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49 Ideální kapalina proudí rychlostí 6 ms-1 trubicí
o s průměrem 30 cm pak přechází do užší části, kde
vzroste rychlost 9krát. Jaký průměr má užší trubice
(obě trubice mají kruhový průřez):

A 0,01 m
*B 0,1 m
C 1 cm
D 0,001 m

50 Na přímý vodič o délce 2 m, kterým protéká proud
0,5 A působí v homogenním magnetickém poli síla
4 N. Vodič svírá s indukčními čarami úhel 90°. Jak
velkou magnetickou indukci má působící magnetic-
ké pole:

A 0,5 T
*B 4 T
C 2 T
D 1 T

51 Tři sériově zapojené kondenzátory mají celkovou
kapacitu 3 nF, jakou kapacitu má třetí kondenzá-
tor, když víte, že dva mají kapacitu 12 nF?

A 3 nF
B 12 nF
*C 6 nF
D 9 nF

52 Diamagnetické látky magnetické pole
A zeslabují nebo zesilují v závislosti na velikosti mag-

netické indukce
B zesilují
C neovlivňují
*D zeslabují

53 Paprsek naráží na dokonale rovinnou odraznou plo-
chu pod úhlem 40° vůči kolmici k odrazné ploše a
bodu dopadu, pod jakým úhlem se bude paprsek od-
rážet vůči odrazné ploše:

*A 50°
B záleží na indexu lomu odrazné plochy
C neodrazí se
D 40°

54 Jaká je optická mohutnost čočky, pokud z předmě-
tu vzdáleného 0,5m od čočky vytvoří obraz vzdálený
2m od čočky

A 2,5 Dm
B 0,25 D
*C 2,5 D
D 0,25 Dm

55 Jednotkou hladiny hlasitosti je
A son
B W.m-2

C dB
*D fón

56 Elektromagnetické záření o vlnové délce 2.10-8 me-
tru odpovídá části spektra označované jako záření:

*A UV
B RTG
C Gama
D viditelné

57 Vyberte částici s největší klidovou hmotností z uve-
dených:

A proton
*B alfa částice
C neutron
D gluon

58 koherentní záření vzniká v
A polarimetru
*B laseru
C LED (světlo emitující diodě)
D rentgence

59 Energie fotonu při interakci s elektronem v elektro-
novém obalu atomu nemůže:

A být částečně pohlcena
*B být mnohonásobně zvětšena
C zůstat beze změny
D být zcela pohlcena

60 Vyberte pravdivé tvrzení: hmotnost jádra (s výjim-
kou lehkého vodíku 1H)

A je vždy stejná jako hmotnost součtu protonů a ne-
utronů, které jej tvoří

B je někdy menší někdy větší než hmotnost součtu
protonů a neutronů, které jej tvoří

*C je vždy menší než hmotnost součtu protonů a ne-
utronů, které jej tvoří

D je vždy větší než hmotnost součtu protonů a neutro-
nů, které jej tvoří
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Jméno a příjmení – pište do okénka Číslo přihlášky Číslo zadání

1
1 Akomodace je projevem přizpůsobení lomivosti
*A čočky
B rohovky
C sítnice
D duhovky

2 Do levé srdeční síně ústí
A vrátnicová žíla
B dolní dutá žíla
C horní dutá žíla
*D plicní žíly

3 V mitotické telofázi
A se seřazují chromozómy v centrální rovině a podél-

ně se rozštěpí
B se připojují chromozómy na mikrotubuly dělicího

vřeténka
C se ztenčují chromozómy, rozděluje se centriol a roz-

padá se jaderný obal
*D je patrné jadérko

4 Vitální kapacita plic je dána součtem:
*A dechového objemu, inspiračního dechového objemu

a expiračního dechového objemu
B expiračního dechového objemu, a funkční reziduál-

ní kapacity plic
C inspiračního dechového objemu a reziduálního ob-

jemu
D objemu vzduchu v plicích po volném výdechu a de-

chového objemu

5 Inzulín je vyměšován z buněk:
*A slinivky břišní
B ledviny
C sleziny
D jater

6 Z kterých složek je tvořena kost?
A z dřeně, chrupavky a kostní tkáně
*B z vazivové okostice, vlastní kostní tkáně a dřeně
C z vazivové okostice, vlastní kostní tkáně a chrupav-

ky
D z kostní tkáně, vazivové okostice a myofibrily

7 Co je podstatou svalového stahu?
A připojení svalu ke dvěma kostem
B snížení koncentrace vápenných iontů v cytoplazmě

svalového vlákna
*C zasunutí slabých filamentů mezi filamenty silné
D houbovitá tkáň

