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TRÁVICÍ SOUSTAVA
Popiš jednotlivé oddíly trávicí soustavy:

                               Digestive System Clip Art
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Doplň správně chybějící místa v textu:
Nejtvrdší částí lidského těla je ………………. Mléčný chrup dítěte zahrnuje ……..(počet) zubů. Slinivka břišní vylučuje hormon zvaný ……………. K tvorbě žluči dochází v ………….. Tenké střevo měří asi ………...metrů. Trvalý chrup člověka zahrnuje ……..(počet) zubů. K tvorbě močoviny dochází v ………….. Žaludek má objem asi……….litrů.

 Přiřaď jednotlivé činnosti TS k místům trávicí trubice, ve kterých probíhají:

Potrava se ukládá a tráví                                                    Tlusté střevo

Přijímání a rozmělnění potravy                                          Žaludek

Vstřebávání živin                                                               Dutina ústní

Vstřebávání vody, vitamínů                                               Tenké střevo

 Které 4 druhy zubů podle tvaru a funkce v dutině ústní rozlišujeme?

a)                           b)                        c)                         d)

Popiš jednotlivé části zubu:

               Tooth Clip Art
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Vyber správnou odpověď:

	Objevitelem podmíněných reflexů je:

	J. Janský                b) I.P. Pavlov                c) G. Mendel


	Appendix je označení pro:

	slinivku břišní     b) záhyb tenkého střeva   c) červovitý přívěsek slepého střeva


	Onemocnění dásní označujeme jako:

	paradontóza         b) borelióza            c) celulóza


	Nejrychleji dochází k trávení:

	cukrů                   b) tuků                     c) bílkovin


	Sliny obsahují enzym zvaný:

	pepsin                  b) lipasa                  c) amylasa



   Citace:
   Archiv autora
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   [cit. 2013-02-05] < http://www.clker.com/clipart-tooth-10.html>











TRÁVICÍ SOUSTAVA-ŘEŠENÍ
1.Popiš jednotlivé oddíly trávicí soustavy: 
VPRAVO SHORA: ŽALUDEK, TLUSTÉ STŘEVO, TENKÉ STŘEVO
VLEVO SHORA: JÍCEN, JÁTRA, KONEČNÍK
                              
2. Doplň správně chybějící místa v textu:
Nejtvrdší částí lidského těla je ……SKLOVINA…………. Mléčný chrup dítěte zahrnuje …20…..(počet) zubů. Slinivka břišní vylučuje hormon zvaný …INZULÍN…………. K tvorbě žluči dochází v …JÁTRECH……….. Tenké střevo měří asi ……5…...metrů. Trvalý chrup člověka zahrnuje ……32..(počet) zubů. Žaludek má objem asi…3-5…….litrů.

3.  Přiřaď jednotlivé činnosti TS k místům trávicí trubice, ve kterých probíhají:

Potrava se ukládá a tráví                                                  Tlusté střevo

Přijímání a rozmělnění potravy                                          Žaludek

Vstřebávání živin                                                               Dutina ústní

Vstřebávání vody, vitamínů                                               Tenké střevo

4.  Které 4 druhy zubů podle tvaru a funkce v dutině ústní rozlišujeme?

a)  ŘEZÁKY             b)  ŠPIČÁKY                      c)  TŘENOVÉ             d)STOLIČKY



5. Popiš jednotlivé části zubu:           
      KORUNKA, KRČEK, KOŘEN           

6. Vyber správnou odpověď:

	Objevitelem podmíněných reflexů je:

	J. Janský                b) I.P. Pavlov                c) G. Mendel


	Appendix je označení pro:

	slinivku břišní     b) záhyb tenkého střeva   c) červovitý přívěsek slepého střeva


	Onemocnění dásní označujeme jako:

	paradontóza         b) borelióza            c) celulóza


	Nejrychleji dochází k trávení:

	cukrů                   b) tuků                     c) bílkovin


	Sliny obsahují enzym zvaný:

	pepsin              b) lipasa                         c) amylasa




