Testové otázky – POHYBOVÁ SOUSTAVA
1.

Povrch kosti kryje vazivová blána:
a) sval
b) kostní tkáň hutná
c) kostní dřeň
d) okostice

2.

Počet hrudních obratlů je:
a) 7
b) 12
c) 10
d) 5

3.

Počet bederních obratlů je:
a) 5
b) 7
c) 10
d) 12

4.

Počet krčních obratlů je:
a) 5
b) 7
c) 10
d) 12

5.

Počet křížových obratlů je:
a) 5
b) 7
c) 10
d) 12

6.

Kost vzniká kostnatěním:
a) kosti
b) chrupavky
c) kloubu
d) svalu

7.

Páteř je:
a) 2 x esovitě zakřivená
b) 1 x esovitě zakřivená
c) není zakřivená
d) zakřivená do oblouku

8.

Lopatka je:
a) plochá kost
b) krátká kost
c) dlouhá kost
d) první krční obratel

9.

Osu kostry tvoří:
a) pánev a žebra
b) kost hrudní a žebra
c) páteř
d) lebka, hrudní koš a pánev

10.

Obratel je:
a) plochá kost
b) krátká kost
c) dlouhá kost

11.

Kosti předloktí jsou:
a) zápěstí a záprstí
b) holenní a lýtková kost
c) vřetenní a loketní kost
d) ramenní a loketní kost

12.

Na horní končetině jsou kosti:
a) ramenní, loketní, holenní
b) ramenní, loketní, lýtková
c) stehenní, loketní, vřetenní
d) ramenní, loketní, vřetenní

13.

Stehenní kost je:
a) krátká kost
b) dlouhá kost
c) plochá kost

14.

Kostru dolní končetiny tvoří:
a) stehenní kost, lýtková kost, holenní kost, kůstky zánártní, nártní a články prstů
b) stehenní kost, lýtková kost, vřetenní kost, kůstky zánártní, nártní a články prstů
c) stehenní kost, lýtková kost, loketní kost, kůstky zánártní, nártní a články prstů
d) stehenní kost, klíční kost, holenní kost, kůstky zánártní, nártní a články prstů

15.

Mezi části kloubu nepatří:
a) chrupavka
b) kostní dřeň
c) kloubní hlavice
d) kloubní jamka

16.

Kyčelní kloub spojuje:
a) kost stehenní a kosti bérce
b) kost pánevní a kosti bérce
c) kost pánevní a stehenní
d) kost ramenní a pánev

17.

Bércové kosti jsou:
a) lýtková a holenní
b) lýtková a loketní
c) loketní a vřetenní
d) holenní a loketní

18.

Kloubní konce kostí spojuje:
a) kosti samotné
b) chrupavka
c) šlacha
d) kloubní pouzdro

19.

Mezi nepárové kosti mozkové části lebky patří kost:
a) spánková
b) týlní
c) temenní
d) patrová

20.

K mozkové části lebky patří:
a) horní a dolní čelist
b) kosti temenní a horní čelisti
c) kost čelní a týlní
d) kosti spánkové a dolní čelist

21.

Mezi párové kosti mozkové části lebky patří:
a) temenní a spánkové
b) lícní a temenní
c) temenní a čelní
d) spánkové a týlní

22.

Svalová tkáň umožňuje:
a) látkovou výměnu
b) pohyb
c) řízení činnosti organismu
d) vylučování

23.

Tkáň hladkého svalstva:
a) ovládáme vlastní vůlí
b) neovládáme vlastní vůlí
c) někdy ovládáme, někdy neovládáme

24.

Okamžitým zdrojem energie pro svalovou činnost je:
a) cukr
b) živočišný tuk
c) bílkovina
d) rostlinný tuk

25.

Tkáň příčně pruhovaného svalu:
a) ovládáme vlastní vůlí
b) neovládáme vlastní vůlí
c) někdy ovládáme, někdy neovládáme

26.

Tkáň příčně pruhovaného svalstva tvoří svaly:
a) některých břišních orgánů
b) kosterní
c) srdce
d) žaludku

27.

Šlachy jsou vytvořeny z tkáně:
a) kostní
b) chrupavčité
c) svalové
d) vazivové

28.

Hlavním natahovačem paže je:
a) sval dvojhlavý - biceps
b) sval trojhlavý - triceps
c) sval trapézový
d) sval prsní

29.

Hlavním ohybačem paže je:
a) sval dvojhlavý - biceps
b) sval trojhlavý - triceps
c) sval trapézový
d) sval prsní

30.

Do skupiny svalů trupu patří:
a) sval dvojhlavý - biceps
b) sval zádový a velký sval prsní
c) svaly mezižeberní a trojhlavý sval
d) sval prsní a čtyřhlavý sval stehenní

31.

Do skupiny svalů hlavy a krku nepatří:
a) zdvihač hlavy
b) mimické svaly
c) svaly žvýkací
d) bránice

32.

Povrch svalu je kryt:
a) povázkou
b) šlachou
c) okosticí
d) houbovitou tkání

33.

Ke svalům horní končetiny nepatří:
a) sval dvojhlavý - biceps
b) sval trojhlavý - triceps
c) deltový sval
d) sval krejčovský

34.

Ke svalům dolní končetiny nepatří:
a) deltový sval
b) sval krejčovský
c) sval hýžďový
d) svaly stehenní

35.

Ke svalům trupu nepatří:
a) bránice
b) trapézový sval
c) sval lýtkový
d) sval prsní

