTAN 

ČËŠKA 

HENLEOVA KLIČKA 

VAROLŮV MOST 
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  Alela je forma_____________________________________________________ 

 Základní stavební a funkční jednotka vylučovací soustavy se nazývá__________ 

 

(Dovednosti, které žáci používají: Identifikace a správné používání pojmů, vysvětlování a 

předvídání jevů a kauzálních dovedností)  

3.  Vyberte organismus, který nepatří do této skupiny, a zdůvodněte svůj výběr: 

Do souboru nepatří organismus pod písmenem____________________, 

neboť______________________________________________________________________. 

(Dovednosti, které žáci používají: Identifikace a správné používání pojmů, kvalitativní a 

kvantitativní popis objektů, systémů, jevů a jejich klasifikace, grafické vnímání, tvorba a 

interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů.)  

4.  Z následujících písmen složte název látky, která je schopna přenášet kyslík v našem těle: 

 IOGNBHOMEL 

Ze slabik vytvořte název děje, který nás chrání např. před bakteriálními onemocněními: 
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TÓ   CY   ZA   FA   GO  

(Dovednosti, které žáci používají: Identifikace a správné používání pojmů.)  

5. Upravte na pravdivá tvrzení (škrtněte to, co do věty nepatří): 

 Typickým zástupcem pěvců je sýkora koňadra, volavka popelavá, havran polní. 

 Mezi obnovitelné energetické zdroje řadíme dřevo, vítr, uhlí a ropu.  

 Ke štěpení bílkovin dochází u člověka v dutině ústní, tenkém střevě, tlustém střevě. 

 Dědičná informace člověka je uložena v cytoplazmě všech buněk, jejich jádrech a v 

mitochondriích.  

(Dovednosti, které žáci používají: Identifikace a správné používání pojmů, vysvětlování a 

předvídání jevů a kauzálních dovedností, kvalitativní a kvantitativní popis objektů, systémů, 

jevů a jejich klasifikace.)  

 

6.  Určete, zda dané tvrzení je správné nebo nikoliv. Správnost označte √, nesprávné tvrzení 

označte X 

 Děloha je u člověka párový orgán. 

 Somatické buňky mají haploidní počet chromozomů. 

 Na povrchu kořene se nachází epidermis. 

 U člověka rozlišujeme 4 krevní skupiny. Jsou to A, B, AB a 0. 

 Johan Gregor Mendel je považován za zakladatele genetiky.  

 Denně se v ledvinách člověka pročistí asi 1,5 litru krve. 

 Endoplazmatické retikulum se nachází u všech prokaryotických buňek.  

  Lišejník je symbiotický organismus, který se skládá z houbových vláken a řas.  

(Dovednosti, které žáci používají: Identifikace a správné používání pojmů, vysvětlování a 

předvídání jevů a kauzálních dovedností, kvalitativní a kvantitativní popis objektů, systémů, 

jevů a jejich klasifikace.)  
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7.  Popište průběh reflexního oblouku nervové soustavy. Doplňte chybějící pojmy: 

 

1____________________________________________ 

2____________________________________________ 

(Dovednosti, které žáci používají: Identifikace a správné používání pojmů, kvalitativní a 

kvantitativní popis objektů, systémů, jevů a jejich klasifikace.)  

 

8.  Popište stavbu zubu: 

 

(Dovednosti, které žáci používají: Identifikace a správné používání pojmů, kvalitativní a 

kvantitativní popis objektů, systémů, jevů a jejich klasifikace, grafické vnímání, tvorba a 

interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů.)  
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9. Z ektodermu, mezodermu a entodermu vznikají tkáně a orgány. Která z následujících 

kombinací (a – d) je správná? 

 EKTODERM MEZODERM ENTODERM 

a pokožka játra nervová soustava 

b nervová soustava plíce cévy 

c kůže kosti krev 

d nervová soustava krev plíce 

 

 (Dovednosti, které žáci používají: Identifikace a správné používání pojmů, kvalitativní a 

kvantitativní popis objektů, systémů, jevů a jejich klasifikace.)  

10.  Jak se jmenuje tato fáze mitózy, která je vyobrazena na obrázku, popište jej : 

 

FÁZE MITÓZY SE NAZÝVÁ:_______________________________________________ 

 

A_________________________________B_________________________________ 

 

(Dovednosti, které žáci používají: Identifikace a správné používání pojmů, grafické vnímání, 

tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů.)  
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KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ POPIS OBJEKTŮ, SYSTÉMŮ, JEVŮ A JEJICH 

KLASIFIKACE 
 

Žák popíše morfologii, anatomii, fyziologii, fylogenezi, ontogenezi a evoluční vazby na 

vybraných organismech. Charakterizuje a s porozuměním vysvětluje základní biologické jevy 

a procesy. Žák je schopen rozlišit podstatné kvalitativní rozdíly v uspořádanosti a funkcích 

živých soustav a využít je při klasifikaci objektů. 

ÚLOHY 
 

1. Rodozměna je střídání pohlavní a nepohlavní generace např. u výtrusných rostlin.  Ta část 

rostliny, která je tvořena buňkami s diploidní sadou chromozomů se nazývá sporofyt. 

