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PRIR = 
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Člověk a příroda/ přírodopis 

Očekávaný výstup Žák si zopakuje znalosti a spočítá si dosažené body. 
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- zdravotní postižení - LMP  
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TEST – opakování – člověk, výživa, zdraví 

1. Z čeho se skládá hrudní koš:............................................................................... 

.......................................................................................................................3 b. 

2. Napiš 4 vnitřní orgány: ...................................................................................... 

.......................................................................................................................4 b. 

3. Jakou funkci plní žaludek: ............................................................................1 b. 

4. Jakou funkci plní mozek: ..............................................................................1 b. 

5. Jakou funkci plní plíce: .................................................................................1 b. 

6. Jakou funkci plní srdce: ................................................................................1 b. 

7. Vyjmenuj smysly: ........................................................................................5 b. 

8. Jak se nazývá kostra hlavy: ..........................................................................1 b. 

9. Co je uprostřed kostry: ................................................................................1 b. 

10. Co je uprostřed páteře: ..............................................................................1 b. 

11. Z čeho se skládá páteř: ..............................................................................1 b. 

12. Napiš 4 úrazy: ...........................................................................................4 b. 

13.  Napiš 4 nemoci: .......................................................................................4 b. 

14.  Jaká je normální teplota těla: ....................................................................1 b. 

15. Napiš telefonní číslo záchranné služby: .......................................................1 b. 

16. Co má být v lékárničce – 5 věcí: .................................................................... 

.....................................................................................................................5  b. 

17. Kolik zubů má mléčný chrup: .....................................................................1 b. 

18. Napiš, co patří do zdravé výživy (4 potraviny) : ................................................ 

.......................................................................................................................4 b. 



 

Celkem: ........40 bodů 

Dosaženo: ................ 

Známka: ................... 

1 – 40 – 33 bodů 

2 – 32 – 25 bodů 

3 – 24 – 17 bodů 

4 – 16 – 9 bodů 

5 – 8 – 0 bodů 


