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Opakování kosterní a svalové soustavy  – test 
 
 
Zadání:  
 
1. Funkci elektrárny buňky plní: 

a)  jádro 
b)  mitochondrie 
c)  cytoplazmatická membrána 
 

2. Funkce kostní dřeně je: 
     a) umožňuje vedení bolesti 
     b) tvoří se zde červené krvinky 
     c) tvoří se zde červené, bílé krvinky a krevní destičky 
 
3. Meziobratlové ploténky představují  spojení  kostí: 
    a) vazivem 
     b) chrupavkou 
     c) kostí 
 
4. Osifikace je proces, kdy se chrupavka mění:  
   a) na kost 
   b) na okostici 
   c) na vazivo 
 
5. Pružnost kosti závisí na množství: 
   a) fibrinu 
   b) kolagenu 
   c) somatotropinu 
 
6. Kost, která není spojena s další kostí: 
    a) klínová kost 
    b) čichová kost 
    c) jazylka 
 
7. Pod přímou kontrolou mozkové kůry je: 
    a) příčně pruhovaná svalovina 
    b) hladká svalovina 
    c) srdeční svalovina 
 
 
 



8. Při velké námaze se ve svalech hromadí 
     a) glukóza 
     b) bílkoviny 
     c) kyselina mléčná 
 
9.  Kolenní kloub je tvořen těmito kostmi: 
      a) kostrč, holenní kost, kosti nártní, čéška 
      b) čéška, kost holenní, stehenní a lýtková 
      c) čéška, kost holenní, kyčelní a lýtková  
 
10. Mezi kosti horní volné končetiny nepatří:  
      a) pažní kosti  
      b) čéška  
      c) kost loketní  



Řešení:    
 

1) B 

2) C 

3) B  

4) A 

5) B 

6) C 

7) A 

8) C 

9) B   

10) B 



METODICKÝ POKYN K TESTU 

 
Cíl: Prověření znalostí  základních informacích o svalech a kostech. 

 

 

 

Potřebné pomůcky: Testy vytištěné na tiskárně + psací potřeby – učitel vytiskne testy a rozdá 

je žákům 

 

 

Pokyny k práci s testem: 

Znalost žáků je prověřená  formou vytištěných testů.  

Žáci by měli mít na lavici pouze test a psací potřeby. 

Žáci se po rozdání testu nejprve podepíší v záhlaví listu. 

Vyberou jednu správnou odpověď ze tří nabízených. 

Během práce neposkytujeme žákům žádné další informace. 

Čas určený na vypracování testu je deset minut.  
 

Doporučuji po vypracování testů sdělit žákům správné řešení a vysvětlit řešení otázek, v nichž 

žáci nejvíce chybovali. 

 
Převod získaných bodů na známky:  10-9   výborný 
                                                           8        chvalitebný  
                                                           7        dobrý  
                                                           6        dostatečný 
                                                           5-0     nedostatečný  
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