
TEST	1.	

1. Ktoré	plyny	označujeme	ako	dýchacie	?		
a. N2	
b. CO2		
c. CO	
d. O2		

2. Prínosové	dutiny	sa	nachádzajú	:		
a) v	čelovej	kosti	
b) v	klinovej	kosti	
c) v	čuchovej	kosti	
d) v	hornej	čeľusti	

3. Na	obrázku	je	hrtan.	Ako	sa	nazýva	najväčšia	z	hrtanových	chrupiek?											

	
4. Dutinu	hrtana	oddeľuje	od	hltana	:		

a) prstienkovitá	chrupka	
b) hrtanová	prıćhlopka	
c) hlasivková	chrupka	
d) štıt́na	chrupka	

5. Hlasivky	sú	uložené	:		
a) v	nosohltane	
b) v	priedušnici	
c) v	hltane	
d) v	hrtane	

6. Priedušnica	je	tvorená	:			
a) z	hladkej	svaloviny	
b) z	priečne	–	pruhovanej	svaloviny	
c) začiatočný	oddiel		z	priečne	pruhovanej	svaloviny	a	posledná	tretina	z	hladkej	

svaloviny	
d) z	chrupiek	

7. O	pľúcach	človeka	platí	:		
a) pravé	pľúca	sú	rozdelené	na	3	laloky	
b) 	pravé	pľúca	sú	rozdelené	na	2	laloky	
c) ľavé	pľúca	sú	rozdelené	na	3	laloky	
d) ľavé	pľúca	sú	rozdelené	na	2	laloky	

8. Priestor	medzi	ľavými	a	pravými	pľúcami	nazývame	:		
a) pľúcne	hroty	
b) medzipohrudnicová	štrbina	
c) medzipľúcie	
d) pľúcne	hıĺy	

9. Ako	sa	nazýva	pravidelné	striedanie	vdychu	a	výdychu		?	
a) ventilácia	pľúc	
b) vnútorné	dýchanie	
c) vonkajšie	dýchanie	
d) anaeróbne	dýchanie	



10.Na	vdychu	sa	podieľajú	:		
a) bránica	
b) vnútorné	medzirebrové	svaly	
c) vonkajšie	medzirebrové	svaly	
d) svaly	hrtana		

11.Na	výdychu	sa	podieľajú	:		
a) vonkajšie	medzirebrové	svaly	
b) vnútorné	medzirebrové	svaly	
c) svaly	brušnej	steny	
d) bránica	

12.Dychový	objem	vzduchu	je	u	dospelého	človeka	približne	:			
a) 100	ml	
b) 500	ml	
c) 1	000	ml	
d) 2	000	ml	

13.Minútový	dychový	objem	vzduchu	u	dospelého	človeka	je	približne	:		
a) 2	–	3	litre	
b) 7	–	9	litrov	
c) 17	–	18	litrov	
d) 22	–	23	litrov	

14.Vzduch,	ktorý	zostáva	v	pľúcach	aj	po	maximálnom	výdychu	sa	nazýva	:		
a) zvyškový	vzduch	
b) reziduálny	vzduch	
c) výdychový	rezervný	vzduch	
d) základný	objem	

15.Množstvo	vzduchu,	ktoré	vydýchneme	s	maximálnym	úsilím	po	
predchádzajúcom	maximálnom	nádychu	sa	nazýva		:			
......................................................................................................	

16.Ako	sa	nazýva	stav,	kedy	dôjde	k	nasatiu	vzduchu	do	pohrudničnej	dutiny	?		
a) tracheotómia	
b) laryngitıd́a	
c) pneumothorax	
d) tuberkulóza	

17. Frekvencia	dýchania	v	kľude	je	:		
a) 4	–	5		dychov	za	1	minútu	
b) 	6	–	10	dychov	za	1	minútu	
c) 14	–	18	dychov	za	1	minútu	
d) 22	-	26	dychov	za	1	minútu	

18.Doplňte	text	!	
„	Pri	jednom	kľudovom	nádychu	a	výdychu	dôjde	k	výmene	približne	..............	ml	
vzduchu.	„	

19.Vonkajšie	dýchanie	:		
a) je	výmena	dýchacıćh	plynov	medzi	krvou	a	atmosferickým	vzduchom	
b) prebieha	v	krvných	vlásočniciach	
c) je	výmena	dýchacıćh	plynov	medzi	krvou	a	tkanivami	
d) prebieha	v	pľúcnych	mechúrikoch		

20.Vnútorné	dýchanie	:		
a) 	je	výmena	dýchacıćh	plynov	medzi	krvou	a	atmosferickým	vzduchom	
b) prebieha	v	krvných	vlásočniciach	
c) je	výmena	dýchacıćh	plynov	medzi	krvou	a	tkanivami	
d) prebieha	v	pľúcnych	mechúrikoch		

21.Ako	sa	nazýva	zlúčenina	kyslíka	s	hemoglobínom	?			
a) hydroxyhemoglobıń	
b) peroxyhemoglobıń	
c) oxyhemoglobıń	
d) oxygenhemoglobıń	



TEST	2.	

TRAUVIACA	SUU STAVA	
1. 	Zoraďte	orgány	tráviacej	sústavy	do	poradia,	v	ktorom	sú	uložené.	Začnite	

ústnou	dutinou	!		

2. V	chrupe	dospelého	človeka	sa	vyskytujú	4	typy	zubov.	Napíšte	ich	názvy	!		
													
										1.	....................................................							3.		..............................................................	
										2.	....................................................							4.		...............................................................	

