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jméno: …………………………………………………………………………………………škola: ………………………………………………… 

Pražský pramen 2017 – finálové kolo 

ZÁVĚREČNÝ TEST 
 

 

 

 

 

 

Zakroužkujte vždy právě jednu správnou odpověď. 

1) Který z planktonních organismů patří mezi korýše a je typický jedním okem, 
kterému se říká naupliové oko? 
a) hrotnatka 
b) buchanka 
c) vakovenka 
d) myšenka 
 

2)  Vyber látky za běžných podmínek vodivé a nevodivé: 
a) vodič: plast (polyethylen), nevodič: sklo 
b) vodič: železo, nevodič: hliník 
c) vodič: roztok kuchyňské soli, nevodič: sklo 
d) vodič: sklo s ITO vrstvou, nevodič: měď 
 

3) Vyber pravdivé tvrzení:  
a) V případě, že se po odstranění působící síly těleso vrátí do původního tvaru, 

mluvíme o plastické deformaci. Pokud se tvar tělesa se po odstranění 
působící síly již nevrátí do původního stavu, mluvíme o elastické deformaci. 

b) V případě, že se po odstranění působící síly těleso vrátí do původního tvaru, 
mluvíme o elastické deformaci. Pokud se tvar tělesa se po odstranění 
působící síly již nevrátí do původního stavu, mluvíme o nepružné deformaci, 
popř. plastické deformaci. 

c) Kovy s paměťovým efektem vykazují vysokou plasticitu.  
d) K elastické deformaci dochází působením vnější síly, zatímco elastická 

deformace vzniká působením vnitřních sil a napětí uvnitř materiálu. 
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4) Vyber nepravdivé tvrzení pro ferofluidy: 
a) Skládají se z magnetických částic, které jsou koloidně dispergovány. 
b) Jsou to feromagnetické kapaliny, které obsahují feromagnetické nanočástice. 
c) Nanočástice uvnitř ferofluidu mají na povrchu shodné náboje, takže se 

nanočástice díky nábojům přitahují a shlukují do větších celků. 
d) Ferofluidum má hustotu, která se může měnit pohybem magnetu kolem 

ferofluida, tedy tím, kde se vyskytují nanočástice. 
 

5) Evorzí neboli obrušováním vznikají v horninách (např. žulách) činností řek: 
a) voštiny 
b) exfoliace 
c) obří hrnce 
d) škrapy 
 

6) Voštiny vznikají chemickým rozpouštěním minerálů: 
a) ve vápenci 
b) v pískovci 
c) v rule 
d) v žule 
 

7) Ve vápencovém krasu vznikají krasověním (rozpouštěním vápence či srážením 
hydrogenuhličitanu vápenatého) skalní mikrotvary: 
a) šrapy, krápníky, voštiny, sintrové misky 
b) sintrové misky, škrapy, krápníky, nickamínkový povlak 
c) škrapy, skalní mísy, odtokové žlábky, krápníky 
d) sintrové misky, krápníky, exfoliační šupiny, obří hrnce 
 

8) Jednoklonné krystalky sádrovce (CaSO4 . 2H2O) vypadají v mikroskopu jako: 
a) vrabčí ocásky 
b) vlaštovčí ocásky 
c) sojčí ocásky 
d) vraní ocásky 

 
9) Trojklonné krystalky dichromanu stříbrného (Ag2Cr2O4) mají …............... barvu.  

a) fialovou 
b) zelenou 
c) červenou 
d) nemají žádnou 

 
10) V hnědých obalových listech cibule jste pozorovali hranolovité krystalky: 

a) síranu vápenatého 
b) uhličitanu vápenatého 
c) octanu vápenatého 
d) šťavelanu vápenatého 
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11) Na kterém obrázku vidíte efípium perloočky? 
A                  B                                  C                         D 

 
 

12) K čemu slouží planktonním vířníkům, např. hrotence na obrázku, trny 
na schránce? 
A) k plavání 
B) k zachycení se na povrchu ryb, nebo vodních rostlin 
C) jako ochrana před predátory a zpomalovač klesání ve vodě 
D) k zachytávání světla pro fotosyntézu a k lovu kořisti 
 

13) Jaký je správný vzorec dusičnanu stříbrného, z kterého jste 
připravovali koloidní stříbro? 
a) AgN3  
b) Ag(NO3)2 
c) AgNO2 
d) AgNO3 