Vysvětlete její význam pro rostlinu. 

VÝZNAM 

SPOROFYTU:_________________________________________________________________ 

(Dovednosti, které žáci používají: Kvalitativní a kvantitativní popis objektů, systémů, jevů a 

jejich klasifikace, identifikace a správné používání pojmů.)  

 

2.  Na obrázku je submikroskopická struktura jedné z organel rostlinné buňky, která obsahuje 

zelená barviva. Jmenuje se _________________________________. Pojmenujte části této 

organely. 

 
A____________________________________ 

B____________________________________ 

  

 

 

 

(Dovednosti, které žáci používají: Kvalitativní a kvantitativní popis objektů, systémů, jevů a 

jejich klasifikace, identifikace a správné používání pojmů, grafické vnímání, tvorba a 

interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů.)  
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3.  Na obrázku je nákres stavby jednoho lidského orgánu. Napište, jak se tento orgán jmenuje 

________________________________________________ 

Pod kterým písmenem se nachází potní žláza? 

 
(Dovednosti, které žáci používají: Kvalitativní a kvantitativní popis objektů, systémů, jevů a 

jejich klasifikace, identifikace a správné používání pojmů, vysvětlování a předvídání jevů a 

kauzálních dovedností, grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace 

schémat a náčrtů.)  

 

4. Dělící vřeténko vzniká: 

a)  v  S fázi buněčného dělení 

b) v  profázi mitózy 

c)  v anafázi mitózy 

(Dovednosti, které žáci používají: Kvalitativní a kvantitativní popis objektů, systémů, jevů a 

jejich klasifikace, identifikace a správné používání pojmů.)  

 

5.  Obrázek představuje schematický nákres příčného řezu stonkem rostliny. Rozhodněte, 

zda jde o rostlinu jednoděložnou či dvouděložnou. Své rozhodnutí zdůvodněte.  

 
 

 
A) jednoděložná B) dvouděložná 
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ZDŮVODNĚNÍ:________________________________________________________________ 

 (Dovednosti, které žáci používají: Kvalitativní a kvantitativní popis objektů, systémů, jevů a 

jejich klasifikace, identifikace a správné používání pojmů, grafické vnímání, tvorba a 

interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů.)  

 

6. Na obrázcích jsou zástupci členovců. Vyberte ty, kteří patří mezi klepítkatce.   

.  

(Dovednosti, které žáci používají: Kvalitativní a kvantitativní popis objektů, systémů, jevů a 

jejich klasifikace, identifikace a správné používání pojmů, grafické vnímání, tvorba a 

interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů.)  

 
7. Která z trojic netvoří významový celek? 
 

1.  Jádro – nukleoplazma – DNA 
2.  Kyselina pyrohroznová – Krebsův cyklus – dýchací řetězec 
3.  Mitochondrie – RNA – ATP 
4.  Fotolýza vody -    Calvinův cyklus - asimiláty 

 

(Dovednosti, které žáci používají: Kvalitativní a kvantitativní popis objektů, systémů, jevů a 

jejich klasifikace, identifikace a správné používání pojmů.)  

 

8. V rodině je syn hemofilik a dcera homozygotně zdravá. Jaké jsou genotypy rodičů? 
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(Dovednosti, které žáci používají: Kvalitativní a kvantitativní popis objektů, systémů, jevů a 

jejich klasifikace, identifikace a správné používání pojmů, vysvětlování a předvídání jevů a 

kauzálních dovedností, aplikace poznatků.)  

 

9. Během fotosyntézy probíhá děj zvaný FOTOLÝZA VODY. Tento děj je součástí: 

A – primárních dějů   B – Calvinova cyklu  

C – sekundárních dějů  D – dýchacího řetězce 

 (Dovednosti, které žáci používají: Kvalitativní a kvantitativní popis objektů, systémů, jevů a 

jejich klasifikace, identifikace a správné používání pojmů, vysvětlování a předvídání jevů a 

kauzálních dovedností.)  

 

10.  Urči z popisu, o které části lidského organismu se jedná. 

A) Otvor mezi žaludkem a tenkým střevem. Obtáčí jej mohutná svalová vrstva. Při uvolnění 

sevření prochází natrávená potrava za žaludku do tenkého střeva. Stažení svalů brání 

návratu potravy.  ______________________________________ 

B) Trubicovitý útvar vyztužený chrupavčitými prstenci. Jsou v něm uloženy hlasivky.  

    ______________________________________ 

C) Tenká kost ve tvaru písmene „U“, na niž se upínají různé svaly jazyka a hltanu. 

    _______________________________________ 

(Dovednosti, které žáci používají: Kvalitativní a kvantitativní popis objektů, systémů, jevů a 

jejich klasifikace, identifikace a správné používání pojmů.)  
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VYSVĚTLOVÁNÍ A PŘEDVÍDÁNÍ JEVŮ A KAUZÁLNÍCH SOUVISLOSTÍ 
 

Žák dokáže vysvětlit vztah mezi příčinou a následkem na modelových situacích v přírodě a 

v životě člověka. Je schopen odhalovat analogie v biologických jevech a využívat je 

k předvídání průběhu jevů. Při hodnocení biologických jevů rozlišuje příčinu a následek, 

účelovost a nahodilost. 

