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Maturitní otázky z biologie  
pro školní rok 2022–2023 

 

1. Prokaryotická a eukaryotická buňka. Prokaryota 
a. Struktura prokaryotické buňky. Struktura eukaryotické buňky. Buněčné 

povrchy. Cytosol. Buněčné jádro. Ribozómy. Endoplazmatické retikulum. 
Golgiho komplex. Lysozómy. Mitochondrie. Plastidy. Cytoskelet. Centrozóm, 
bičíky, řasinky. Inkluze, vakuoly. 

b. Výživa prokaryot. Prokaryota a prostředí. Bakteriální nákazy. Technické využití 
bakterií. Původ a klasifikace prokaryot. 

2. Živočišné tkáně, rostlinná pletiva 
a. Epitely, pojivová tkáň, trofická pojiva, svalová tkáň, nervová tkáň. 
b. Rozdělení pletiv podle tvaru buněk. Merisémy - primární a sekundární. Trvalá 

pletiva - vodivá, krycí, základní. 

3. Fotosyntéza, dýchání, kvašení. Způsoby výživy rostlin. Vodní režim a minerální výživa 
rostlin 
a. Lokalizace fotosyntézy. Primární děje. Sekundární děje. Význam fotosyntézy. 
b. Lokalizace dýchání. Glykolýza. Kvašení. Krebsův cyklus. Přenos protonů. Význam 

dýchání  a kvašení. 
c. Autotrofie, heterotrofie, mixotrofie. Význam rostlin v koloběhu látek v přírodě. 
d. Voda a její význam pro rostliny. Osmóza, difúze, transpirace. Vodní bilance. 

Makrobiogenní a mikrobiogenní prvky. 

4. Smyslové orgány živočichů a člověka 

5. Mitóza a meióza. Syntéza nukleových kyselin a proteinů 
a. Profáze, metafáze, anafáze, telofáze, dělení homeotypické a heterotypické. 

Diploidní a haploidní počet chromozómů. 
b. Struktura nukleových kyselin. Replikace. Transkripce. Translace. Význam m-

RNA,  t-RNA, ribozómů. 

6. Dědičnost kvantitativních znaků, genetická proměnlivost 
a. Polygeny, polygenní systémy. ”Neutrální” a aktivní alely, koeficient dědivosti, 

proměnlivost dědičná a nedědičná. Mutace genová, chromozómová a 
genomová. Spontánní a indukované mutace. Mutagenní faktory se zaměřením 
na viry (struktura, rozmnožování. Některá virová onemocnění) 
 

7. Mechorosty, kapraďorosty, houby a lišejníky 
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8. Populační genetika, genetika člověka, pohlavní chromozómy 
a. Genový fond populace. Druhy populací. Rovnováha ve velké panmiktické 

populaci. Procesy rušící rovnováhu ve velké panmiktické populaci. Populace s 
úplnou a neúplnou autogamií. 

b. Specifické znaky metod genetiky člověka. Genealogie. Cytogenetika člověka. 
Genetická prevence 

c. Funkce pohlavních chromozómů. Savčí a ptačí typ chromozómového určení 
pohlaví. Sex chromatin. Gonozomální dědičnost. 

9. Cévní a oběhová soustava živočichů a člověka, imunitní systém 

10. Členovci 
a. Obecná charakteristika., Klepítkatci - charakteristika. Pavoukovci. Žabernatí - 

charakteristika. Korýši. 
b. Vzdušnicovci - dva základní stavební typy, utváření hlavy, vzdušnice. Stonožky, 

mnohonožky, hmyz. 

11. Jednoduché mnohobuněčné organismy 
a. Houby - obecná charakteristika, zástupci. Žahavci - obecná charakteristika, 

medúzovci, polypovci, korálnatci. 
b. Ploštěnci, hlísti. Schizocoel, protonefridie. Ploštěnky, motolice, tasemnice. Hlísti 

- pseudocoel. Hlístice. 

12. Živočichové s coelomem 
a. Obecná charakteristika, coelom, nervová soustava, trávicí soustava, cévní 

soustava, dýchání, , trávicí soustava, vylučovací soustava, rozmnožování. 
Kroužkovci - mnohoštětinatci, opaskovci. Měkkýši - plži, mlži, hlavonožci 

13. Strunatci – podkmeny pláštěnci, kopinatci, obratlovci – bezčelistnatci 
a. Strunatci - význačné znaky, charakteristika,  systém. 
b. Obratlovci - význačné znaky, charakteristika  

14. Obratlovci – bezblanní – paryby, ryby, obojživelníci 

15. Obratlovci – blanatí – plazi, ptáci 

16. Obratlovci – savci 

17. Chromista, prvoci, rostliny – oddělení ruduchy, zelené řasy, parožnatky,    
a. Charakteristika, organizační vývojové stupně stélky, rozmnožování, systém. 

18. Vegetativní a generativní orgány krytosemenných rostlin 
a. Kořen, stonek, list - vnější a vnitřní stavba, funkce, hospodářský význam. Květ, 

květní vzorec a květní diagram, květenství. Opylení, oplození. Vývoj semene a 
plodu. Plody suché a dužnaté. 
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19. Rostliny semenné – lyginodendrové, cykasy, jinany, jehličnany, krytosemenné 
jednoděložné a dvouděložné 
a. Obecná charakteristika semenných rostlin - evoluční strategie. 
b. Charakteristické znaky nahosemenných, jednoděložných a dvouděložných 

rostlin. Srovnání hlavních znaků dvouděložných a jednoděložných rostlin. 
Přehled nejdůležitějších čeledí. Významnější užitkové druhy. 

20. Základní genetické pojmy, alelová analýza 
a. DNA, gen, alela. Genotyp, fenotyp. Karyotyp, mimojaderná dědičnost. 

Generace P, F1 , F2 , B. Dominance, neúplná dominance, kodominance. 
Monohybridizmus, dihybridizmus. Majorgeny, polygeny       

21. Nervová a hormonální soustava živočichů a člověka 

22. Vylučovací soustava živočichů a člověka, voda – nejvýznamnější složka lidského 
organismu 

23. Kosterní a svalová soustava živočichů a člověka 

24. Individuální vývoj a rozmnožovací soustavy živočichů a člověka 

25. Populace, společenstvo, ekosystém. Vztahy mezi rostlinami a prostředím. 
a. Znaky populace. Znaky společenstva. Vztahy ve společenstvech. Přirozené a 

umělé ekosystémy. Producenti, konzumenti, destruenti. Ekologická sukcese, 
klimax. 

b. Ekologické faktory biotické a abiotické. Přizpůsobení rostlin různým 
podmínkám prostředí. 

 
26. Dýchací a trávicí soustava živočichů a člověka 
 