3. 							Korunka	zubu	je	na	povrchu	pokrytá	:		
a) sklovinou	
b) emailom	
c) zubným	cementom	
d) zubovinou	(dentıńom)														

4. Na	obrázku	je	znázornená	vonkajšia	stavba	zubu.	Pomenujte	označené	časti	zubu	
!																						

5. Na	obrázku	je	prierez	zubom.	Pomenujte	označené	časti	zubu	!		

										 	
6. Počet	črenových	zubov	v	úplnom	chrupe	dospelého	človeka	je	:		

a) 4	

1

1 ústna dutina

2 tenké črevo

3 hrubé črevo

4 hltan

5 žalúdok

6 pažerák

7 konečník



b) 8	
c) 12	
d) chrup	dospelého	človeka	neobsahuje	črenové	zuby	

7. Zubný	vzorec	trváceho	chrupu	je	:		
a) 1	2	2	3	
b) 2	1	2	3	
c) 2	1	3	2	
d) 1	1	3	3	

8. Úplný	chrup	dospelého	človeka	tvorí	:		
a) 20	zubov	
b) 24	zubov	
c) 28	zubov	
d) 32	zubov	

9. Tri	páry	slinných	žliaz	vyúsťujúcich	do	ústnej	dutiny	sa	nazývajú:		
1. .............................................................	slinné	žľazy	

2. .............................................................	slinné	žľazy	

3. .............................................................	slinné	žľazy	

10.Súčasťou	slín	je	aj	enzým,	ktorý	začína	trávenie	polysacharidov.	Jeho	názov	je:		
a) sacharáza	
b) ptyalıń	
c) amygdalıń	
d) maltáza	

11. Enzým	ptyalín	prítomný	v	slinách	začína	rozklad	:		
a) bielkovıń	
b) tukov	
c) nukleových	kyselıń																
d) cukrov	

12. Žalúdočná	šťava	obsahuje	:		
a) kyselinu	chlorovodıḱovú	
b) enzým	trypsıń	
c) enzým	pepsıń	
d) enzým	erepsıń	

13. Stenou	žalúdka	prechádzajú	rytmické	sťahy,	ktoré	nazývame	:		
a) antistatické		pohyby	
b) peristaltické	pohyby	
c) balastické	pohyby	
d) perigastrické	pohyby	

14. Podžalúdková	žľaza	vyúsťuje	do	:		
a) tenkého	čreva	
b) dvanástnika	
c) lačnıḱa	
d) bedrovnıḱa	



15.Do	dvanástnika	vyúsťujú	dve	dôležité	žľazy.	Napíšte	ich	názvy!	
1. ....................................................................	

2. …………………………………………………………..	

16.Klky	sa	nachádzajú	:			
a) v	žalúdku	
b) v	tenkom	čreve	
c) v	hrubom	čreve	
d) v	tenkom	aj	hrubom	čreve	

17. Žlč	sa	vytvára	:		
a) v	pečeňových	bunkách	
b) v	žlčnıḱu	
c) v	žlčovodoch	
d) nepretržite	

18.Vitamíny	A,	D,	E,	K	sú	:			
a) rozpustné	vo	vode	
b) nerozpustné	
c) rozpustné	v	tukoch	
d) rozpustné	vo	vode	aj	v	tukoch	

19.Ktorý	vitamín	je	nevyhnutný	pre	normálny	stav	a	funkciu	epitelových	buniek	
a	tvorbu	zrakového	purpuru	?		

a) A	
b) C	
c) D	
d) K	

20. Zníženie	odolnosti	organizmu,	krvácavosť	z	ďasien	a	vypadávanie	zubov	sú	
následkom	nedostatku	vitamínu	:		

a) B	1	
b) A	
c) C	
d) D	

21.Ktorý	vitamín	podporuje	vstrebávanie	Ca	v	tenkom	čreve	a	jeho	ukladanie	do	
kostí	?		

a) A	
b) C	
c) D	
d) K	

22.Mäknutie	a	rednutie	kostí	u	dospelých,	krivica	u	detí	a	celkový	nedostatok	Ca	sú	
následkom	nedostatku	vitamínu	:		

a) C	
b) D	
c) K	
d) B	6	

23.Ktorý	vitamín	podporuje	činnosť	pohlavných	žliaz	a	správny	priebeh	
tehotenstva?			

a) A	
b) D	
c) C	
d) E	



TEST	3.	

1. Žľazy	s	vnútorným	vylučovaním	vylučujú	hormóny:		
e. dovnútra	orgánov	
f. do	krvi	
g. na	povrch	orgánov	
h. do	mozgu	

2. Hormóny:		
a) môžu	byť	zdrojom	energie	pre	organizmus	
b) majú	len	riadiace	účinky	
c) môžu	byť	aj	stavebným	materiálom	organizmu	
d) pôsobia	len	na	bunky	svojich	cieľových	tkanıv́	

3. Označte	X	tie	hormóny,	ktoré	sa	tvoria	v	prednom	laloku	hypofýzy	!		

4. Sťahy	hladkej	svaloviny	maternice	pri	pôrode	a	sťahy	mliekovodov	vyvoláva:		
a) prolaktıń	
b) vazopresıń	
c) oxytocıń	
d) estrogén	

5. Pre	správnu	činnosť	štítnej	žľazy	je	nevyhnutná	prítomnosť:		
a) fluóru	
b) vanádu	
c) jódu	
d) selénu	

6. Adrenalín:		
a) je	hormón	drene	nadobličiek	
b) pôsobı	́na	rozklad	glykogénu	v	pečeni	
c) vyvoláva	zvýšenie	hladiny	glukózy	v	krvi	
d) je	antagonistom	glukagónu	

7. Vaječníky	žien	tvoria	hormón:		
a) testosterón	
b) aldosterón	
c) estrogén	
d) tyroxıń	

8. Mužský	pohlavný	hormón	tvoriaci	sa	v	semenníkoch	sa	nazýva:		

.....................................................................................	