ÚLOHY 
 

1.  Na obrázku je sasanka bílá (Anemone nemorosa L.), její barva květu je bílá, neboť (vyberte 

správná tvrzení): 

 

A. Obsahuje speciální barviva 
B. Korunní lístky jsou naplněny vodou 
C. Jde o úplný odraz světla od vzduchu, obsaženého v mezibuněčných prostorách 

rostlinného pletiva 
D. Jde o úplný odraz od povrchových struktur korunních lístků 

 

(Dovednosti, které žáci používají: Vysvětlování a předvídání jevů a kauzálních souvislostí, 

identifikace a správné používání pojmů, grafické vnímání.)  

 

2. Přečtěte si upravený úryvek ze závěrečné zprávy o výsledcích analýzy vzorku DNA: 

„….Molekula  byla podrobena kvantitativnímu testování relativního poměru A, C, 

G, T. Z výsledků jednoznačně vyplývá, že testovaná molekula obsahuje 14% nukleotidů 

s adeninem…“ 
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Na základě zadaných informací uveďte, jaký podíl v molekule tvoří nukleotidy s guaninem. 

 

(Dovednosti, které žáci používají: Vysvětlování a předvídání jevů a kauzálních souvislostí, 

identifikace a správné používání pojmů, aplikace poznatků.)  

 

3. Při rekultivaci zdevastovaných ploch (například bývalých stavenišť nebo výsypek dolů) je 

vhodné vysazovat pokud možno naše původní druhy dřevin, jejichž životní nároky nejlépe 

odpovídají podmínkám daného místa. Které z následujících příkladů rekultivace tomuto 

pravidlu vyhovují?  

 

(Dovednosti, které žáci používají: Vysvětlování a předvídání jevů a kauzálních souvislostí, 

identifikace a správné používání pojmů.)  

 

4. K vánočním svátkům patří jablka, chystáme je na stůl a připravujeme je na mísu. Která 

jablka vydrží na stole déle (několik dnů) chutná, šťavnatá a nezměněná? 

A) Ta jablka, která jsme vyleštili a umístili na mísu. 

B) Ta, která jsme pouze umístili na mísu a neleštili jsme je, ani nemyli.  

C) Ta, která jsme umyli i vyleštili a dali na mísu.  

…..% 
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 (Dovednosti, které žáci používají: Vysvětlování a předvídání jevů a kauzálních souvislostí, 

identifikace a správné používání pojmů.)  

 

5. Doplňte vhodné termíny z výběru, vytvořte úplná pravdivá tvrzení: 

A) Pokud do zkumavky s krví přidáme H2O, červené krvinky________________________ 

B) Pokud posolíme okurku, její buňky_______________________ 

1. popraskají, neboť přijímají vodu  

2. se zbaví vody a jejich stavba se zbortí  

(Dovednosti, které žáci používají: Vysvětlování a předvídání jevů a kauzálních souvislostí.)  

 

6. V létě vadnou rostliny, a tím se snižuje jejich výnos. Vyberte jednu správnou odpověď, 

která vysvětluje důvody tohoto sníženého výnosu. 

 

A Dochází k rozkladu chlorofylu zelených rostlin. 

B V ochablých, živých buňkách nemůže probíhat fotosyntéza.  

C Dochází k uzavření průduchů a zastavení příjmu CO2.  

D V buňkách se CO2 hromadí a tím se zrychluje dýchání rostlin. 

  

(Dovednosti, které žáci používají: Vysvětlování a předvídání jevů a kauzálních souvislostí, 

identifikace a správné používání pojmů.)  

 

7. Představte si, že se budete živit pouze obilím. Jako důsledek této speciální diety vám ale 

hrozí: 

A Obezita 

B Anorexie 

C Nadbytek přijatých živin 

D Nedostatek některých esenciálních živin 
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(Dovednosti, které žáci používají: Vysvětlování a předvídání jevů a kauzálních souvislostí, 

identifikace a správné používání pojmů.)  

8.  Škeble i raci mají vnější kostru. Raci jsou ale pohyblivější, čím si to vysvětlujete: 

A) Škeble mají pouze svěrací svaly. 

B) Raci mají nejen svaly, ale i klouby, které jim umožňují aktivní pohyb. 

C) Škeble rostou pouze na vnějším okraji schránky, raci se svlékají a starou schránku 

nahrazují novou, která je větší a pohyblivější.   

  (Dovednosti, které žáci používají: Vysvětlování a předvídání jevů a kauzálních souvislostí, 

identifikace a správné používání pojmů.)  

 

9. Včely dokážou určovat vlnovou délku světla, kterou my nevidíme, a vnímat i velmi 

nepatrné množství chemických látek, ale neslyší. Který z následujících výroků je pravdivý. 

V1:  Včely jsou příliš malé, aby měly funkční uši. 

