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Test – Pohybová, dýchací a trávící soustava 

1. Doplň části kostry: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Spoj čarou orgán s orgánovou soustavou, do které patří: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POHYBOVÁ SOUSTAVA 

DÝCHACÍ SOUSTAVA 

TRÁVÍCÍ SOUSTAVA 
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3. Doplň, kam patří: dutina nosní, hrtan, průdušnice, průduška, plíce. 

 

4. Spoj čarou, co k sobě patří: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zakřížkuj správnou odpověď: 

Kostra slouží jako: 

 opora, umožňuje pohyb a chrání vnitřních orgánů 

 k dýchání 

 k vylučování 

Kosti jsou spojeny: 

 krví 

 klouby 

 nervy 

dutina ústní 

žaludek 

tenké střevo 

tlusté střevo 

vstřebávání výživných látek 

střevní stěnou do krve 

odvod zbytků potravy z těla ven  

promíchání potravy 

s žaludečními šťávami 

rozkousání potravy a 

smíchání se slinami 



 

Dýcháme: 

 srdcem 

 ledvinami 

 plícemi 

Plíce jsou uloženy: 

 v pánvi 

 v lebce 

 v hrudním koši 

Vydechujeme: 

 kysličník uhličitý 

 dusík 

 kyslík 

Trávící soustava má za úkol: 

 pohyb 

 dýchat plícemi 

 zpracovat potravu 

Co škodí dýchací soustavě: 

 špatné jídlo 

 prach, výfukové plyny, kouř 

 zlomenina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zdroje: 

Uveřejněné odkazy [cit. 2012-08-09]. Dostupné pod licencí Clker na WWW: 
 
kostra: <http://www.clker.com/clipart-49492.html> 

plíce: <http://www.clker.com/clipart-lungs-1.html> 

žaludek: <ttp://www.clker.com/clipart-gastric-cancer.html> 

srdce: <http://www.clker.com/clipart-human-heart.html> 

mozek: <http://www.clker.com/clipart-brain-9.html> 

lebka: <http://www.clker.com/clipart-12116.html> 

ledviny: <http://www.clker.com/clipart-220696.html> 

oko: <http://www.clker.com/clipart-4330.html> 

dýchací soustava: <http://www.clker.com/clipart-lungs-2.html> 
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