8 Příčně pruhované svaly, které způsobují opačnou
změnu při provádění pohybů, se nazývají:

*A antagonisté
B synergisté
C posturální
D lokomoční

9 Kterou nejvýznamnější funkci mají bílé krvinky?
A působí jako sebeobrana krve proti ztrátám její sráž-

livosti
*B způsobují obranné reakce organismu
C zabraňují žloutence u novorozenců
D působí příznivě při zástavě krvácení

10 Při srdečním stahu je proud krve usměrňován čin-
ností:

A hrudní aortou
B levou komorou
C horní dutou žílou
*D chlopně

11 Jaká by měla být denní skladba živin dospělého člo-
věka (přibližná)?

A rostlinné tuky 50%, bílkoviny 30-40%, sacharidy
10-15%

B bílkoviny 30%, sacharidy 60%, tuky 10%
*C sacharidy 50-60%, bílkoviny 15%, tuky 20-40%
D bílkoviny 50-60%, tuky 15%, sacharidy 20-40%

12 jakou funkci má tzv. Henleova klička?
A odvádí moč z těla
*B dochází v ní ke zpětnému vstřebávání moči
C zvyšuje vylučování vody ledvinou
D žádnou, jde o poruchu ledvin

13 Jaká životně důležitá centra se nachází v prodlou-
žené míše?

A pouze centrum dýchací
B žádná, všechna životně důležitá centra se nachází

v srdečním svalu
C pouze centrum kardiovaskulární
*D centrum dýchací a kardiovaskulární

14 K oplození vajíčka zpravidla dochází:
A v děloze
B ve vaječníku
*C ve vejcovodu
D v pochvě

15 Pojmem homeostáza označujeme
A proces srážení krve
B působení silných podnětů na organismus
C pravidelně se opakující změny fyziologických dějů
*D stálost vnitřního prostředí organismu
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16 Erytropoetin
A vzniká v játrech a podněcuje vznik bílých krvinek
*B vzniká v ledvinách a stimuluje tvorbu a uvolňování

erytrocytů z dřeně do oběhu
C vzniká v játrech i v ledvinách, ale nevytváří se v nad-

mořské výšce 1000 m
D urychluje zánik erytrocytů ve slezině

17 Příštitná tělíska produkují
A kalcitonin
B kalcitriol
*C parathormon
D tyrotropin

18 Výběžky neuronu neurity (axony)
*A vedou vzruch od těla neuronu
B tvoří šedou mozkovou hmotu
C tvoří buněčné tělo neuronu
D vedou vzruch směrem k tělu neuronu

19 Místům, kde vzruchy přecházejí z jednoho neuronu
na další, říkáme

A axony
B Ranvierovy zářezy
C kolaterály
*D synapse

20 Vegetativní nervový systém
A neovlivňuje činnost vnitřních orgánů
*B se dělí na sympatikus a parasympatikus
C pracuje bez chemických přenašečů typu acetylcho-

linu a noradrenalinu
D je na různých úrovní CNS propojen se somatickým

systémem

21 Který z následujících enzymů je zodpovědný za ště-
pení esterových vazeb v trávicím traktu?

A trypsin
B amylasa
C pepsin
*D lipasa

22 V kterém buněčném kompartmentu probíhá
beta-oxidace mastných kyselin?

A v jádře
*B v matrix mitochondrie
C v buněčné membráně
D v cytoplazmě

23 Která z aminokyselin obsahuje ve svém postranním
řetězci hydroxylovou skupinu?

A glycin
B asparagin
*C threonin
D kyselina glutamová

24 Kyselina 1,3-bisfosfoglycerová je významných me-
ziproduktem důležité biochemické dráhy. O kterou
dráhu se jedná?

A citrátový cyklus
B beta-oxidace mastných kyselin
C ureosyntetický cyklus
*D glykolýza

25 Ve kterém kompartmentu probíhá de novo syntéza
mastných kyselin?

A v jádře
B v mitochondriích
C v lyzozomech
*D v cytoplasmě

26 Kolik molekul ATP lze získat z jedné molekuly glu-
kosy při anaerobní svalové práci?

*A 2
B 36–38
C 146
D 4

27 Vyberte správný výrok o funkci citrátového cyklu:
A součástí cyklu jsou tři dekarboxylační reakce
*B během cyklu vznikají redukované kofaktory
C probíhá v buňkách za anaerobních podmínek
D acetylová část acetyl-koenzymu A je oxidována na

tři molekuly CO2

28 Které látky se budou přednostně transformovat na
glukosu při dlouhodobém hladovění (více jak tý-
den)?

A glykogen
B produkty katabolismu nukleových kyselin
*C aminokyseliny
D acetyl-CoA

29 Který z následujících substrátů nemůže být lid-
ském těle využitý pro syntézu glukosy?

A glycerol
B kyselina mléčná
*C acetyl-CoA
D alanin

30 Která látka slouží jako zdroj energie pro erytrocyty?
A kyselina oxaloctová
*B glukosa
C mastné kyseliny
D aminokyseliny

