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Svaly - test
Vyberte správná tvrzení

1. Kosterní svaly jsou řízeny autonomně.

ano-ne

2. Hladká svalovina je řízena vegetativně.

ano-ne

3. Antagonistické svaly jsou svaly pracující
protichůdně. ano-ne
4. Hladká svalovina tvoří zejména vnitřní orgány.
ano-ne

5. Srdeční svalovina se lehce unaví.

ano-ne

6. Srdeční buňky jsou mezi sebou spojeny spojkami.
ano-ne

7. Kosterní svaly tvoří 3% z celkové tělesné
hmotnosti. ano-ne
8. Svaly udržují napětí. – tonus ano-ne
9. Kosterní sval je kryt povázkou.

ano-ne

10. Žaludek je tvořen příčně pruhovanou svalovinou.
ano-ne

11. Srdeční svalovina nemá vlastní inervaci.

ano-ne

12. Kosterní svalovina má krátké buňky.

ano-ne

13. Srdeční svalovina má dlouhé buňky.

ano-ne
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10)
11)
12)
13)
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ano
ano
ano
ne
ano
ne
ano
ano
ne
ne
ne
ne

METODICKÝ POKYN K TESTU
Cíl: Prověření znalostí základních informacích o svalové soustavě.
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 variantu z nabízených (ano – ne) .
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: 13-12 výborný
11-10 chvalitebný
9-8
dobrý
7-6
dostatečný
5-0
nedostatečný
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