A oxytocín E adrenokortikotropný hormón

B rastový hormón F vazopresín

C luteinizačný hormón G folikulostimulačný hormón

D prolaktín H tyreotropný hormón



NERVOVAU 		REGULAU CIA		

9. Základnou	vlastnosťou	nervového	tkaniva	je:		
a) stiahnuteľnosť	
b) dráždivosť	
c) vodivosť	
d) rytmičnosť	

10.Dendrity:			
a) sú	dlhé	výbežky	nervových	buniek	
b) sú	to	dostredivé	výbežky	(senzorické)	
c) sú	to	krátke	výbežky	nervovej	bunky	
d) sú	odstredivé	(motorické)	výbežky	

11.O	axónoch	nervových	buniek	platí:		
a) sú	to	dlhé	výbežky	
b) vedú	vzruchy	odstredivo	
c) vedú	vzruchy	dostredivo	
d) môžu	merať	aj	viac	ako	1	meter	

12.Tukovitý	obal	na	povrchu	neuritu	(axónu)	sa	nazýva:		
a) myelıńová	pošva	
b) gliová	pošva	
c) bazálna	pošva	
d) externá	pošva	

13.Miesto	spojenia	nervových	buniek	sa	nazýva:		
a) tynapsa	
b) mynapsa	
c) synapsa	
d) vynapsa	

14.Ako	sa	nazývajú	výbežky	nervovej	bunky,	ktoré	vedú	vzruchy	smerom	do	bunky?		
a) neurity	
b) dendrity	
c) neuroglie	
d) synapsie	

15.Na	obrázku	je	prierez	miechou.	Pomenujte	označené	časti:		

											 	
16.Ako	sa	nazýva	základný	funkčný	prvok	nervovej	sústavy?		

a) nervový	vzruch	
b) reflex	
c) adekvátny	podnet	
d) útlm	

17.Napíšte,	ako	sa	nazývajú	jednotlivé	časti	reflexného	oblúku!		

1.	..................................................					4.	.......................................................	

2.	…………………………………			5.	……………………………………3……………………………………	



18.Označte	pravdivé	tvrdenia	o	predĺženej	mieche	!		
a) vychádzajú	z	nej	niektoré	mozgové	nervy	
b) je	v	nej	centrum	dýchania	
c) je	v	nej	centrum	patelárneho	reflexu	

19.O	mozočku	človeka	platí:			
a) tvoria	ho	dve	pologule	
b) jeho	povrch	pokrýva	sivá	hmota	
c) biela	hmota	je	na	povrchu,	sivá	vo	vnútri	
d) je	rozdelený	na	lôžko	a	podlôžko	

20. Funkcia	mozočka	je:		
a) koordinuje	napätie	kostrových	svalov	
b) sú	tu	dýchacie	centrá	
c) podieľa	sa	na	udržiavanı	́rovnováhy	
d) je	tu	centrum	hltacieho	reflexu	

21.Vysvetlite,	čo	je	strom	života	a	kde	sa	nachádza!		
................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

.....................................................	

22. Centrum	nepodmienených	zrakových	a	sluchových	reflexov	(napr.	pohyb	očí)	je:		
a) v	predlUženej	mieche	
b) v	štvorhrbolı	́
c) v	mozočku	
d) v	strednom	mozgu	

23. Centrum	pre	termoreguláciu	sa	nachádza:		
a) v	podlôžku	
b) v	lôžku	
c) v	strednom	mozgu	
d) v	medzimozgu	

24. Predný	mozog	človeka:		
a) tvoria	dve	hemisféry	
b) má	na	povrchu	bielu	mozgovú	kôru	
c) je	najväčšı	́oddiel	mozgu	
d) má	na	povrchu	sivú	mozgovú	kôru	

25.Dominantná	hemisféra		je:		
a) u	pravákov	ľavá	
b) u	ľavákov	ľavá	
c) u	ľavákov	pravá	
d) u	pravákov	pravá	

26. Z	miechy	vychádzajú	nervy	v	počte:			
a) 12	párov	
b) 20	párov	
c) 31	párov	
d) 43	párov	

27. Počet	mozgových	(hlavových)	nervov:			
a) 8		párov	
b) 10		párov	
c) 12		párov	
d) 14		párov	



28.Vegetatívne	nervy:		
a) inervujú	kostrové	svaly	
b) inervujú	hladké	svaly	
c) inervujú	žľazy	
d) inervujú	kožu	

29.Vlákna	sympatika	vychádzajú:		
a) z	krčnej	časti	miechy	
b) z	hrudnıḱovej	časti	miechy	
c) z	krıž́ovej	časti	miechy	
d) z	driekovej	časti	miechy	

30. Podmienené	reflexy:		
a) sú	vrodené	
b) sú	trvalo	vybudované	nervové	spojenia	
c) vytvárajú	sa	až	počas	života	jedinca	po	narodenı	́
d) sú	dočasné	

31.Nepodmienené	reflexy:		
a) prebiehajú	po	vopred	anatomicky	danom	reflexnom	oblúku	
b) ich	počet	je	nemenný	
c) majú	všetci	ľudia	rovnaké	
d) sú	dočasné	

32. Prvá	signálová	sústava:		
a) je	súbor	reflexov	spoločných	pre	živočıćhov	aj	človeka	
b) zabezpečuje	reakcie	na	meniace	sa	podmienky	vonkajšieho	a	vnútorného	

prostredia	
c) je	vlastná	len	človeku	
d) jej	podstatou	je	abstraktné	myslenie	

33.Druhá	signálová	sústava:			
a) je	vlastná	len	ľuďom	
b) je	súbor	podmienených	a	nepodmienených	reflexov	
c) je	vlastná	živočıćhom	aj	človeku	
d) jej	podstatou	je	abstraktné	myslenie	



TEST	4.	