31 Které chemické látky představují hlavní zásobní for-
mu energie, kterou si lidské tělo ukládá na „horší
časy“?

*A lipidy
B proteiny
C nukleové kyseliny
D hormony

32 Z následujících látek vyberte dikarboxylovou kyse-
linu.

*A kyselina šťavelová
B kyselina acetoctová
C kyselina pyrohroznová
D kyselina máselná

FSpS - FYZI Zadání č. 1

33 Vyberte nesprávné tvrzení o molekule acetyl-CoA:
A v lidském organismu může vznikat katabolismem

sacharidů, lipidů i proteinů
B v matrix mitochondrie kondenzuje s oxalacetátem

za vzniku citrátu
C obsahuje ve své struktuře thioesterovou vazbu
*D může sloužit jako substrát glukoneogeneze

34 Která z následujících sloučenin obsahuje ve své
struktuře amidovou vazbu?

A guanin
*B glutathion
C triacylglycerol
D fosfatidylcholin

35 Vyberte nesprávné tvrzení o vitamínu K:
A mezi jeho významné zdroje patří zelené plodiny

(špenát, kapustbrokolice)
*B patří mezi vitamíny rozpustné ve vodě
C vzniká metabolickou činností střevních bakterií
D je nezbytný pro efektivní proces hemokoagulace

36 Močovina je u člověka konečným produktem při ka-
tabolismu:

A lipidů
B nukleových kyselin
C sacharidů
*D proteinů

37 Vyberte správný výrok o nukleových kyselinách:
A při fyziologickém pH jsou kladně nabité
*B jejich stavební jednotky jsou vázány fosfodiestero-

vými vazbami
C jejich syntéza probíhá na ribosomech
D lze je charakterizovat jako polynukleosidy

38 Laktosa je disacharid skládající se z molekul:
*A glukosy a galaktosy
B galaktosy a galaktosy
C glukosy a mannosy
D glukosy a fruktosy

39 Vyberte správné tvrzení o oxidaci:
*A Oxidace je proces, při kterém látka ztrácí dva ato-

my vodíku
B Oxidace je proces, při kterém látka ztrácí dva pro-

tony
C Oxidace je proces, při kterém látka ztrácí atomy

kyslíku
D Oxidace je proces, při kterém látka přijímá elektro-

ny

40 Z následujících látek vyberte esenciální mastnou
kyselinu:

A kyselina myristová
B kyselina olejová
*C kyselina alfa-linolenová
D kyselina stearová

41 Vyberte veličinu, která je bezrozměrová
A magnetický indukční tok
*B index lomu
C okamžitá rychlost
D teplo

42 Kolika gramům odpovídá 3,50 tuny
A 35 000 000
*B 3 500 000
C 350 000
D 35 000

43 Jakou celkovou dráhu urazil jezdec na koni, když se
pět minut pohyboval rychlostí 7,2 km/hod a dalších
10 minut rychlostí 8 m/s.

A 8 400m
B 5,8km
*C 5,4km
D 10 800m

44 Jak velkou práci vykonal muž, jenž pomocí klad-
kostroje přenesl písek o celkové hmotnosti 1.25tuny
do druhého patra budovy ve výšce 12 m nad zemí,
na které písek původně ležel. (tření zanedbejte, g =
10 ms-2)

A 1 250 000 J
*B 150 000 J
C 15 000 J
D 125 000 J

45 Na těleso o hmotnosti 50kg působila síla o velikos-
ti 200 N. Těleso dosáhlo rychlosti 72 km/hod. Jak
dlouho musela síla působit, pokud byla počáteční
rychlost nulová. (účinky třecích sil neuvažujte)

*A 5 s
B 8 s
C 138 s
D 13 s

46 Jakou přibližnou účinnost má veslař, pokud jeho uži-
tečný výkon je 180 W a celková spotřeba energie
2600 kJ/hod.

A 35 %
B 45 %
C 15 %
*D 25 %

47 Ideální plyn o objemu 200 l, 400 kPa a teplotě 200
K přešel při nezměněném látkovém množství izoba-
rickým dějem do stavu, který může mít hodnoty:

A objem 1,5 m3, tlak 4.106 P27 °C
B objem 1,5 m3, tlak 4.105 P27 °C
*C objem 3 m3, tlak 4.105 P27 °C
D objem 3 m3, tlak 4.106 P27 °C

48 Nerozpustné plastové těleso má objem 650 l a
hmotnost 550kg ponoříme-li toto těleso zcela do ka-
paliny o hustotě 800 g/dm3

A těleso zůstane v kapalině v místě vložení
B těleso bude stoupat k hladině
C těleso bude klesat nebo stoupat podle toho jak hlu-

boko jej ponoříme
*D těleso bude klesat ke dnu


