Souhrnný test – biologie člověka
1. Vývojovou linii vedoucí k primátům odvozujeme od
a) vačnatců, b) placentálů, c) primitivních hmyzožravců,
d) primitivních hlodavců, e) primitivních šelem
2. Hlavní příčinou zastavení růstu lidských dlouhých kostí do délky
přibližně po 18.- 22. roce života) je
a) kosterní buňky (zejména v kostní dřeni) ukončily diferenciaci
b) buňky kosti ztratily dělivou a regenerační schopnost
c) diafýza a epifýzy dlouhých kostí již dostatečně nereagují na somatotropin
d) chrupavky na rozhraní diafýzy a epifýz jsou přeměněny na kostní tkáň
3. Člověk má celkem kosterních svalů přibližně
a) 200, b) 400, c) 600, d) 800
4. Kost klínová je součástí kostry a) lebky, b) volné horní končetiny,
c) dolní volné končetiny, d) pánve,
e) pletence lopatkového
5. Mezi kosti pánve nepatří a) kost kyčelní, b) kost vřetenní,
c) kost hlezenní, d) kost stydká, e) kost loďkovitá,
f) kost křížová, g) kostrč
6. Pro hladké svalstvo platí: a) je ovlivňováno nervy i hormony,
b) nelze je ovládat vůlí, c) dosahuje třetiny hmotnosti těla,
d) skládá se z vláken propojených příčnými spojkami,
e) je ovládáno nervy pyramidové dráhy
7. Příčinou svalové únavy je a) porucha v inervaci svalu,
b) momentální hormonální nedostatečnost,
c) vyčerpání zdrojů energie,
d) nahromadění glukózy ve svalové tkáni,
e) nedostatek kyslíku,
f) nahromadění zplodin metabolismu
8. Mezi svaly horní končetiny patří sval a) déltový, b)velký oblý
c) vřetenní, d) trapézový, e) velký prsní, f) rhombický
9. Při hemokoagulaci dochází k a) uvolnění trombokinázy,
b) sedimentaci krvinek, c) diapedéze granulocytů,
d) vzniku fibrinu, e) zmnožení albuminů krevní plazmy
10. Pro červené krvinky člověka platí: a) jsou okrouhlé bezjaderné buňky,
b) jsou schopny aktivního pohybu a změny tvaru,
c) jejich počet se mění v průběhu dne,
d) obsahují nejvíce železa ze všech buněk těla
11. Pro bílé krvinky platí: a) vyskytují se ve větším počtu u mužů než u žen,
b) jsou významnou složkou obranných reakcí organismu,
c) pohybují se k cíli na základě chemických podnětů,
e) vyskytují se v krvi a lymfě,
f) zajišťují přenos kyslíku z plic do tkání,
g) vyskytují se ve větším počtu večer než ráno

12. Zmnožení erytrocytů nad fyziologickou mez nastává
a) při nitroděložním vývoji plodu,
b) při nižším parciálním tlaku kyslíku,
c) při dlouhodobějším pobytu ve větších nadmořských výškách,
d) jako kompenzace při snížení počtu bílých krvinek,
e) při vyšším atmosférickém tlaku a lepších podmínkách sycení krve O2
13. Dvojcípá (mitrální) chlopeň je a) chlopeň na začátku aorty,
b) chlopeň mezi levou síní a levou komorou,
c) chlopeň mezi pravou síní a pravou komorou,
d) chlopeň mezi plicní tepnou a levou komorou
14. Nespecifická imunita a) je vrozená,
b) spočívá v tvorbě protilátek B-lymfocyty,
c) se projevuje mimo jiné fagocytózou granulocytů a makrofágů,
d) spočívá v tvorbě cytotoxických látek T-lymfocyty
15. Pro krevní plazmu platí: a) má stálou hodnotu kolem pH 7,4
b) obsahuje chlorid sodný a hydrogenuhličitan sodný,
c) obsahuje fibrin, d) je neprůhledná červenofialová tekutina,
e) obsahuje 91 – 92% vody, f) obsahuje močovinu
g) obsahuje albuminy a globuliny
16. Pro hrtan platí: a) je součástí horních cest dýchacích,