1. Aký	typ	svalov	sa	podieľa	na	stavbe	steny	žalúdka,	steny	ciev,	steny	čriev	
a	močového	mechúra?		

..............................................................................	

2. O	hladkých	svaloch	platí:		
a) človek	ich	nevie	ovládať	vôľou	
b) tvoria	steny	mnohých	dutých,	vnútorných	orgánov	
c) ich	kontrakcia	je	veľmi	rýchla	
d) tvoria	ich	jednojadrové	bunky	

3. Hladké	svaly	sú	ovládané:		
a) vegetatıv́nou	nervovou	sústavou	
b) motorickými	nervami	
c) vôľou	
d) sympatikom	a	parasympatikom	

4. Ako	sa	nazýva	kontrakcia	svalu,	pri	ktorej	sa	mení	dĺžka	svalu,	ale	nemení	sa	
jeho	tonus	(napätie)?		

.................................................................................	

5. Označte	pravdivé	tvrdenia	o	kostrovom	svale	!		
a) aj	v	pokoji	má	určité	napätie	
b) je	inervovaný	autonómnymi	nervami	
c) je	pevný	a	pružný	
d) upıńa	sa	šľachou	na	bruško	iného	svalu	

6. Dvojice	svalov,	ktoré	vykonávajú	protichodné	pohyby	sa	nazývajú:		
													
										.............................................................................	

7. Z	uvedených	svalov	vytvorte	dvojice	antagonistov!	Sem	napíšte	dvojice:	

																																																																																			

A ohýbače

B rozširovače

C vystierače

D priťahovače

E zvierače

F odťahovače



8.	Svaly,	ktoré	sa	upínajú	na	kožu	tváre,	ktorou	pohybujú	a	menia	výraz	tváre	sa		
nazývajú	:		

………………………………………………	
						

			
9.		Na	obrázku	sú	svaly	chrbta.	Pomenujte	označené	svaly!	

		10.	Ktoré	svaly	pohybujú	kožou	tváre	a	dávajú	tvári	výraz?		
a) ústne	zvierače	
b) očné	zvierače	
c) mimické	svaly	
d) žuvacie	svaly				

11.Na	obrázku	sú	svaly	hlavy.	Pomenujte	označené	svaly!		

									 	
12.	Predný	pílovitý	sval	patrí	medzi	svaly:		

a) hlavy	
b) hrudnıḱa	
c) krku	
hornej	končatiny		

13.	Krajčírsky	sval	patrí	medzi	svaly:		
- hrudnıḱa	
- hornej	končatiny	
- dolnej	končatiny	
- brucha	

14.	Na	hrbol	pätovej	kosti	sa	Achillovou	šľachou	upína	:			
- trojhlavý	sval	lýtka	
- štvorhlavý	sval	stehna	
- krajčıŕsky	sval	
- priehlavkový	sval	



TELOVÉ		TEKUTINY	

1. Koľko	litrov	krvi	má	priemerne	dospelý	človek?		
a. 4	litre	
b. 5	litrov	
c. 6	litrov	
d. 7	litrov	

2. Krv	transportuje	v	tele:		
a. hormóny	
b. ATP	
c. teplo	
d. dýchacie	plyny		

3. Krv	človeka	tvoria	dve	základné	zložky.	Sú	to:		
a. tekutá	.......................................................	a	v	nej	rozptýlené	

b. ...........................................................................	
c. :	B	

4. V	krvnej	plazme	človeka	sa	nachádza:			
a. glukóza	
b. bielkoviny	
c. hemoglobıń	
d. anorganické	látky	

5. Chorobné,	trvalé	zvýšenie	hladiny	glukózy	v	krvi	sa	nazýva:		
a. diabetes	mellitus	
b. cukrovka	
c. alimentárna	hyperglykémia	
d. chronická	hypoglykémia	

6. Množstvo	červených	krviniek:		
a. je	u	zdravého	človeka	pomerne	stály	hodnota	
b. sa	zväčšuje	pri	dlhšom	pobyte	vo	veľkej	nadmorskej	výške	
c. je	v	detstve	menšie	ako	v	dospelosti	
d. sa	zvyšuje	pri	zápalových	ochoreniach		

7. Úlohou	červených	krviniek	v	organizme	je:		
a. udržiavanie	stálych	osmotických	pomerov	v	organizme	
b. rozvoz	živıń	z	tráviacej	sústavy	k	tkanivám	
c. transport	kyslıḱa	z	pľúc	do	tkanıv́	
d. rozvoz	hormónov	

8. Tvorba	červených	krviniek	u	dospelého	človeka	prebieha:		
a. v	pečeni	
b. v	kostnej	dreni	
c. v	slezine	
d. v	červovitom	prıv́esku	slepého	čreva	

9. Červené	krvinky	človeka:		
a. majú	životnosť	asi	30	dnı	́
b. sú	bezjadrové	
c. sú	v	strede	z	oboch	strán	preliačené	
d. tvoria	sa	len	v	sivej	kostnej	dreni	

10.V	jednom	litri	krvi	je	u	zdravého	človeka	približne:		
a. 4,5	–	5,5	.	106	červených	krviniek	
b. 4,5	–	5,5	.	109	červených	krviniek	
c. 4,5	–	5,5	.	1012	červených	krviniek	
d. 4,5	–	5,5	.	1015	červených	krviniek	



