PŘÍRODOPIS

Smyslové orgány - test

8. ročník
28. 11. 2012

Autor:
Mgr. Vlasta Hlobilová

Zpracováno v rámci projektu „Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století“
registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
-1-

Informace o projektu
Název projektu:

Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století

Registrační číslo:

CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Příjemce:

Základní škola, Přerov, Želatovská 8

Anotace:
Materiál bude sloužit k zopakování základních vědomostí o smyslových orgánech lidského
těla.
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SMYSLOVÉ ORGÁNY
1) Receptory zraku nejsou:
a) tyčinky

b) blizny

c) čípky

a) průhledná

b) bílá

c) různě zbarvená podle pigmentu

2) Rohovka je
3) Místo nejostřejšího vidění je
a) slepá skvrna

b) žlutá skvrna

c) bílá skvrna

4) Zornice je otvor v
a) rohovce
b) cévnatce
5) Vnitřní stranu víček pokrývá tenká blanka

c) duhovce

a) spojivka

c) rozdělka

6) Vnější a střední ucho odděluje
a) cimbálek

b) spojka

b) tympánek c) bubínek

7) Mezi středoušní kůstky nepatří
a) kladívko
b) kovadlinka c) řemínek
8) Na bocích jazyka jsou chuťové pohárky pro vnímání
a) kyselosti
b) slanosti
c) hořkosti
9) Při trvalejším působení určitého pachu je vnímání tohoto pachu
a) výraznější
b) slabší
c) stále stejné
10) Receptory pro vnímání teploty a bolesti jsou v pokožce rozmístěny
a) velmi různě
b) sporadicky c) v pravidelných rozestupech
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ŘEŠENÍ TESTU:
1) Receptory zraku nejsou:
a) tyčinky

b) blizny

c) čípky

a) průhledná

b) bílá

c) různě zbarvená podle pigmentu

2) Rohovka je
3) Místo nejostřejšího vidění je
a) slepá skvrna

b) žlutá skvrna

a) rohovce

b) cévnatce

c) bílá skvrna

4) Zornice je otvor v
5) Vnitřní stranu víček pokrývá tenká blanka
a) spojivka
b) spojka

c) duhovce
c) rozdělka

6) Vnější a střední ucho odděluje
a) cimbálek
7) Mezi středoušní kůstky nepatří
a) kladívko

b) tympánek c) bubínek
b) kovadlinka c) řemínek

8) Na bocích jazyka jsou chuťové pohárky pro vnímání
a) kyselosti
b) slanosti
c) hořkosti
9) Při trvalejším působení určitého pachu je vnímání tohoto pachu
a) výraznější
b) slabší
c) stále stejné
10) Receptory pro vnímání teploty a bolesti jsou v pokožce rozmístěny
a) velmi různě
b) sporadicky c) v pravidelných rozestupech
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