V2:  Sluch by nepřispěl k včelímu fitness. 

V3:  Kdyby včely slyšely, jejich malinký mozek by byl zahlcen informacemi. 

V4:  Kdyby včely slyšely hluk úlu, zbytečně by je to odvádělo od práce.  

(Dovednosti, které žáci používají: Vysvětlování a předvídání jevů a kauzálních souvislostí, 

identifikace a správné používání pojmů.)  

10. V dnešní době stále slyšíme o vzrůstající koncentraci CO2 v atmosféře, vyberte 

pravděpodobnou příčinu z nabízených možností. 
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(Dovednosti, které žáci používají: Vysvětlování a předvídání jevů a kauzálních souvislostí, 

identifikace a správné používání pojmů.)  
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GRAFICKÉ VNÍMÁNÍ, TVORBA A INTERPRETACE GRAFŮ, TVORBA A 

INTERPRETACE SCHÉMAT A NÁČRTŮ 
 

Žák vytvoří a interpretuje graf v souvislosti s daným biologickým jevem či procesem. Umí 

vytvořit obrázek, náčrt organismu, orgánu nebo schéma ontogenetického vývoje organismu. 

Žák se orientuje v obecně užívaných biologických grafických symbolech a schématech (jako 

např. označení pohlaví, genealogické značky a rodokmenová schémata, Mendelovské 

kombinační čtverce, květní vzorce a diagramy, křivky populační dynamiky). 

ÚLOHY 
 

1. Popište stavbu květu krytosemenných rostlin. K číslům označujícím jednotlivé části květu 

přiřaďte odpovídající názvy.       

 

 

A – kališní lístky, B – semeník, C – blizna, D – tyčinka, E – korunní lístky.  

 

A B C D E 
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(Dovednosti, které žáci používají: Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a 

interpretace schémat a náčrtů, identifikace a správné používání pojmů, kvalitativní a 

kvantitativní popis objektů, systémů, jevů a jejich klasifikace.)  

2.   Stélka krásnoočka je na povrchu kryta _____________________________, pod tímto se 

nacházejí jednotlivé organely. Zásobní látkou je ___________________________________, 

který se nachází na obrázku pod číslem ____________.  

 

 (Dovednosti, které žáci používají: Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a 

interpretace schémat a náčrtů, identifikace a správné používání pojmů, kvalitativní a 

kvantitativní popis objektů, systémů, jevů a jejich klasifikace.)  

 

3.   Přiřaďte správné termíny k popisu stavby rostlinné eukaryotické buňky.  
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1__________________________________2______________________________________ 

3__________________________________4______________________________________ 

(Dovednosti, které žáci používají: Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a 

interpretace schémat a náčrtů, identifikace a správné používání pojmů, kvalitativní a 

kvantitativní popis objektů, systémů, jevů a jejich klasifikace.)  

4. Popište stavbu listu dvouděložné rostliny. 

 

1_________________________________2________________________________________ 

3_________________________________4________________________________________ 

5__________________________________  
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(Dovednosti, které žáci používají: Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a 

interpretace schémat a náčrtů, identifikace a správné používání pojmů, kvalitativní a 

kvantitativní popis objektů, systémů, jevů a jejich klasifikace.)  

5. Na obrázku je nákres prokaryotické buňky, pod kterým číslem je zakreslen nukleoid a 

fimbrie.   

 

 

  Nukleoid:  

 

  Fimbrie: 

 

 

 

(Dovednosti, které žáci používají: Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a 

interpretace schémat a náčrtů, identifikace a správné používání pojmů, kvalitativní a 

kvantitativní popis objektů, systémů, jevů a jejich klasifikace.)  

 

6.  Popište obrázek, na kterém je znázorněna stavba kůže. 
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A______________________________________B________________________________ 

C_____________________________________D_________________________________ 

 (Dovednosti, které žáci používají: Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a 

interpretace schémat a náčrtů, vysvětlování a předvídání jevů a kauzálních souvislostí, 

identifikace a správné používání pojmů, kvalitativní a kvantitativní popis objektů, systémů, 

jevů a jejich klasifikace.)  

 

7. Na obrázku je jeden za základních dějů, který probíhá neustále v každém živém organismu. 

Tento děj se jmenuje   ___________________________________. 

Přiřaďte k jednotlivým číslům na obrázku správné odborné termíny. Přiřaďte k číslům 

odpovídající písmena.   

 

A – telofáze, B – metafáze, C – anafáze, D – profáze, E - cytokineze    

 

1 2 3 4 5 

     

  

(Dovednosti, které žáci používají: Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a 

interpretace schémat a náčrtů, identifikace a správné používání pojmů, kvalitativní a 

kvantitativní popis objektů, systémů, jevů a jejich klasifikace.)  
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8.  Na obrázku je genealogické schéma, které popisuje dědičnost tvaru ušních lalůčků u 

jednotlivých členů rodiny. Jaký typ dědičnosti je pro přenos této vlastnosti typický? Recesivní 

homozygoti mají přirostlý ušní lalůček, dominantní homozygoti a heterozygoti mají lalůček 

volný. Jaký typ ušních lalůčků má proband, vzhledem ke svým prarodičům.    