11.	V	1	litri	krvi	je	u	človeka	priemerne:		
a. 50	g	hemoglobıńu	
b. 100	g	hemoglobıńu	
c. 150	g	hemoglobıńu	
d. 200	g	hemoglobıńu	

12.	Vplyvom	zvýšeného	príjmu	dusíkatých	látok	do	tela	(hlavne	u	dojčiat)	sa	
hemoglobín	mení	na	:		

a. methemoglobıń	
b. karboxyhemoglobıń	
c. nitrohemoglobıń	
d. tiohemoglobıń	

13.	Nedostatok,	ktorého	prvku	môže	spôsobiť	málokrvnosť	?		
a. Ca	
b. Zn	
c. Fe	
d. Mg	

14.	Celkové	množstvo	erytrocytov	sa	obnoví	približne:		
a. 2	krát	do	roka	
b. 3	krát	do	roka	
c. 4	krát	do	roka	
d. 5	krát	do	roka	

15.	Biele	krvinky	sa	vyskytujú	v	krvi	v	množstve:		
a. 4	.	103	/	liter	
b. 4	.	106	/	liter	
c. 4	.	109	/	liter	
d. 4.	1012	/	liter	

16.Biele	krvinky	majú	schopnosť	prechádzať	cez	neporušenú	stenu	krvnej	
vlásočnice	mimo	krvný	obeh.	Táto	ich	schopnosť	sa	nazýva	:		

a. hematokrit	
b. sedimentácia	
c. extrúzia	
d. diapedéza	

17.Doplňte	chýbajúci	text	!		

a. „	Lymfocyty	sú	imunologicky	kompetentné	bunky.	Lymfocyty	B	sa		pri	styku	

s	antigénom	množia		a	vznikajú	..........................................................................	,	ktoré	

produkujú	............................................................................	.“		

18.	Aká	je	úloha	lymfocytov	B	?		
a. majú	regulačnú	funkciu	
b. pri	styku	s	cudzorodou	látkou	(antigénom)	produkujú	látky,	ktoré	podporujú	

aktivitu	iných	bielych	krviniek	
c. produkujú	látku	brániacu	zrážaniu	krvi	
d. aktivizujú	krvné	doštičky	

19.	Monocyty	po	opustení	krvi	sa	v	medzibunkových	priestoroch	menia	na	bunky	
s	veľkou	schopnosťou	pohlcovať	mikroorganizmy.	Nazývame	ich	:		

a. tromboplasty	
b. mikrofágy	
c. makrofágy	
d. bakteriofágy	



20.O	nešpecifickej	imunite	platí:		
a. je	vrodená	
b. jej	prejavom	je	schopnosť	niektorých	bielych	krviniek	fagocytovať	
c. jej	prejavom	je	tvorba	protilátok	
d. zabezpečujú	ju	lymfocyty	B	

21.O	špecifickej	imunite	platí	:		
a. jej	prejavom	je	schopnosť	fagocytovať	
b. B	–	lymfocyty	vykonávajú	protilátkovú	imunitu	
c. T	–	lymfocyty	vykonávajú	bunkovú	imunitu	
d. u	človeka	sa	s	touto	formou	imunity	nestretávame	

22.Ktoré	z	bielkovín	krvnej	plazmy	sa	zúčastňujú	procesu	zrážania	krvi	?		
a. fibrinogén	
b. albumıńy	
c. globulıńy	
d. protrombıń	

23.	Doplňte	zjednodušenú	schému	zrážania	krvi	:		

	
										24.Napíšte	ako	sú	rozdelené	aglutinogény	a	aglutiníny	v	jednotlivých	krvných	
skupinách	v	krvnom	systéme	A,	B,	AB,	O!		

25.									Človek	s	krvnou	skupinou		O	má	aglutinogény	:		
a) A	
b) AB	
c) B	
d) nemá	aglutinogény	

26.	O	Rh-faktore	platí:		
e) 	je	to	antigén	v	membráne	červených	krviniek	
f) 	protilátky	anti-	Rh	nie	sú	vrodené	
g) 	protilátky	anti-	Rh		sú	vrodené	

krvná skupina aglutinogén aglutinín

1 A

2 B

3 AB

4 O



h) protilátka	anti-Rh	sa	začne	tvoriť,	ak	sa	do	krvi	Rh	–	negatıv́neho	človeka	dostanú	
Rh	–	pozitıv́ne	krvinky	

27.		Na	stavbe	ciev	sa	podieľa	svalovina:		
i) priečne	pruhovaná	
j) hladká	
k) srdcová	
l) vrstva	priečne	pruhovanej	a	vrstva	hladkej	svaloviny	

28.	Najväčšou	tepnou	ľudského	tela	je:		
a)			aorta	

										b)			srdcovnica	vychádzajúca	z	pravej	komory	
m) srdcovnica	vychádzajúca	z	ľavej	komory	
n) srdcovnica	vychádzajúca	z	ľavej	predsiene	

29.			Svalová	vrstva	v	stene	ciev	:		
a)			je	u	tepien	hrubšia	ako	u	žıĺ	
b)			je	u	žıĺ	hrubšia	ako	u	tepien	
b) je	tvorená	priečne	pruhovanou	svalovinou	
c) je	tvorená	hladkou	svalovinou	

				30.			V	tepnách	prúdi	krv	:		
													a)		odkysličená	

					b)		čiastočne	odkysličená	
c) okysličená	
d) v	niektorých	okysličená	v	niektorých	odkysličená	