 
14) Jak se obecně jmenuje reakce, kdy dochází mezi reaktanty k přenosu elektronů 

a zároveň ke změnám oxidačního čísla reaktantů? Tento typ reakce byl využit při 
přípravě nanočástic stříbra. 
a) neutralizace 
b) oxidačně-redukční (redoxní) reakce 
c) termický rozklad 
d) esterifikace 
 

15) Jak se jmenuje plynný prvek, který vznikal při hoření papíru pokrytého 
protipožárním roztokem?  
a) vodík 
b) chlor 
c) argon 
d) dusík 
 

16) Vyber, které tvrzení platí pro lidské spermie: 
a) Vždy nese chromozóm X. 
b) Vždy nese chromozóm Y. 
c) Obvykle nese zároveň chromozómy X a Y. 
d) Žádná odpověď není správná. 
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17) Proč je slepičí vajíčko větší než lidský oocyt? 
a) Protože obsahuje velmi silnou skořápku složenou z anorganických látek, 
hlavně různých uhličitanů a fosforečnanů 
b) Protože obsahuje živiny pro vývoj kuřecího zárodku, zatímco lidské embryo je 
vyživováno většinu doby prostřednictvím placenty 
c) Protože je oplozeno velikým počtem spermií najednou (tzv. polyspermie), čímž 
se skokově zvětší jeho objem 
d) Žádná odpověď není správná 
 

18)  K čemu slouží akrozomální váček lidské spermie? 
a) K průniku přes nebuněčný obal vajíčka, tzv. zonu pellucidu. 
b) Ke slepení mnoha spermií dohromady do speciálního pohyblivého útvaru, tzv. 
vláčku. 
c) K likvidaci cizích spermií, tj. spermií pocházejících od jiného jedince. 
d) K urychlení pohybu v nepřátelském prostředí děložního hrdla. 

 
19) Které organely eukaryotické buňky vděčí za svůj evoluční vznik prokaryotům? 

a) vakuoly a jádro 
b) endoplazmatické retikulum a mitochondrie 
c) plastidy a mitochondrie 
d) plastidy a Golgiho aparát 
 

20) Co označuje termín mikrobiom? 
a) Zpravidla souhrn genetické informace všech prokaryotních symbiontů daného 
hostitele (analogie termínu genom). 
b) Oblast střevního epitelu, na níž žijí spřátelené bakterie, vyrábějící pro nás 
prospěšné vitamíny. 
c) Genetickou informaci na plazmidech, tj. malých kruhových molekulách DNA, 
které se nachází výlučně v cytoplazmě prokaryotických buněk. 
d) Lokalitu, na níž pospolu žijí v symbióze eukaryotní organismy a bakterie. 
 

21) Jaké množství bakterií obsahuje přibližně střevní trávicí ústrojí člověka? 
a) Asi 1020. Kdyby jedna bakterie měla velikost melounu, naplnilo by toto 
množství fazolí krychli o hraně 300 metrů. 
b) Asi 1014. Kdyby jedna bakterie měla velikost bílé kuchyňské fazole, naplnilo by 
toto množství fazolí krychli o hraně 300 metrů.  
c) Asi 109. Kdyby jedna bakterie měla velikost bílé kuchyňské fazole, naplnilo by 
toto množství fazolí krychli o hraně 300 metrů. 
d) Asi 1021. Kdyby jedna bakterie měla velikost zrnka maku, naplnilo by toto 
množství fazolí krychli o hraně 300 metrů. 
 

22) V optickém mikroskopu slouží k zakřivování dráhy paprsků světla čočky, zatímco 
v elektronovém mikroskopu se k zakřivování dráhy elektronu používají: 
a) vakuum 
b) zrcadla s nanovrstvou stříbra 
c) kapalina obsahující nanočástice 
d) cívky vytvářející elektromagnetické pole 
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23) Co neplatí pro transmisní elektronovou mikroskopii (TEM): 
a) vzorek musí být velmi tenký 
b) elektrony procházejí vzorkem 
c) transmisní elektronovou mikroskopií můžeme pozorovat I malé předměty 
veliké cca nanometry 
d) mikroskop snímá malou kamerou těsně nad povrchem vzorku světlo odražené 
od povrchu 
 

24) Proč je uvnitř elektronových mikroskopů vakuum? 
a) paprsek elektronů by byl zachytáván molekulami vzduchu 
b) elektrony existují volné pouze ve vakuu 
c) preparáty pro elektronový mikroskop jsou za vyššího tlaku nestabilní 
d) elektrony se mohou pohybovat pouze ve vakuu 
 

25) Proč má hlemýžď tak pevnou ulitu? 
a) Závity ulity při deformaci pruží. 
b) Skládání vrstev mikrokrystalů aragonitu nárazy tlumí. 
c) Až 3 mm silná vrstva CaCO3 vyztužená oxidy kovů je dostatečně pevná. 
d) Mechanická síla působící na ulitu se mění na energii, kterou hlemýžď používá 
k lezení a jiným činnostem. 
 