Jde o úplnou – neúplnou dominanci (vyber). 

Proband má _______________________________________________________________   

(Dovednosti, které žáci používají: Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a 

interpretace schémat a náčrtů, identifikace a správné používání pojmů, kvalitativní a 

kvantitativní popis objektů, systémů, jevů a jejich klasifikace, vysvětlování a předvídání jevů a 

kauzálních souvislostí.)  

 

9.  Dokreslete do prázdného pole chybějící část mitózy. Doplňte její název.  

 

(Dovednosti, které žáci používají: Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a 

interpretace schémat a náčrtů, identifikace a správné používání pojmů, kvalitativní a 

kvantitativní popis objektů, systémů, jevů a jejich klasifikace.)  
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10.  Změna teploty prostředí má velmi výrazný vliv na životní projevy organismů. V plné míře 

to platí i o drobných vodních korýších. Která křivka grafu nejlépe vystihuje závislost srdeční 

frekvence perloočky (počet stahů za jednotku času) na teplotě vody? 

 

Závislost nejlépe vystihuje: 

A) křivka a  B) křivka b  C) křivka c  D) křivka d 

 (Dovednosti, které žáci používají: Grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a 

interpretace schémat a náčrtů, vysvětlování a předvídání jevů a kauzálních souvislostí, 

identifikace a správné používání pojmů, kvalitativní a kvantitativní popis objektů, systémů, 

jevů a jejich klasifikace.)  
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APLIKACE POZNATKŮ 
 

Žák využívá vědomosti z biologie rostlin, hub, živočichů, člověka, genetiky a ekologie při 

řešení úloh problémového charakteru s vazbou na praktický život. 

ÚLOHY 
 

1.  Které z činností lidí nepřispívají ke zlepšení stavu životního prostředí na planetě Zemi? 

A – recyklace surovin 

B – kontrola natality člověka (porodnosti) 

C – náhrada fosilních paliv (ropa, uhlí) obnovitelnými zdroji  

D – zvyšování spotřeby fosilních paliv   

 (Dovednosti, které žáci používají: Aplikace poznatků, vysvětlování a předvídání jevů a 

kauzálních souvislostí, identifikace a správné používání pojmů.)  

 

2. Která pokojová rostlina se lépe hodí do pokoje, ve kterém je pouze jedno malé okno. 

Rostlina s panašovanými listy (bílá kresba) obrázek B, nebo kultivar se sytě zelenými listy na 

obrázku A? Vysvětlete svou volbu. 

 

 

 

 A  B 
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Vysvětlení:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(Dovednosti, které žáci používají: Aplikace poznatků, grafické vnímání, tvorba a interpretace 

grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů, vysvětlování a předvídání jevů a kauzálních 

souvislostí, identifikace a správné používání pojmů.)  

 

3.  Matka má krevní skupinu A, její dítě krevní skupinu 0. Který z mužů, nositelů uvedené 

krevní skupiny, je vyloučen z otcovství? 

a) A 

b) B 

c) 0 

d) AB  

 (Dovednosti, které žáci používají: Aplikace poznatků, vysvětlování a předvídání jevů a 

kauzálních souvislostí, identifikace a správné používání pojmů.)  

 

4.  Tzv. „červivost“ jablek a třešní je způsobena rozdílnými druhy hmyzu.  Určete, který druh 

je zodpovědný za červivosti třešní a který za červivost jablek. Vyberte z nabízených možností 

a vytvořte příslušné dvojice. 

 

 

Dovednosti, které žáci používají: Aplikace poznatků, identifikace a správné používání pojmů.)  
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5. Petr vidí špatně na tabuli. Jakou čočku, A – rozptylku, B – spojku, doporučujete pro korekci 

jeho vady?   

Zakroužkujte správnou možnost:    A   B   

  

(Dovednosti, které žáci používají: Aplikace poznatků, vysvětlování a předvídání jevů a 

kauzálních souvislostí, identifikace a správné používání pojmů.)  

 

6. Vstupní surovinou pro výrobu lihu jsou brambory. Vyberte z nabídky správný řetězec 

postupu výroby.  

 (Dovednosti, které žáci používají: Aplikace poznatků, vysvětlování a předvídání jevů a 

kauzálních souvislostí, identifikace a správné používání pojmů.)  

 

7. Ledviny jsou jediným orgánem v těle člověka, který je schopen vylučovat proměnlivé 

množství vody podle potřeby organismu. Zásadní vliv na tyto děje má antidiuretický hormon 

(ADH). Vyberte správná tvrzení: 

 

A – pokud člověk málo pije a zároveň má velké ztráty vody (moč, pot, dýchání), pak se stane 

extracelulární tekutina hypertonická a zvýší se hladina ADH 
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 B – pokud člověk málo pije a zároveň má velké ztráty vody (moč, pot, dýchání), pak se stane 

extracelulární tekutina hypotonická a zvýší se hladina ADH 

C – Hormon ADH stimuluje zpětné vstřebávání vody za sběrných kanálků v ledvinách. 

