Testové otázky – DÝCHACÍ SOUSTAVA
1.

Počet vdechů a výdechů v klidu je za 1 minutu:
a) asi 80
b) asi 30
c) asi 16
d) asi 50

2.

Při jednom vdechu a výdechu dojde v klidu k výměně:
a) 4 litrů vzduchu
b) 0,5 litrů vzduchu
c) 3 litrů vzduchu
d) 2 litrů vzduchu

3.

Dýchání zevní je:
a) výměna plynů mezi dýchacím orgánem a vnějším prostředím
b) cesta vzduchu do plic
c) výměna plynů mezi krví a plícemi
d) výměna plynů mezi buňkami

4.

Dýchání vnitřní je:
a) výměna plynů mezi plícemi a krví
b) výměna plynů mezi dýchacím orgánem a vnějším prostředím
c) výměna plynů mezi krví a buňkami tkání
d) hluboký nádech a výdech

5.

K dýchacím svalům patří:
a) poplicnice a pohrudnice
b) prsní svaly a bránice
c) svaly mezižeberní a prsní
d) bránice a svaly mezižeberní

6.

Horní cesty dýchací tvoří:
a) dutina nosní a hrtan
b) dutina nosní a nosohltan
c) dutina nosní, nosohltan a hrtan
d) hrtan a průdušnice

7.

Dolní cesty dýchací tvoří:
a) hrtan, průdušnice, 2 hlavní průdušky
b) hrtan, průdušnice, 1 hlavní průduška
c) plicní sklípky a plicní váčky
d) hltan, průdušnice, 2 hlavní průdušky

8.

K obalům plic patří:
a) svaly mezižeberní a poplicnice
b) poplicnice, pohrudnice a bránice
c) poplicnice a pohrudnice
d) pohrudnice a prsní svaly

9.

Plíce kryje jemná blána:
a) poplicnice
b) pohrudnice
c) bránice
d) pobřišnice

10.

Bránice při vdechu:
a) nemění polohu
b) klesá dolů
c) stoupá vzhůru
d) rozšiřuje se do stran

11.

Hlasové ústrojí je umístěno v:
a) průdušnici
b) hltanu
c) kořenu jazyka
d) hrtanu

12.

Bránice při výdechu:
a) rozšiřuje se do stran
b) stoupá vzhůru
c) klesá dolů
d) nemění polohu

13.

Kapénková infekce je šíření choroboplodných zárodků:
a) vodou a potravinami
b) podáním ruky
c) vzduchem při kašli (kýchání)
d) živočichy

14.

Při neodkladné resuscitaci provádíme:
a) 2 stlačení (nepřímou masáž srdce) a 30 vdechů
b) 2 stlačení (nepřímou masáž srdce) a 15 vdechů
c) 15 vdechů a 2 stlačení (nepřímou masáž srdce)
d) 30 vdechů a 2 stlačení (nepřímou masáž srdce)

15.

Pro umělé dýchání z plic do plic platí jistá pravidla. Který údaj je špatně?
a) uvolníme případně zapadlý jazyk
b) zakloníme postiženému hlavu, abychom uvolnili horní cesty dýchací
c) hýbáme rukama postiženého
d) postiženého položíme na tvrdou podložku

16.

Dýchání je reflexně řízeno nervovým systémem. Centrum dýchání je v:
a) týlním laloku koncového mozku
b) prodloužené míše
c) plicích
d) mozečku

17.

Vlastní výměna plynů – tj. kyslíku a oxidu uhličitého probíhá v:
a) plicních sklípcích
b) průdušinkách
c) průduškách
d) průdušnici