b) je místem rozdělení cest polykacích a dýchacích,
c) je orgán tvorby hlasu,
d) se u konce rozvětvuje na dvě průdušky,
e) je soubor nepohyblivě spojených chrupavek,
f) přechází v průdušnici
17. Řízení dýchacích pohybů a) nelze ovlivnit vědomě,
b) je ovlivňováno změnou koncentrace O2 a CO2 v krvi,
c) je ovlivňováno pouze hormonálně,
d) není vůbec ovlivňováno centrální nervovou soustavou,
e) se uskutečňuje přes dýchací centrum v prodloužené míše,
f) probíhá prostřednictvím chemoreceptorů v aortě a v krkavicích
18. Žluč a) je vytvářena ve žlučníku,
b) usnadňuje trávení tuků,
c) obsahuje žlučová barviva, cholesterol a hlen,
d) obsahuje trávicí enzymy,
e) je vytvářena jaterními buňkami
19. Glykogen se ukládá a) v nervových buňkách, b) v kosterních svalech,
c) v buňkách jater, d) ve slezině, e) v žaludku,
f) ve stěnách cév
20. Kyselina chlorovodíková v žaludku a) znehodnocuje vitaminy B1,B2 a C,
b) umožňuje přeměnu neúčinného pepsinogenu na pepsin,
c) ničí choroboplodné zárodky a brání jejich pronikání do střeva,
d) brání znehodnocení vitaminů B1, B2 a C,
e) blokuje nadměrnou tvorbu žaludeční šťávy,
f) znemožňuje vstřebávání minerálních látek

21. Pro vitamin K platí: a) je rozpustný ve vodě,
b) je syntetizován střevními mikroorganismy,
c) stimuluje tvorbu protrombinu v játrech,
d) zabraňuje dekalcifikaci kostí,
e) podílí se na procesu krevní sedimentace,
f) je obsažen hlavně v mrkvi a rajčatech
22. Vyberte pravdivá tvrzení o nefronu: a) ledvina obsahuje asi 100 nefronů,
b) nefron začíná v kůře ledvin Bowmanovým váčkem,
c) z Bowmanova váčku vychází Henleova klička do dřeně ledviny,
d) stěny Bowmanova váčku mají stejné složení jako stěny kapilár
e) v glomerulech se filtruje primární moč,
f) nefron je zakončen proximálním kanálkem
23. Činnost ledvin a) není pro existenci organismu nezbytná,
b) je řízena látkově a nervově, c) je nepřetržitá,
d) nelze ji ovlivnit vůlí,
e) je řízena ústředím v mozečku
24. Škára a) je tvořena dlaždicovým epitelem,
b) obsahuje bohatou krevní a mízní pleteň,
c) obsahuje mazové žlázky, k nimž se přimykají vzpřimovače chlupů,
d) obsahuje smyslové buňky pro dotyk, napětí, teplo a chlad,
e) obsahuje buňky s pigmentem melaninem,
f) je pružná a pevná vazivová vrstva kůže
25. Odolnost organismu proti stresu zvyšují a) adrenalin a noradrenalin,
b) hormony dřeně nadledvin a glukokortikoidy,
c) testosteron a mineralokortikoidy,
d) tyreokalcitonin a progesteron
e) hormony pohlavních žláz komplexně
26. Hormon oxytocin a) vyvolává ovulaci, b) je tvořen neurohypofýzou,
c) zvyšuje zpětnou resorpci vody v distálních tubulech ledviny,
d) snižuje hladinu vápníku v krvi a podporuje jeho ukládání do kostí,
e) podněcuje stahy hladkých svalů dělohy a urychluje porod
27. Výběžky neuronu axony a) tvoří šedou mozkovou hmotu,
b) tvoří bílou mozkovou hmotu, c) tvoří buněčné tělo neuronu,
d) jsou zpravidla opatřeny myelinovými pochvami,
e) vedou vzruch směrem k tělu neuronu,
f) vedou vzruch od těla neuronu
28. Mozeček a) se nachází na dorzální straně prodloužené míchy,
b) je důležitou součástí mezimozku,
c) je významným centrem rovnováhy a pohybové koordinace,
d) není centrem rovnováhy, pokud je vyvinut vestibulární aparát