D – Zvýšená hladina ADH v krvi vede ke zvýšené produkci a vylučování hypotonické moči.   

(Dovednosti, které žáci používají: Aplikace poznatků, vysvětlování a předvídání jevů a 

kauzálních souvislostí, identifikace a správné používání pojmů.)  

 

8. Proč červenají zelené (nezralé) třešně? 

A – chloroplasty se mění na chromoplasty 

B – plastidy zanikají, červená barva je barva rozpadu chloroplastů 

C – chlorofyl a se mění na chlorofyl b a c 

(Dovednosti, které žáci používají: Aplikace poznatků, vysvětlování a předvídání jevů a 

kauzálních souvislostí, identifikace a správné používání pojmů, kvalitativní a kvantitativní 

popis objektů, systémů, jevů a jejich klasifikace.)  

 

9. Rozhodněte, který výrok je pravdivý, a který nikoliv. 

V1: Potřeba spánku je u člověka rozdílná. Novorozenec a kojenec prospí 20 hodin denně, 

dospělý člověk pak 7 – 9 hodin denně a ve stáří se potřeba spánku nemění. 

V2: Mozková kůra je již u novorozenců plně vytvořená, ale zdaleka není dokončen její vývoj.  

(Dovednosti, které žáci používají: Aplikace poznatků, vysvětlování a předvídání jevů a 

kauzálních souvislostí, identifikace a správné používání pojmů.)  

 

10. Určete, zda jde o pravdivé či nepravdivé tvrzení: 

1. Středoušní kůstky jsou nejmenší kosti v lidském těle. 

2. Hormony štítné žlázy podporují vstřebávání Ca. 

3. Trojcípá chlopeň se nachází v aortě. 

4. Plíce jsou tvořeny 6 laloky. 

5. Axon je krátký výběžek neuronu. 
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6. Proprioreceptory přijímají podněty ze zevního prostředí. 

7. Hladké svalstvo není ovlivňováno ani hormony ani nervy. 

  

(Dovednosti, které žáci používají: Aplikace poznatků, vysvětlování a předvídání jevů a 

kauzálních souvislostí, identifikace a správné používání pojmů, kvalitativní a kvantitativní 

popis objektů, systémů, jevů a jejich klasifikace.)  
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POZOROVÁNÍ, EXPERIMENTOVÁNÍ, MĚŘENÍ 
 

Pozorování: Žák pozoruje, srovnává a popisuje biologické objekty a jevy. Žák ovládá obsluhu 

mikroskopu, je schopen samostatně připravit preparát k pozorování. 

Experimentování:  Žák dokáže zformulovat hypotézu předvídající výsledek pokusu. Žák je 

schopen samostatně provádět experiment na základě psaného návodu. Žák zaznamenává a 

analyzuje získané údaje, vysvětluje výsledky pokusu a stanoví závěr experimentu. 

Měření:   Žák dokáže provádět odhad výsledku měření. 

ÚLOHY 
1.  Obraz  vytvořený jednoduchým světelným mikroskopem je : 

a) zdánlivý, převrácený, zvětšený 

b) zdánlivý, vzpřímený, zvětšený 

c) skutečný, převrácený, zvětšený 

d) skutečný, vzpřímený, zvětšený 

(Dovednosti, které žáci používají: Pozorování, experiment, měření, identifikace a správné 

používání pojmů.)  

 

2. Lidská červená krvinka v destilované vodě: 

a) podlehne plazmolýze 

b) podlehne plasmorhize 

c) podlehne plazmolýze 

d) zůstane nezměněná 

(Dovednosti, které žáci používají: Pozorování, experiment, měření, kvalitativní a kvantitativní 

popis objektů, systémů, jevů a jejich klasifikace, identifikace a správné používání pojmů, 

vysvětlování a předvídání jevů a kauzálních souvislostí.)  

 

3. Na snímcích A – C jsou různá rostlinná pletiva, určete, který popis se hodí k jednotlivým 

obrázkům: 
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(Dovednosti, které žáci používají: Pozorování, experiment, měření, kvalitativní a kvantitativní 

popis objektů, systémů, jevů a jejich klasifikace, identifikace a správné používání pojmů, 

grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů.)  

 

4. Na snímcích jsou fotografie pokusu, při kterém je použita bramborová hlíza a kuchyňská 

sůl (NaCl). Uspořádejte snímky podle skutečnosti, jak byly postupně nafoceny – jak probíhal 

daný pokus. Pojmenujte děj, který je na obrázcích znázorněn. 

Posloupnost jednotlivých kroků je: _________________  

 

TENTO DĚJ SE NAZÝVÁ:__________________________________________ 

1. 

Aerenchym bahenních 

rostlin 

2. 

Parenchym bezu černého 

3. 

Parenchym zásobních listů 

cibule 
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(Dovednosti, které žáci používají: Pozorování, experiment, měření, kvalitativní a kvantitativní 

popis objektů, systémů, jevů a jejich klasifikace, identifikace a správné používání pojmů, 

grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů.)  

