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1) Přiřaďte každou ze tkání ke tkáňovému typu:
a) chrupavka
1) epitely
b) povrchová vrstva sliznice
2) pojiva
c) Varolův most
3) svalová tkáň
d) krev
4) nervová tkáň
e) střední vrstva srdeční stěny
5) tekutá tkáň
a) a1, b2, c4, d5, e3
c) a2, b3, c4, d5, e1
2) Osifikace:
a) probíhá pouze z povrchu chrupavky
c) dlouhých kostí probíhá z vaziva

b) a1, b2, c3, d4, e5
d) a2, b1, c4, d5, e3

b) se šíří z osifikačních center
d) není ovlivněna růstovým hormonem

3) Určete typy svalových tkání:
a) svalová tkáň řízená míšními a hlavovými nervy
b) svalovina inervovaná autonomními nervy
c) svalová tkáň, schopna tvořit a rozvádět elektrické vzruchy
a) a1, b2, c3
c) a3, b2, c1
4) Přiřaďte k sobě typy kostí:
a) dolní čelist
b) lopatka
c) kost stehenní
d) kost zápěstní
a) a1, b2, c3, d4
c) a4, b3, c2, d1

b) a3, b1, c2
d) a1, b3, c2

1) kost dlouhá
2) kost krátká
3) kost plochá
4) kost nepravidelného tvaru
b) a3, b4, c1, d2
d) a4, b3, c1, d2

5) Obličejová část lebky:
a) je tvořena dvojící kostí spánkových a kostí čichovou
b) obsahuje horní čelist spojenou lícní kostí s kostí spánkovou
c) obsahuje i kost skalní – nejtvrdší kost v těle
d) je v horní části tvořena kostí čelní
6) Motorická jednotka kosterního svalu je:
a) morfologickou jednotkou tohoto svalu
b) funkční jednotkou tohoto svalu
c) část svalu inervována svazkem nervových vláken
d) motorická ploténka, v níž jsou zakončena nervová vlákna
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1) hladká svalová tkáň
2) srdeční svalovina
3) svalová tkáň

7) Trapézový sval patří:
a) ke svalům horní končetiny
c) k pánevním svalům

b) k zádovým svalům
d) ke svalům dolní končetiny

8) Vnější (zevní) dýchání:
a) je výměna dýchacích plynů mezi krví a tkáňovými buňkami
b) je výměna dýchacích plynů mezi atmosférou a krví
c) je výměna O2 a CO2 mezi krví a tkáněmi
d) je oxidativní metabolismus tkání
9) Zub je tvořen několika vrstvami – přiřaďte k nim odpovídající
charakteristiky:
a) sklovina
1) řídké, bohatě inervované vazivo s množstvím cév
b) dentin
2) kryje zub v rozsahu kořene, má stavbu kosti
c) cement
3) tvrdá tkáň, obsahuje až 98% minerálních látek
d) dřeň
4) velmi citlivá tkáň na vnější podněty (tlak, teplo),
strukturou připomíná kost
a) a2, b4, c3, d1
c) a3, b1, c2, d4

b) a3, b2, c4, d1
d) a3, b4, c2, d1

10)
a)
b)
c)
d)

Štítná žláza:
produkuje tyreotropní hormon
povzbuzuje prostřednictvím svého hormonu přeměnu živin
produkuje v malé míře estrogeny a progesteron
produkuje hormon udržující stálou hladinu vápníku v krvi

11)
a)
b)
c)
d)

Synapse:
je šíření vzruchu po nervovém vlákně
je šíření vzruchu po svalovém vlákně
je elektrický impuls
umožňuje přenos informace prostřednictvím chemické látky (mediátoru)

12) Mozkomíšní mok (likvor):
a) má stejné složení jako krevní plazma
b) se tvoří denně v množství 100 ml
c) uvnitř mozkových komor a mezi měkkými plenami neustále cirkuluje
d) je standardně k vyšetření odebírán v hrudní části páteřního kanálu
13) Charakterizujte jednotlivé obaly centrálního nervového systému:
a) dura mater
1) vnitřní obal mozku – jemný cévnatý obal na povrchu mozku
b) arachnoidea
2) tvrdý vazivový obal, který pevně lne k lebečním kostem
c) pia mater
3) střední obal mozku, jemný obal ze síťovitě uspořádanými
vazivovými vlákny
a) a1, b2, c3
c) a2, b1, c3

b) a2, b3, c1
d) a1, b3, c2

14)
Purkyňovy buňky:
a) nacházejí se v kůře mozečku
b) nacházejí se zejména v šedé kůře koncového mozku
c) jsou propojeny složitými sítěmi s desítkami dalších buněk
d) mají podpůrnou a výživnou funkci
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15)
a)
b)
c)
d)

U oční vady zvané krátkozrakost:
používáme ke korekci čočky spojky
se tvoří obraz předmětu před sítnicí
je nezřetelné vidění způsobeno nerovnoměrným zakřivením rohovky
jde o sníženou schopnost akomodace na blízko

16) Přiřaďte odpovídající náplň jednotlivým vědním oborům:
a) anatomie
1) věda o člověku
b) antropologie
2) věda o dědičnosti a proměnlivosti organismů
c) fyziologie
3) věda o stavbě a tvaru organismů a orgánů
d) morfologie
4) věda o funkcích orgánů a organismů a jejich řízení
e) cytologie
5) věda o tvaru, stavbě a vývoji živých organismů
f) genetika
6) věda o stavbě a funkci buněk a buněčných organel
a) a1, b5, c3, d4, e6, f2
c) a4, b1, c5, d6, e3, f2

17)

b) a5, b1, c3, d4, e6, f2
d) a5, b1, c4, d3, e6,f2

Který z uvedených druhů rodu Homo byl přímým evolučním předchůdcem

Homo sapiens
a) Homo habilis
c) Homo ergaster

b) Homo erectus
d) Homo sapiens neandertalensis

18)

Mezi syntetická centra eukaryotické buňky patří:
a) lysozomy
b) mitochondrie
c) jádro
d) Golgiho systém

19)

Redukční dělení - meioza :
a) je u ženy zahajováno při každém menstruačním cyklu
b) se skládá ze dvou následných buněčných dělení
c) je v podstatě shodné s mitózou
d) zajišťuje shodnou chromosomovou výbavu mateřské a dceřiných buněk

20)

Hemofilie :
a) postihuje především ženy
b) vzniká mutací genu na chromosomu Y
c) je choroba s dědičností vázanou na pohlaví
d) je vždy přenášena z otců na syny
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