26) Mezi symbiózy patří 
a) komenzálismus, saprofytismus, fotosyntéza 
b) mutualismus, autofágie, holobiont 
c) autotrofie, heterotrofie, mixotrofie 
d) parazitismus, epifytismus, komenzálismus 
 

27) Mezi elektromagnetické vlnění patří: 
a) mikrovlny, zvukové vlny, světlo, rentgenové záření, gama záření   
b) mikrovlny, rádiové vlny, světlo, rentgenové záření, gama záření 
c) zvukové vlny, rádiové vlny, světlo, rentgenové záření, gama záření 
d) mikrovlny, rádiové vlny, světlo, zvukové vlny, gama záření 
 

28) Mezi nukleony řadíme 
a) elektrony a fotony 
b) protony a elektrony 
c) protony a neutrony 
d) fotony a neutrony 
 

29) Vyberte nepravdivé tvrzení o radioaktivitě 
A) Radioaktivita je vlastnost některých atomových jader samovolně se přeměňit 
na jádra jiná. 
B) Alfa částice jsou totožné s jádry helia. Toto záření odstíní několik centimetrů 
vzduchu. 
C) Všechny radioaktivní látky jsou uměle vyráběny (např. V laboratořích či 
jaderných elektrárnách). 
D) Gama záření je ze všech typů (alfa, beta, gama) nejpronikavější. K jeho 
odstínění potřebujete několikacentimetrovou vrstvu olova. 
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30) Kolik neutronů má v jádře izotop prvku  14
6C  

a) 8 
b) 6 
c) 14 
d) 20 
 

31) Vyberte nepravdivé tvrzení: 
a) Genetická informace je zakódována v sekvenci (pořadí) čtyř bází (A, C, T, G). 
b) Nukleotid se skládá z cukru, báze a zbytku od kyseliny sírové. 
c) Geny jsou určité úseky DNA.  
d) Ve struktuře DNA je zbytek od kyseliny trihydrogenfosforečné. 

 
32) Úsek vlákna DNA má sekvenci GTACGT. Komplementární vlákno bude mít 

(v příslušném směru) sekvenci: 
a) CATACC 
b) AGCTAG 
c) CATGCA 
d) TACGTA 

 
33) Které schéma nejlépe popisuje princip exprese genetické informace (tj. „centrální 

dogma molekulární biologie“)? 
a) Protein → DNA 
b) DNA → RNA → cukr 
c) RNA → DNA → protein 
d) DNA → RNA → protein 

 

Rozstřelová otázka: 

Seřaďte následující objekty od největšího po nejmenší: 

1. červená krvinka 

2. dvoukorunová mince 

3. lidský oocyt (vajíčko) 

4. mitochondrie 

5. molekula glukózy 

6. molekula RNA 

7. molekula vody 

8. proton 

9. složené oko hrotnatky 

10. tenisový míček 

11. virus chřipky 

12. vířník hrotenka 

 

 

A malé místo na Vaše názory na letošní ročník Pražského pramene. Co se na Vám na celé soutěži líbilo, 

co nelíbilo, co byste změnili, co byste zavedli? 
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Správné odpovědi: 

1b, 2c, 3b, 4c, 5c, 6b, 7b, 8b, 9c, 10d, 11b, 12c, 13d, 14b, 15d, 16d, 17b, 18a, 19c, 20a, 21b, 22d, 23d, 

24a, 25b, 26a, 27b, 28c, 29c, 30a, 31b, 32c, 33d 

od největšího: tenisový míček, dvoukorunová mince, vířník hrotenka, složené oko hrotnatky, lidský oocyt 

(vajíčko), červená krvinka, mitochondrie, virus chřipky, molekula RNA, molekula glukózy, molekula vody, 

proton. 


