
Maturitní otázky z biologie 

1. Organismy a jejich vlastnosti 

Rozdíly mezi živou a neživou přírodou, chemické složení organismů, enzymatické řízení 

procesů v organismech, buněčné a nebuněčné organismy, příjem a výdej látek buňkou. 

 

2. Buněčná biologie 

Stavba prokaryotické a eukaryotické buňky, buněčný cyklus, mitóza, meióza, 

gametogeneze. 

 

3. Metabolismus organismů 

Typy výživy organismů, typy metabolismu, glykolýza, Krebsův cyklus, koncový dýchací 

řetězec, rozklad živin, biosyntéza nukleových kyselin a proteosyntéza, molekulární 

genetika, chromozómy, genetický kód. 

 

4. Mikrobiologie 

Stavba, funkce a význam virů, bakterií a archeí. 

 

5. Fyziologie rostlin 

Výživa rostlin, fotosyntéza, voda a minerální výživa, faktory ovlivňující růst rostlin 

(fytohormony), pohyby rostlin. 

 

6. Pletiva a tkáně 

Anatomická stavba souborů rostlinných a živočišných buněk. 

 

7. Morfologie rostlin 

Stavba a funkce vegetativních a generativních orgánů rostlin. 

 



8. Výtrusné rostliny 

Řasy (ruduchy a zelené řasy), mechorosty, kapraďorosty. 

 

9. Semenné rostliny 

Nahosemenné a krytosemenné rostliny. 

 

10. Ostatní eukaryota 

Houby (jejich biologie, systematika a příbuzenské vazby). Další skupiny eukaryot (SAR, 

Amoebozoa, Excavata), významní zástupci.  

 

11. Primitivní bezobratlí 

Vznik mnohobuněčnosti u živočichů, živočichové se slepou trávicí dutinou (houbovci, 

žahavci, ploštěnci). 

 

12. Vybrané skupiny prvoústých 

Evoluce, ekologie, význam kroužkovců, měkkýšů a hlístic. 

 

13. Členovci 

Biologie, systematika a význam jednotlivých skupin členovců, jejich společné znaky a 

příbuzenské evoluční vazby. 

 

14. Druhoústí 

Ostnokožci, polostrunatci, strunatci, jejich charakteristika a rozlišení podkmenů – 

pláštěnci, bezlebeční, obratlovci (jejich obecná charakteristika a evoluční trendy). 

 

15. Rybovití obratlovci 

Evoluce, biologie a význam kruhoústých, paryb, paprskoploutvých a svaloploutvých. 



16. Obojživelníci a plazi 

Biologie, ekologie, evoluční vztahy a systematika obojživelníků a plazů, výstup obratlovců 

na souš. 

 

17. Ptáci a savci 

Biologie, ekologie, evoluční vztahy a systematika endotermních obratlovců. 

 

18. Ontogeneze a fylogeneze orgánových soustav živočichů 

Oplození a rýhování vajíčka, organogeneze živočichů, fylogenetický vývoj jednotlivých 

tělních soustav živočichů. 

 

19. Pohybová soustava člověka 

Stavba a funkce kosterní a svalové soustavy člověka. 

 

20. Oběhová soustava člověka 

Tělní tekutiny, cévní a mízní soustava, imunitní systém. 

 

21. Soustavy látkové výměny 

Anatomie a fyziologie dýchací a vylučovací soustavy, vylučování kůží. 

 

22. Trávicí soustava a metabolismus 

Anatomie a fyziologie trávicí soustavy, výživa člověka, látkový a energetický metabolismus, 

termoregulace. 

 

23. Řízení funkcí lidského organismu 

Hormonální a nervová soustava, žlázy s vnitřní sekrecí, neuron, nervový vzruch, reflexní 

činnost. 



24. Nervová a smyslová soustava člověka 

Anatomie a fyziologie nervové a smyslové soustavy, CNS a periferní nervstvo, oko, ucho, 

čich, chuť, kožní vnímání. 

 

25. Pohlavní soustava člověka 

Stavba a funkce mužské a ženské rozmnožovací soustavy, rozmnožování člověka, 

těhotenství a ontogenetický vývoj člověka. 

 

26. Evoluční biologie 

Vznik a vývoj života na Zemi, mechanismy evoluce, průběh fylogenetického vývoje 

organismů včetně člověka. 

 

27. Genetika 

Gen, mendelovská dědičnost, vazba genů, gonozomální dědičnost, genetické určení pohlaví, 

mimojaderná dědičnost, genetika populací. 

 

28. Aplikace genetiky 

Mutace, specifika genetiky člověka, dědičné choroby, genové manipulace (GMO), klonování, 

biotechnologie. 

 

29. Ekologie 

Organismy a prostředí, populace, společenstva, ekosystémy. 

 

30. Ochrana životního prostředí 

Ovlivňování životního prostředí člověkem, znečištění přírodního prostředí, ochrana 

přírody ve světě a v ČR, globální problémy Země, udržitelný rozvoj. 

 


