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Písemná přijímací zkouška OPTOMETRIE
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Pokyny pro zpracování testu: Při řešení uveďte výchozí vztahy, průběh výpočtu a výsledek výpočtu
zapište do rámečku včetně jednotek. Tíhové zrychlení ve výpočtech uvažujte 10 m·s-2, = 3,14,
zanedbejte odpor prostředí. Odpověď z nabídky, kterou považujete za správnou, označte
zakroužkováním příslušného písmene (správná je vždy pouze jedna odpověď).
1.

Jak velkou silou působí člověk s hmotností 75 kg na podlahu kabiny výtahu a = 750 N
jestliže :
a) Je výtah v klidu
b = 900 N
-2
b) Výtah se pohybuje svisle nahoru se zrychlením a=2 m.s
c) Výtah se pohybuje svisle dolů se zrychlením a = 2 m.s-2
c = 600 N
Řešení:
a. F1 = m*g = 75*10 = 750 N
b. F2 = m*(g+a)= 72*12 = 900 N
c. F3 = m*(g-a) = 72*8 = 600 N
;

2.

Určete ohniskové vzdálenosti objektivu a okuláru k sestavení Keplerova
dalekohledu, jestliže objektiv a okulár jsou vzdálené 20 cm a dalekohled f1 = 26,6 cm
zvětšuje 4 krát?
f2 = 6,6cm
Řešení
f1/ f2=Z z to plyne f1 = Z*f2
f1+f2=l dosadíme Z * f2 + f2 = l
4 f2 - f2 = 20, f2=20/3~6,6
f1=l+f2=20+20/3 ~ 26,6

3.

Motor výtahu zdvihne rovnoměrným pohybem náklad o hmotnosti 240 kg a = 960W
do výšky 36 m za 90 sekund. Jaký je
a) výkon motoru?
b =1000W
b) příkon motoru, jestliže je jeho účinnost η = 96%

Řešení:
P=F*v
P= 240 kg * 10 m/s * (36m/90s) = 960W
Pm = P/ η = 960/96= 1000W

4.

Určete ohniskovou vzdálenost čoček v milimetrech, je-li jejich optická fa = 500mm
mohutnost
a) φ = 2D
fb = -25mm
b) φ = -40D
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Řešení
fa = 1000/2=500

5.

Na spektrálním hranolu se láme nejméně světlo o barvě
a)
b)
c)
d)

6.

zelené
modré
žluté
červené

Obraz Měsíce leží 4,502m před vrcholem kulového vydutého zrcadla.
Jakou má zrcadlo ohniskovou vzdálenost?
fz = 4,502 m
Řešení

fz = a´=4,502m

7.

Vyberte nesprávné tvrzení:
a) Slzná žláza je uložena při vnitřním horním okraji očnice.
b) Slzy jsou mrkáním roztírány po bělimě a rohovce.
c) Vývody slzné žlázy ústí do spojivkového vaku.
d) Slzy se shromažďují při vnitřním koutku očním.

8.

Virový chromozom včleněný do chromozomu hostitelské buňky a
předávaný dále do dceřinných buněk nazýváme:
a) viroid
b) provirus
c) prion
d) virion

9.

Rekombinační proces (tzv. crossing – over), kdy dochází k výměně úseků
chromozomů, může vzniknout:
a) v anafázi redukčního meiotického dělení
b) v telofázi mitotického dělení
c) v profázi redukčního meitotického dělení
d) v metafázi ekvačního meiotického dělení
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10.

Hlavové nervy:
a) se dělí na sympatické a parasympatické
b) mají v principu stejnou stavbu jako míšní nervy
c) neobsahují autonomní vlákna
d) jsou složeny z 10 párů

11.

Která z chorob člověka není podmíněna polygenní dědičností:
a) cukrovka
b) srdeční vady
c) Downova choroba
d) luxace kyčelního kloubu

12.

Mezi účinky hormonů štítné žlázy nepatří:
a) vliv na oxidační procesy v buňkách
b) urychlování přeměny aminokyselin
c) regulace dozrávání tkáně CNS v dětství
d) produkce tepla ve tkáních

13.

Nedostatek vitaminu A může způsobit:
a) křivici
b) chudokrevnost
c) křeče svalstva
d) šeroslepost

14.

Deficience je:
a) typ chromozomové mutace
b) zdvojení části chromozomu
c) změna jednotlivého genu
d) rozdílný genotyp

15.

Jedním z projevů onemocnění nazývané oxyurióza je podráždění a
svědění. Onemocnění způsobuje:
a) roup dětský
b) škrkavka dětská
c) tasemnice dlouhočlenná
d) svalovec stočený

16.

Oko obratlovců je orgán původu:
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a)
b)
c)
d)

17.

ektodermálního
entodermálního
mezodermálního
smíšeného ektodermálního a mezodermálního

Spojení kostí chrupavčitým spojením:
a) nacházíme mezi křížovými obratli
b) nacházíme v meziobratlových ploténkách
c) nacházíme ve švech klenby lebeční
d) umožňuje pohyb kostí

18.

Imunologicky kompetentními buňkami jsou:
a) granulocyty
b) monocyty
c) lymfocyty
d) erytrocyty

19.

Vyberte nesprávné tvrzení. Astmatický záchvat:
a) může nastat u lidí trpících sennou rýmou
b) může vzniknout při zápalu plic
c) může být vyvolán psychickými faktory
d) všechna tvrzení jsou správná

20.

Ledviny vykonávají níže uvedené funkce s výjimkou:
a) zpětně vstřebávají soli a glukózu z ultrafiltrátu
b) zahušťují moč
c) odstraňují nadbytečné Na+ ionty z krve
d) syntetizují močovinu

21.

Fetální období prenatálního vývoje:
a) je obdobím vzniku tkání a orgánů
b) končí v osmém týdnu nitroděložního vývoje
c) končí porodem
d) je období zárodečné

22.

Rozpadající se krevní destičky uvolňují
e) fibrinogen
f) tromboplastin
g) hemoglobin
h) trombokinázu
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23.

Vyberte nesprávné tvrzení. Podle funkce rozlišujeme epitely:
e) žlázové
f) krycí
g) kostní
h) resorpční

24.

Ústředí kožního čití se nachází v kůře
e) tylního laloku
f) spánkového laloku
g) temenního laloku
h) čelního laloku

