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Znalosti o funkci a stavbě oběhové soustavy člověka 
Druh učebního materiálu
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OBĚHOVÁ SOUSTAVA
Popiš stavbu srdce:

#
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         http://openclipart.org/detail/84223/human-heart-by-doofi
Doplň správně chybějící místa v textu:

K výměně látek a plynů dochází v nejtenčích cévách zvaných ……………….Tekutou složkou krve je …………………………, která má nažloutlou barvu. Objevitelem krevních skupin je český doktor …………………. Mezi srdeční síní a komorou jsou …………., které usměrňují tok krve. Zásobárnou krve je orgán zvaný …………….  Srdce je uloženo ve vazivovém obalu zvaném ………....... 

Utvoř správné dvojice:             

KREVNÍ DESTIČKY                                                 TRANSPORT KYSLÍKU

ČERVENÉ KRVINKY                                               OBRANA PROTI INFEKCI

BÍLÉ KRVINKY                                                         SRÁŽENÍ KRVE

Která z krevních buněk je na obrázku?
  Eosinophil Granulocytes Clip Art
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                                                          …………………………………………….
http://www.clker.com/clipart-eosinophil-granulocytes.html


Vyber správnou odpověď:

	Jaké množství krve v těle neustále koluje?

	5 litrů        b)   12 litrů        c)  20 litrů



	Která krevní skupina neexistuje?

	B               b) 0                 c) C


	Činnost srdce zaznamenává přístroj:

	EEG           b) EKG           c)seizmograf


	Trénovaný jedinec má klidovou tepovou frekvenci v porovnání s netrénovaným jedincem:

	vyšší         b) nižší            c) stejnou jako netrénovaný jedinec


	Malý oběh se též nazývá:

	plicní         b) tělní         c) srdeční


	Jiný název pro aortu je:

                    a)osrdečník       b) globulin        c) srdečnice
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OBĚHOVÁ SOUSTAVA - ŘEŠENÍ
Popiš stavbu srdce:
HORNÍ DUTÁ ŽÍLA, AORTA, VĚNČITÉ CÉVY
Doplň správně chybějící místa v textu:

K výměně látek a plynů dochází v nejtenčích cévách zvaných …VLÁSEČNICE…….Tekutou složkou krve je ……PLAZMA, která má nažloutlou barvu. Objevitelem krevních skupin je český doktor …JÁNSKÝ………………. Mezi srdeční síní a komorou jsou ……CHLOPNĚ……., které usměrňují tok krve. Zásobárnou krve je orgán zvaný ……SLEZINA……….  Srdce je uloženo ve vazivovém obalu zvaném …OSRDEČNÍK……....... 

Utvoř správné dvojice:             

KREVNÍ DESTIČKY                                                 TRANSPORT KYSLÍKU

ČERVENÉ KRVINKY                                               OBRANA PROTI INFEKCI

BÍLÉ KRVINKY                                                         SRÁŽENÍ KRVE

Která z krevních buněk je na obrázku?
                                                            ………………………………BÍLÁ KRVINKA…………….


Vyber správnou odpověď:

	Jaké množství krve v těle neustále koluje?

	5 litrů        b)   12 litrů        c)  20 litrů



	Která krevní skupina neexistuje?

	B               b) 0                 c) C


	Činnost srdce zaznamenává přístroj:

	EEG           b) EKG           c)seizmograf


	Trénovaný jedinec má klidovou tepovou frekvenci v porovnání s netrénovaným jedincem:

	vyšší         b) nižší            c) stejnou jako netrénovaný jedinec


	Malý oběh se též nazývá:

	plicní         b) tělní         c) srdeční


	Jiný název pro aortu je:

                    a)osrdečník       b) globulin        c) srdečnice












































































































