 

5.  Příčný řez listem borovice.  

 

Pryskyřičný kanálek se nachází pod písmenem A – B (vyberte správnou odpověď) 

 

(Dovednosti, které žáci používají: Pozorování, experiment, měření, kvalitativní a kvantitativní 

popis objektů, systémů, jevů a jejich klasifikace, identifikace a správné používání pojmů, 

grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů.)  

6.  Do předkreslených obrázku dokreslete:  

A) Jak vypadá protoplast buněk zásobních listů cibule, které se nacházejí v izotonickém 

roztoku 

B) Jak vypadá protoplast buněk zásobních listů cibule, které se nachází v hypertonickém 

roztoku 

(Poznámka: zakreslete centrální vakuolu a cytoplazmu.) 

  

 

 

 

 

A B 
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(Dovednosti, které žáci používají: Pozorování, experiment, měření, kvalitativní a kvantitativní 

popis objektů, systémů, jevů a jejich klasifikace, identifikace a správné používání pojmů, 

grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů.)  

 

7. Listy červeného zelí rozřežeme na drobné kousky a povaříme ve vodě. Získaný filtrát 

rozdělíme do 3 zkumavek. První zkumavka je kontrolní, do druhé přikápneme kyselinu 

octovou, do třetí přikápneme NH4OH.  

Doplňte barvy, kterými se filtrát v daných zkumavkách zbarví. Vyberte z nabídky: 

a)Modro-fialová            b) zelená              c) jasně červená 

Kontrolní zkumavka Přikápnout kyselinu octovou Přikápnout NH4 OH 

   

 

(Dovednosti, které žáci používají: Pozorování, experiment, měření, kvalitativní a kvantitativní 

popis objektů, systémů, jevů a jejich klasifikace, identifikace a správné používání pojmů, 

aplikace poznatků.)  

 

8. Když se světlo setká s hmotou, může být odraženo, propuštěno, nebo pohlceno. Látky, 

které viditelné světlo pohlcují, jsou nazývány pigmenty. Během fotosyntézy dochází 

k pohlcování červeného a modrého světla a proto vidíme listy zeleně.  

Které světlo je pro „pohánění“ fotosyntézy nejméně účinné? 

a) modré b)zelené c) červené d) žluté     

(Dovednosti, které žáci používají: Pozorování, experiment, měření, kvalitativní a kvantitativní 

popis objektů, systémů, jevů a jejich klasifikace, identifikace a správné používání pojmů.)  

 

9.  Penicilin – objev 20. století 

K objevu tohoto prvního účinného antibiotika došlo v roce 1928 úplnou náhodou. Skotský 

bakteriolog Alexander Fleming zapomněl v laboratoři před odjezdem na dovolenou uklidit 

jednu Petriho misku, ve které kultivoval stafylokokové bakterie. Po návratu zjistil, že se v 

misce vytvořila plíseň a kolonie stafylokoků kolem této plísně odumřely. Dalším zkoumáním 

plísně zjistil, že má účinky nejen proti bakteriím stafylokoků, ale i proti streptokokům, 
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meningokokům, bakteriím záškrtu a plynaté sněti. Penicilin totiž narušuje a zastavuje 

syntézu bakteriální stěny. Mechanizmus účinku spočívá v inhibici enzymu transpeptidasy, 

který vytváří příčné vazby v peptidoglykanu. Penicilin se váže do aktivního centra enzymu. 

Fleming dále objevil, že antibiotikum nemá žádné negativní účinky na zdravé lidské tkáně a 

netlumí obranné reakce leukocytů. Odvozením z latinského názvu pro všechny plísně 

pojmenoval tuto nesmírně důležitou plíseň „penicilin“. 

(Marek Zouzalík, 21. století, březen 2005, str. 84, upraveno) 

Úkol:Pod kterým písmenem se nachází přibližný tvar baktérie, která „přispěla“ k objevení 

penicilinu?  

 

 

Správná odpověď: ___________________________ 

(Dovednosti, které žáci používají: Pozorování, experiment, měření, kvalitativní a kvantitativní 

popis objektů, systémů, jevů a jejich klasifikace, identifikace a správné používání pojmů, 

grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů.)  

 

 

 

10.  Na fotografiích jsou 4 zástupci říše hub (1. – 4.). Přiřaďte k těmto zástupcům příslušné 
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grafické zobrazení jejich rozmnožování (A nebo B). 

   

 

 

 

(Dovednosti, které žáci používají: Pozorování, experiment, měření, kvalitativní a kvantitativní 

popis objektů, systémů, jevů a jejich klasifikace, identifikace a správné používání pojmů, 

grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů.)  

1. 2. 3. 4. 
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VÝSLEDKY 
 

IDENTIFIKACE A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ BIOLOGICKÝCH POJMŮ 
 

1.  

NERVOVÁ SOUSTAVA 

POHYBOVÁ SOUSTAVA 

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA 
DÝCHACÍ SOUSTAVA 
ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA  

 2.  

