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Trávicí soustava:
Vyberte jednu správnou odpověď a označte ji.
1. Trávení:

a) je přechod jednoduchých látek do krve
b) je štěpení složitějších látek přijatých potravou na jednoduché
c) je proces probíhající pouze v žaludku

2. Mléčný chrup má:

a) 20 zubů
b) 32 zubů
c) 22 zubů

3. Žaludek je chráněn před samotrávením:

4. Žaludek má pH:

5. Délka tenkého střeva:

a) kyselé
b) neutrální
c) zásadité
a) je 3,5 až 5 metrů
b) je 2 metry
c) je 6 až 8 metrů

6. Žluč slouží:

a) k štěpení bílkovin
b) k štěpení cukrů
c) k emulgací tuků

7. Žluč se vyrábí:

a) ve žlučníku
b) v pankreasu
c) v játrech

8. Slinivka je žláza:

a) vrstvou mucinu
b) pepsinem
c) slinami

a) s vnitřní a vnější sekrecí
b) pouze s vnitřní sekrecí
c) pouze s vnější sekrecí

9. Hormon, který udržuje optimální hladinu glukózy v krvi, je: a) gastrin
b) insulin
c) adrenalin
10. Játra mají zásoby energie ve formě:

a) hormonů
b) glikogenu
c) lipidů

11. Kde v trávící soustavě mohou být produkovány vitamíny B komplexu:
a) v tenkém střevu
b) v tlustém střevu
c) v žaludku
12. Kyčelník je součástí:

a) tlustého střeva
b) tenkého střeva
c) konečníku

13. Posun potravy směrem dolů v trávicí trubici označujeme: a) posunovací pohyb
b) peristaltika
c) segmentační pohyby
14. Jakým úsekem začíná tenké střevo:

a) dvanáctníkem
b) kyčelníkem
c) lačníkem

Správné odpovědi k testu :
1) B
2) A
3) A
4) A
5) A
6) C
7) A
8) A
9) B
10) B
11) B
12) B
13) B
14) A

METODICKÝ POKYN K TESTU
Cíl: Prověření znalostí základních informacích o trávicí soustavě člověka.
Potřebné pomůcky:
Testy vytištěné na tiskárně + psací potřeby – učitel vytiskne testy a rozdá je žákům, kteří
jej vyplňují. Časový limit na vypracování tesu je 10 minut.

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.
Za chybné odpovědi se neodečítají body.
Doporučuji po vypracování testů sdělit žákům správné řešení a vysvětlit řešení otázek, v nichž
žáci nejvíce chybovali.
Převod získaných bodů na známky: 14 -13 - výborný
12-11 - chvalitebný
10 -9 - dobrý
8 -7 - dostatečný
6 - a méně - nedostatečný
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