31.			Tepny	:			
a)vedú	okysličenú	krv	zo	srdca	k	vlásočniciam	
	b)			vedú	okysličenú	krv	z	pľúc	do	srdca	

										c)			majú	na	vnútornom	povrchu	chlopne	
d) 	majú	tenšiu	svalovú	vrstvu	ako	žily	

32.	Z	pravej	predsiene	sa	odkysličená	krv	dostáva	do	pľúc	:		
a) pľúcnymi	žilami	
b) pľúcnicou	
c) popľúcnicou	
d) pľúcnymi	tepnami	

33.			Okysličená	krv	sa	z	pľúc		do	ľavej	predsiene	srdca	dostáva	:			
														a)		pľúcnymi	žilami	
														b)		pľúcnymi	tepnami	

c) koronárnymi	cievami	
d) pľúcnicou	

34.			Ktoré	tepny	privádzajú	krv	do	svaloviny	srdca	?		
						a)			aorta	
						b)			koronárne	tepny	

c) vencovité	tepny	
d) vrátnicová	tepna	

35.		Pľúcny	krvný	obeh	:		
a. začıńa	v	ľavej	komore	a	končı	́v	pravej	predsieni		
b. začıńa	v	pravej	komore	a	končı	́v	pľúcach	
c. končı	́v	ľavej	predsieni	
d. končı	́v	pravej	predsieni	

36.	Čím	je	odvádzaná	z	pľúc	okysličená	krv	?	
a. pľúcnicou				
b. hornou	a	dolnou	dutou	žilou	
c. aortou	
d. pľúcnymi	žilami	

37.	Aorta	:		
a) je	súčasťou	pľúcneho	krvného	obehu	
b) je	najväčšia	žila	cievneho	systému	človeka	
c) vychádza	z	ľavej	komory	



d) dopravuje	okysličenú	krv	do	telového	(veľkého)	krvného	obehu		
e)

38.		Telový	(veľký)	krvný	obeh		:	
													a)		začıńa	aortou	
													b)		začıńa	hornou	a	dolnou	dutou	žilou	
													c)		končı	́hornou	a	dolnou	dutou	žilou	
											d)		končı	́v	pravej	predsieni	

39.	O	pľúcnych	žilách	platí	:		
a) vedú	okysličenú	krv	
b) ústia	do	ľavej	komory	srdca	
c) ústia	do	pravej	predsiene	srdca	
d) vedú	neokysličenú	krv	

40.	O	pľúcnici	platí:		
a) vedie	okysličenú	krv	z	pľúc	do	srdca	
b) vychádza	z	pravej	komory	srdca	
c) ústi	do	ľavej	predsiene	srdca	
d) je	súčasťou	telového	(veľkého)	krvného	obehu	

41.	Srdce	je	tvorené	zo	zvláštneho	typu	svalového	tkaniva,	ktoré	nazývame:		
a) myokard	
b) perikard	
c) endokard	
d) infarkt	

42.	O	srdci	človeka	platí:		
a) medzi	ľavou	predsieňou	a	komorou	je	dvojcıṕa	chlopňa	
b) je	uložené	vo	väzivovom	obale	–	osrdcovnıḱu	
c) medzi	predsieňami	a	komorami	sú	polmesiačikovité	chlopne	
d) krvný	obeh,	ktorý	zabezpečuje	jeho	zásobovanie	krvou	sa	nazýva	vrátnicový	

43.	Polmesiačikovité	chlopne	sa	nachádzajú:		
a) medzi	predsieňami	a	komorami	
b) na	začiatku	aorty	
c) na	začiatku	pľúcnice	
d) na	začiatku	pľúcnych	žıĺ	

44.	O	srdci	človeka	platí	:		
a) svalovina	komôr	je	mnohonásobne	hrubšia	ako	svalovina	predsienı	́
b) je	uložené	za	ľavou	polovicou	pľúc	
c) je	uložené	v	medzipľúcı	́
d) jeho	dlUžka	od	bázy	k	hrotu	je	asi	25	cm	

45.V	činnosti	srdca	sa	pravidelne	striedajú	2	fázy,	ktoré	sa	nazývajú	:		
		

1. .......................................................	

2. .......................................................	

46.	Pri	systole	predsiení	:		
a) sú	otvorené	cıṕaté	chlopne	
b) sú	otvorené	polmesiačikovité	chlopne	
c) krv	je	vytláčaná	z	predsienı	́do	komôr	
d) predsiene	sa	plnia	krvou	

47.	Pri	diastole	komôr	:		
a) sú	otvorené	cıṕaté	chlopne	a	uzavreté	polmesiačikovité	chlopne	
b) je	krv	z	komôr	vytláčaná	do	aorty	a	pľúcnice	



c) komory	sa	plnia	krvou	
d) predsiene	sú	v	systole	

48.	Koľko	krvi	prečerpá	v	kľude	srdce	dospelého	človeka	za	1	minútu	?		
a) asi	3	litre	
b) asi	5	litrov	
c) asi	7	litrov	
d) asi	9	litrov	

49.	Ako	sa	nazýva	množstvo	krvi,	ktoré	srdce	prečerpá	za	1	minútu	?		
a) vitálna	kapacita	srdca	
b) minútová	systola	srdca	
c) minútový	objem	srdca	
d) srdcový	volumen	

50.	Choroba,	pri	ktorej	stena	tepien	zhrubne,	(lebo	sa	do	nej	ukladajú	látka	
najmä	tukového	charakteru)	a	stráca	pružnosť	sa	nazýva	:		

a) laterálna	skleróza	
b) arterioskleróza	
c) kŕčové	žily	
d) ischemická	choroba	

51.	Ak	sa	upchá	vencová	(koronárna)	tepna	alebo	jej	vetva,	vznikne	:		
a) malá	mozgová	prıh́oda	
b) mozgová	mŕtvica	
c) infarkt	myokardu	
d) ischemická	choroba	srdca	