 Trombocyty jsou součástí_______krve_________________________________ 

 Střevlík měděný a slunéčko sedmitečné patří mezi___brouky (hmyz)_________ 

 Pes i liška patří mezi šelmy______psovité_______________________________ 

  Alela je forma___________genu_____________________________________ 

 Základní stavební a funkční jednotka vylučovací soustavy se nazývá_nefron____ 

3. B)  - není to rostlina, je to houba 

4. hemoglobin, fagocytóza 

 5.  

 Typickým zástupcem pěvců je sýkora koňadra, volavka popelavá, havran polní. 

 Mezi obnovitelné energetické zdroje řadíme dřevo, vítr, uhlí a ropu.  

 Ke štěpení bílkovin dochází u člověka v dutině ústní, tenkém střevě, tlustém střevě. 

 Dědičná informace člověka je uložena v cytoplazmě všech buněk, jejich jádrech a v 

mitochondriích.  

6.   

 Děloha je u člověka párový orgán.      X 

 Somatické buňky mají haploidní počet chromozomů.    X 

 Na povrchu kořene se nachází epidermis.     X 

CHÁMOVOD 

NOSOHLTAN 

ČEŠKA 

HENLEOVA KLIČKA 

VAROLŮV MOST 
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 U člověka rozlišujeme 4 krevní skupiny. Jsou to A, B, AB a 0.    √ 

 Johan Gregor Mendel je považován za zakladatele genetiky.    √ 

 Denně se v ledvinách člověka pročistí asi 1,5 litru krve.    X 

 Endoplazmatické retikulum se nachází u všech prokaryotických buňek.  X 

  Lišejník je symbiotický organismus, který se skládá z houbových vláken a řas.  √ 

7. 1. dostředivá dráha, 2. efektor (sval) 

8. A – korunka, 1 – sklovina, 2 – zubovina, 3 – dřeň, B – kořen, 4 – cement, 5,6 – cévní 

zásobení, nervy 

9. d 

10. metafáze, A – chromozom, B – centriola 

 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ POPIS OBJEKTŮ, SYSTÉMŮ, JEVŮ A JEJICH KLASIFIKACE 
 

 1. Zajišťuje fotosyntézu a tvorbu zásobních sacharidů, které ukládá do oddenku 

2. plastid, A – tylakoidy, B – dvojitá membrána 

3. A – kůže, B – potní žláza 

4. b 

5. A) Jde o rostlinu jednoděložnou, neboť nemá cévní svazky uspořádány ve stonku 

koncentricky (v soustředné kružnici). 

6. B - štír, D - pavouk 

7. c 

8. C 

9. A 

10. vrátník, hrtan, jazylka  

 

VYSVĚTLOVÁNÍ A PŘEDVÍDÁNÍ JEVŮ A KAUZÁLNÍCH SOUVISLOSTÍ 
 

1. C 
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2. 36% 

3. ANO, NE, NE, ANO 

4. B 

5. A 1,  B 2 

6. C 

7. D 

8. B 

9. V2 

10 c 

GRAFICKÉ VNÍMÁNÍ, TVORBA A INTERPRETACE GRAFŮ, TVORBA A INTERPRETACE SCHÉMAT A 

NÁČRTŮ 
 

1. A – 4, B – 3, C – 1, D – 5, E - 2 

2. periplast, polysacharid (paramylon),  2 

3. 1 – jádro, 2 – mitochondrie, 3 – vakuola, 4 - chloroplast 

4. 1 – kutikula, 2 – palisádový parenchym, 3 – houbový parenchym, 4 – pokožka, 5 - průduch 

 5. nukleoid – 1, fimbrie – 4 

6.  A – podkožní vazivo, B – potní žláza, C – mazová žláza, D - sval       

7. mitóza, 1 – D, 2 – B, 3 – C, 4 – A, 5 - E 

8. úplná dominance, proband má volný ušní lalůček   

9. anafáze  

   

 

 

10. A 
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APLIKACE POZNATKŮ 
 

1. D 

2. A - sytě zelený kultivar obsahuje více chlorofylu nezbytného pro život rostliny, je-li v pokoji 

málo světla, bude potřebovat co nejvíce chlorofylu.  

3. d) AB 

4. A2, B1 

5. A 

6. C 

7. A, C  

8. A 

9. V1: nepravdivý výrok, V2: pravdivý výrok  

10. 1 – ANO, 2 – NE, 3 – NE, 4 – NE, 5 – NE, 6 – NE, 7 - NE 

 

POZOROVÁNÍ, EXPERIMENTOVÁNÍ, MĚŘENÍ 
 

1.a 

2. a 

3. A1, B3, C2 

4. plazmolýza, B, C, A  

5. A 

6. A – centrální vakuola je roztažena po celém objemu buňky, cytoplazma je zatlačena 

k okrajům (mezi vakuolu a buněčnou stěnu) 

B – vakuola je menší (ztratila vodu), kulovitá, cytoplazma kolem, mohou vzniknout Hechtova 

vlákna  
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7. kontrolní zkumavka – modro – fialová barva, zkumavka s kysel. octovou – jasně červená, 

zkumavka s roztokem amoniaku - zelená  

8. b 

9. C 

9. 1A, 2A, 3B, 4A 
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