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Minerální látky a vitamíny :
Vyberte jednu správnou odpověď a označte ji.

1.

Fosfor: a) má vliv na stav kostí a zubů
b) nedostatek způsobuje pelagru
c) má vliv na imunitu

2.

Křivici způsobuje nedostatek vitamínu: a) A
b) C
c) D

3.

Složka krevního hemoglobinu: a) Na
b) Fe
c) Mg

4.

Struma vzniká nedostatkem: a) fluóru
b) sodíku
c) jódu

5.

Mezi vitamíny rozpustné v tucích nepatří: a) PP – ( kys. nikotinová )
b) A
c) D

6.

Vitamín, který si je kůže schopna vytvořit po ozáření sluncem: a) A
b) C
c) D

7.

Vitamín, který se vyrábí ve střevě činností mikroorganizmu: a) C
b) A
c) B– komplex

8.

Kurděje je: a) avitaminóza
b) hypervitaminóza
c) hypovitaminóza

9.

Srážlivost krve ovlivňuje nedostatek vitamínu: a) D
b) K
c) E

10. Šeroslepost se vyskytuje při nedostatku vitamínu: a) H
b) A
c) C

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

METODICKÝ POKYN K TESTU
Cíl: Prověření znalostí základních informacích o významu minerálních látek a vitamínů .
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.
Za nesprávné odpovědi se body neodečítají.
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
8-7 chvalitebný
6-5 dobrý
4-3 dostatečný
2- a méně - nedostatečný
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