52.	Tkanivový	mok	vzniká	:		
a) filtráciou	krvnej	plazmy	v	krvných	vlásočniciach	
b) filtráciou	krvnej	plazmy	v	obličkách	
c) filtráciou	krvnej	plazmy	v	slezine	
d) filtráciou	krvnej	plazmy	v	lymfatických	uzlinách	

53.	Tkanivový	mok	:			
a) sa	nachádza	v	lymfatických	cievach	
b) sa	nachádza	v	medzibunkových	priestoroch	
c) vzniká	filtráciou	krvnej	plazmy	
d) vzniká	z	miazgy	

54.	Funkcia	miazgy	je	:		
a) odvádza	z	tkanıv́	splodiny	látkovej	premeny	
b) obsahuje	biele	krvinky,	ktoré	sa	zúčastňujú	obranných	reakciı	́
c) zúčastňuje	sa	na	udržanı	́stáleho	vnútorného	prostredia		
d) tvorı	́sa	z	nej	tkanivový	mok	

55.	O	miazgových	cievach	platí	:			
a) tvoria	uzavretý	lymfatický	obeh	
b) začıńajú	slepo	v	medzibunkových	priestoroch	
c) miazgové	cievy	majú	chlopne	
d) miazgové	cievy	sa	spájajú	a	tvoria	miazgovod,	ktorý	vracia	miazgu	späť	do	

krvného	obehu	
56.	Aká	je	funkcia	miazgových	uzlín	?		

a) lymfocyty	miazgových	uzlıń	zneškodňujú	baktérie	a	ďalšie	cudzorodé	látky	
prıt́omné	v	lymfe	

b) tvoria	sa	v	nich	krvné	doštičky	
c) sú	bariérou	proti	šıŕeniu	pôvodcov	infekcie	
d) dozrievajú	v	nich	červené	krvinky	



TEST	5.	

1. Podľa	schopnosti	regulovať	svoju	telesnú	teplotu	človek	patrí	medzi	
organizmy	:		
o. so	stálou	telesnou	teplotou	
p. heterotermné	
q. ektotermné	(poikilotermné)	
r. endotermné	(homoiotermné)	

2. 				O	telesnej	teplote	človeka	platí	:			
a) priemerná	teplota	je	36,5	oC	
b) teplota	vo	vnútri	tela	je	asi	o	1	oC	vyššia	ako	na	povrchu	
c) teplota	tela	počas	dňa	kolıš́e	v	rozmedzı	́1	oC	
d) najvyššiu	teplotu	má	telo	o	5.	hodine	ráno	

3. Teplo	sa	v	tele	tvorí	:		
a) pri	svalovej	činnosti	
b) pri	chemických	reakciách	látkovej	premeny	
c) v	najväčšej	miere	počas	spánku	
d) v	najväčšej	miere	v	pečeni		

4. Nervové	teplotné	centrum	sa	nachádza	v	:		
a) strednom	mozgu	
b) prednom	mozgu	
c) medzimozgu	
d) zadnom	mozgu	

VYLUCnOVANIE	

5. Základnou	stavebnou	a	funkčnou	jednotkou	obličky	je	:		

..............................................................................	

6. Na	obrázku	je	nefrón.	Pomenujte	označené	časti!

	
		



7. 									Na	obrázku	je	Malpighiho	teliesko.	Pomenujte	označené	časti	!		
		

								 	
8. Súčasťou	nefrónu		sú	:		

a) Bowmanov	vačok	
b) Heseho	kľučka	
c) Henleho	kľučka	
d) stočené	kanáliky	

9. Tekutina,	ktorá	sa	v	Bowmanovom	vačku	prefiltruje	cez	steny	vlásočníc	sa	nazýva	
:		

a) primárny	moč	
b) tkanivový	mok	
c) lymfa	

10.Aký	má	význam	prechod	primárneho	moču	cez	stočené	kanáliky	a	Henleho	
kľučku	?		

a) tu	do	moču	prechádzajú	odpadové	látky	
b) dochádza	tu	k	spätnému	vstrebaniu	časti	vody	
c) dochádza	tu	k	spätnému	vstrebaniu	časti	solı	́a	pre	telo	dôležitých	látok	
d) vstrebávajú	sa	tu	odpadové	látky	

KOZnA		

11.U	dospelého	človeka	má	koža	plochu	asi	:		
a) 0,8	–	1,1	m	2	
b) 1,5	–	1,8	m	2		
c) 2,2	–	2,8		m2	
d) 3,1	–	3,5		m	2	

12.Koža	sa	skladá	z	3	vrstiev.	Vymenujte	ich	v	smere	zhora	nadol	!		

1. ......................................................................	

2. ......................................................................	

3. ......................................................................	

13.V	spodnej	vrstve	pokožky	bunky	obsahujú	tmavohnedé	farbivo	:		
a) dermatıń	
b) melanıń	
c) kobalamıń	
d) ultramarıń	



14.O	pokožke	človeka	platí	:		
a) v	spodnej	vrstve	neustále	dorastá	
b) je	silne	prekrvená	
c) nachádzajú	sa	v	nej	potné	žľazy	
d) nachádzajú	sa	v	nej	mazové	žľazy	

15.V	zamši	sa	nachádzajú	:		
a) krvné	a	miazgové	cievy	
b) farbivo	melanıń	
c) potné	žľazy	
d) zmyslové	bunky	

16.Mazové	žľazy	:		
a) sú	uložené	v	pokožke	
b) sú	uložené	v	zamši	
c) ústia	do	púzdra	vlasu	alebo	chlpu	
d) ich	vývody	vedú	priamo	na	povrch	kože	

17. Potné	žľazy	:		
a) sú	v	koži	rozložené	rovnomerne	
b) sú	najhustejšie	rozložené	v	koži	dlanı	́a	čela	
c) sú	v	pokožke	
d) sú	v	zamši	

18.Hranica	medzi	pokožkou	a	zamšou	nie	je	hladká.	Zamša	v	týchto	miestach	
vytvára	podlhovasté	valy,	ktoré	nazývame	:		

a) kapilárne	lıńie	
b) tapilárne	lıńie	
c) patelárne	lıńie	
d) papilárne	lıńie	

19. Súčasťou	kože	sú	aj	kožné	deriváty.	Uveďte	2	príklady	kožných	derivátov	!		
							

1. ....................................................................	