e) má na své bázi Varolův most,
f) nemá nikdy vyvinutou šedou hmotu
29. Střední ucho člověka a) slouží hlavně k vnímání ultrazvuků,
b) navazuje na vnější zvukovod otvorem, přes který je napnut bubínek,
c) je vyplněno perilymfou,
d) obsahuje tři sluchové kůstky, e) obsahuje Cortiho orgán,
f) je spojeno Eustachovou trubicí s nosohltanem

30. Vzruchy vláskových buněk Cortiho orgánu
a) jsou převáděny sluchovým nervem do spánkového laloku mozkové kůry,
b) slouží k uvědomování si polohy a pohybu,
c) jsou vyvolány vlněním, které se šíří od třmínku přes perilymfu a endolymfu,
d) jsou vyvolány vlněním, které se šíří od nosohltanu přes Eustachovu trubici,
e) se šíří do okolí prouděním vzduchu mezi těmito buňkami,
f) vznikají na tzv. bazální membráně hlemýždě
31. Ústrojí rovnovážné (statokinetické a) je součástí středního ucha,
b) je součástí vnitřního ucha, c) je součástí mozečku,
d) registruje změnu rychlosti a směru pohybu hlavy,
e) souží k vnímání odchylky postavení hlavy vzhledem ke gravitaci,
f) má receptory uložené v sacculu a utriculu,
g) má receptory uložené v polokruhovitých kanálcích
32. Činnost varlat a) je řízena somatotropním hormonem,
b) je nepřetržitá od narození do stáří,
c) spočívá v produkci testosteronu, d) spočívá v produkci spermií
e) je podporována zvýšenou teplotou
33. V období fetálním a) začíná prenatální vývoj,
b) dochází k výraznému růstu,
c) zajišťuje spojení plodu s matkou placenta,
d) probíhá organogeneze
34. Dvouvaječná dvojčata vznikají, když
a) dvě vajíčka se uvolní najednou a každé je oplodněno jinou spermií,
b) jedno vajíčko se rozdělí na dvě a ta jsou oplodněna více spermiemi,
c) vajíčko je oplodněno jednou spermií, pak se rozdělí a vytvoří se
dva samostatné plodové obaly,
d) dvě spermie oplodní jedno vajíčko
35. Placenta a) plní vůči plodu funkci plic, trávicího ústrojí a ledvin,
b) nepropouští k plodu alkohol a oxid uhelnatý,
c) je tvořena buňkami děložní sliznice,
d) vytváří se spojením mimozárodkových útvarů se stěnou děložní,
e) umožňuje plodu odebírání živin z krve matky,
f) slouží k ukládání odpadových produktů,
g) nepropouští k plodu vitaminy a minerální látky,
h) produkuje v pozdějším období těhotenství některé hormony
36. Omrzliny prstů člověka vzniknou působením mrazu, protože:
a) vlivem chladu dojde v prstech k rozšíření cév, prsty obsahují větší
objem tekutiny, ochlazování je větší, rychlost transportu živin a kyslíku
je menší, postižené tkáně trpí nedostatkem živin a kyslíku,
b) se v koncových částech prstů sníží průtok krve, tkáně se rychle ochlazují
a jsou nedostatečně zásobeny živinami a kyslíkem,
c) ani rozšířením cév výrazně zvýšený průtok krve nestačí dostatečně rychle
zásobovat buňky teplem, kyslíkem a živinami,
d) při působení chladu se nezmění průtok krve koncovými částmi těla a přednostně
je regulována teplota v životně důležitých orgánech (srdce, mozek…)
Řešení: 1.bc, 2.d, 3.c, 4.a, 5. bce, 6. ab, 7. cef, 8. ac, 9. ad, 10. ad, 11. bcdf, 12. abc, 13. b,
14. ac, 15. abefg, 16. cf, 17. bef, 18. bce, 19. bc, 20. bcd, 21. bc, 22. bde, 23. b,c,d
24. bdf, 25. ab, 26. e, 27. bdf, 28. ace, 29. bdf, 30. acf, 31. bdefg, 32. cd, 33. bc, 34. a,
35. adeh, 36. b

