Opakovací test – ČST 5 třída

Pokyny při vyplňování testu:
• test obsahuje celkem 30 uzavřených otázek
• u každé otázky vybíráte pouze 1 správnou odpověď
• správnou odpověď označte ( O )
• v testu neškrtáme a nepřepisujeme odpovědi !!!
• za každou správnou odpověď získáváte 1 bod
• celkem můžete dosáhnout 30 bodů
• pro splnění testu potřebujete získat nejméně 24 bodů = 80%
• hodnocení testu : splnil – nesplnil
• pokud se někomu nepodaří test úspěšně napsat, bude mít
možnost opravy
• test vyplňujte sami, neotravujte s tím své rodiče !!!
• vyplněný test si nezapomeňte označit svým celým jménem a
příjmením
• test odevzdejte nejpozději do pátku 26.3.2021 !!!
• vyplněný test můžete poslat na mail: jarkas.r@seznam.cz
• nebo odevzdat do boxu před školou
• rada na závěr: pořádně si otázky přečti = ať víš, na co odpovídáš!
• přeji vám hodně úspěchů

1.

Savci patří mezi:
a) bezobratlovce
b) obratlovce
c) obojživelníky

2.

Mezi savce patří:
a) žralok
b) sumec
c) delfín

3.

Kostra člověka se skládá:
a) hlavy, trupu
b) lebky,páteře,kostry hrudníku a kostí končetin
c) lebky, horních a dolních končetin

4.

Lidské tělo má přibližně:
a) 600 svalů
b) 1200 svalů
c) 2000 svalů

5.

Achillova šlacha se nachází na:
a) hlavě
b) ruce
c) noze

6.

Člověk má:
a) uzavřenou oběhovou soustavu
b) otevřenou oběhovou soustavu
c) polootevřenou oběhovou soustavu

7.

Lidské srdce se skládá:
a) z jedné komory a jedné síně
b) ze dvou komor a dvou síní
c) z jedné komory a dvou síní

8.

Krevní tlak se měří přístrojem :
a) tonometrem
b) rentgenem
c) ovoskopem

9.

Krevní skupiny objevil:
a) Kryštof Kolumbus
b) Jan Janský
c) James Watt

10.

Krevních skupin je:
a) 2
b) 3
c) 4

11.

Anémie je:
a) rakovina krve
b) chudokrevnost
c) virové onemocnění

12.

Porucha srážlivosti krve se nazývá:
a) AIDS
b) hemofilie
c) borelióza

13.

Plíce patří do:
a) trávicí soustavy
b) vylučovací soustavy
c) dýchací soustavy

14.

Přijímání, trávení a vylučování nestrávených zbytků
potravy zajišťuje:
a) oběhová soustava
b) trávicí soustava
c) dýchací soustava

15.

Mezi vylučovací orgány nepatří:
a) ledviny
b) cévy
c) močový měchýř

16.

Melanin je:
a) kožní barvivo
b) sval horní končetiny
c) nakažlivá nemoc

17.

Lidská kůže se skládá ze:
a) dvou vrstev
b) tří vrstev
c) čtyř vrstev

18.

Přílišné slunění může způsobit:
a) vypadávání zubů
b) rakovinu kůže
c) tloustnutí

19.

Co je to škára:
a) popálenina
b) prostřední vrstva kůže
c) krevní barvivo

20.

Jakým způsobem se rozmnožují buňky:
a) dělením
b) opylením
c) pučením

21.

Které organizmy se nerozmnožují výtrusy:
a) mnohobuněčné houby
b) kapraďorosty
c) korýši

22.

Co je to embryo :
a) lidský zárodek
b) kožní výrůstek
c) duševně narušený člověk

23.

Jak se nazývá mužská pohlavní buňka:
a) vajíčko
b) plod
c) spermie

24.

Těhotenství trvá:
a) 6 měsíců
b) 9 měsíců
c) 12 měsíců

25.

Čerstvě narozenému miminku říkáme:
a) batole
b) puberťák
c) novorozenec

26.

V jakém období lidského života navštěvujeme mateřskou
školu:
a) v kojeneckém věku
b) v předškolním věku
c) v dorosteneckém věku

27.

Mozek je v těle umístěn:
a) v páteři
b) v lebce
c) v kyčli

28.

Mezi smyslové orgány nepatří:
a) oko
b) ucho
c) zub

29.

Mozková mrtvice je závažné onemocnění:
a) trávicí soustavy
b) kožní soustavy
c) nervové soustavy

30.

Lidé se liší od ostatních živočichů tím, že
a) se pohybují
b) přijímají rostlinnou a živočišnou potravu
c) myslí