2. ....................................................................	

20.Tukové	zásoby	sa	v	tele	človeka	ukladajú	:			
a) pod	pokožku	
b) do	zamše	
c) do	podkožného	väziva	

21.Koža	človeka	chráni	:					
a) pred	vniknutıḿ	mikroorganizmov	
b) pred	účinkami	infračerveného	žiarenia	
c) pred	účinkami	ultrafialového	žiarenia	
d) pred	účinkami	rádioaktıv́neho	žiarenia	



TEST	6.	

1. O	ľudských	pohlavných	bunkách	platí:		
b) ženské	vajıč́ko	je	väčšie	ako		mužská	spermia	
c) vajıč́ko	aj	spermia	sú	pohyblivé	
d) sú	haploidné	
e) tvoria	sa	po	celý	život	

2. Vysvetlite,	prečo	sú	semenníky	muža	uložené	mimo	brušnú	dutinu,	na	povrchu	
tela!		
................................................................................................................................................................................

..............................................................................................	

3. Zásobárňou	zrelých	spermií	je:			
a) semennıḱ	
b) predstojná	žľaza	
c) nadsemennıḱ	
d) semenovod	

4. Na	obrázku	je	semenník.	Pomenujte	označené	časti!		

								 	
5. K	vnútorným	pohlavným	orgánom	ženy	patria	:		

a) malé	pysky	ohanbia	
b) maternica	
c) vaječnıḱy	
d) veľké	pysky	ohanbia	

6. O	tvorbe	zrelých	vajíčok	platí	:		
a) prebieha	cyklicky	
b) proces	ich	tvorby	sa	nazýva	menštruačný	cyklus	
c) začıńa	sa	v	puberte	a	prebieha	do	konca	života	
d) končı	́medzi	40	–	50	rokom	ženy	

7. O	ovulačnom	cykle	platí	:		
a) trvá	1	lunárny	mesiac	
b) na	jeho	konci	nastáva	menštruačné	krvácanie	
c) je	riadený	hormonálne	
d) trvá	28	dnı	́

8. V	žltom	teliesku	sa	tvorí	hormón	progesterón.	Jeho	úloha	je	:		
a) pôsobı	́na	sliznicu	maternice	počas	sekrečnej	fázy	menštruačného	cyklu	
b) pôsobı	́na	sekrečné	bunky	prsnıḱovej	žľazy	
c) vyvoláva	odlupovanie	sliznice	maternice	a	menštruačné	krvácanie	
d) vyvoláva	ovuláciu	

9. Graafov		folikul	sa	po	ovulácii	:		
a) menı	́na	žlté	teliesko	
b) menı	́na	žľazu,	ktorá	produkuje	hormóny	progesterón	a	estrogén	
c) menı	́sa	na	ovocyt	
d) menı	́sa	na	zrelý	folikul	



																													
10.Ktorý	hormón	produkujú	väzivové	bunky	dozrievajúceho	folikulu:		

a) progesterón	
b) luteinizačný	hormón	
c) folikulostimulačný	hormón	
d) estrogén	

11.K	splynutiu	vajíčka	so	spermiou	dochádza:		
a) vo	vaječnıḱu	
b) v	maternici	
c) vo	vajıč́kovode	
d) v	pošve	

12.Počas	oplodnenia:		
a) do	vajıč́ka	vniká	niekoľko	desiatok	spermiı,́	ale	len	jedna	splynie	s	vajıč́kom	
b) do	vajıč́ka	vnikne	len	jedna	spermia	
c) po	vniknutı	́prvej	spermie	do	vajıč́ka	obal	vajıč́ka	stuhne	a	nepriepustný	
d) sa	vajıč́ko	nachádza	vo	vajıč́kovode	

13.Uhniezdenie	oplodneného	vajíčka	v	sliznici	maternice	nazývame	:		
a) morulácia	
b) brázdenie	
c) penetrácia	
d) nidácia	

14.Napíšte,	ako	sa	nazýva	orgán,	ktorý	počas	gravidity	zabezpečuje	výmenu	živín	
a	dýchacích	plynov	medzi	plodom	a	telom	matky!		

..................................................................................................	
15.Spojenie	tela	matky	a	plodu	zabezpečuje:		

a) svalovina	maternice	
b) plodová	tekutina	
c) plodové	obaly	
d) placenta	

16.Označte	pravdivé	tvrdenia	o	placente	!		
a) je	miestom	výmeny	látok	medzi	krvou	matky	a	plodu	
b) po	pôrode	dieťaťa	sa	odlúči	a	vypudı	́z	maternice	
c) po	pôrode	sa	počas	niekoľkých	dnı	́vstrebe	
d) neprepúšťa	do	krvi	plodu	nebezpečné	látky	ako	napr.	nikotıń	a	alkohol	

17.Medzi	pohlavne	prenosné	ochorenia	patrí	:		
a) svrab	
b) syfilis	
c) kvapavka	
d) hepatitıd́a	A	


