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Lidské tělo   Jméno: __________________ Datum: ______ 

 

1. Popiš obrázek částmi těla. 

 
 

2. Spoj slova se správnou soustavou. 

 

páteř ___   A nervová soustava 

průdušky ___  B dýchací soustava 

plazma ___   C trávicí soustava 

hltan ___   D opěrná soustava 

ledviny ___   E rozmnožovací soustava 

děloha ___   F vylučovací soustava 

mícha ___   G oběhová soustava 

 

 

/15 

/7 



3. Doplň výroky vhodnými slovy z rámečku. 

 

 

 

Kostra je ___________ lidského těla, ___________ vnitřní orgány a 

spolu se svalstvem umožňuje _____________. Páteř je složena z 

____________ a meziobratlových _____________. 

Většina svalů se upíná na ___________. Energii pro vykonávání 

práce získávají svaly z ___________. V lidském těle jsou  

i svaly, které nemůžeme ovládat vlastní _______. 

_______ chrání a kryje povrch těla. Vyrůstají z ní ________, 

__________ a __________. Vylučováním ______ se tělo zbavuje vody 

i některých škodlivých látek a zároveň ____________ tělo. 

 

4. Rozhodni, zda je výrok pravdivý či nepravdivý. 

 

1) Dýchací cesty tvoří nosní dutina, hrtan, průdušnice, bránice 
 a průdušky.  

2) Bílé krvinky mají schopnost pohlcovat bakterie a zněškodňovat 
cizorodé látky. 

3) Stěnami tlustého střeva se živiny vstřebávají do krve. 

4) Tekutý odpad odvádí z těla močová soustava. 

5) Ženské pohlavní buňky jsou vejcovody, mužské pohlavní buňky jsou 
spermie. 

6) Nervové ústrojí je tvořeno mozkem, míchou a nervy. 

 

 

5. Napiš 5 smyslů a příslušné smyslové orgány. 

Z______________ - ________________________________________ 

S______________ - ________________________________________ 

Č______________ - ________________________________________ 

Ch_____________ - ________________________________________ 

H______________ - ________________________________________ 

 

pohyb vlasy vůlí  kůže  chrání opora kostru

   

plotének  ochlazuje nehty potravy obratlů potu   chlupy 

 

ANO - NE 

ANO - NE 

ANO - NE 

ANO - NE 

ANO - NE 

ANO - NE 

 

/7 

/6 

/5 

____ /max. 40 b. 



KEY Lidské tělo   Jméno: _______________ Datum: _____ 

 

1. Popiš obrázek částmi těla. 

 
 

2. Spoj slova se správnou soustavou. 

 

páteř D   A nervová soustava 

průdušky B   B dýchací soustava 

plazma G   C trávicí soustava 

hltan C   D opěrná soustava 

ledviny F   E rozmnožovací soustava 

děloha E   F vylučovací soustava 

mícha A   G oběhová soustava 

 

 

/15 

/7 

ruka 

hlava 

krk rameno 

předloktí 

loket 

hrudník 

břicho 

záda 

hýždě 

stehno lýtko 

holeň 

koleno noha 



3. Doplň výroky vhodnými slovy z rámečku. 

 

 

 

Kostra je opora lidského těla, chrání vnitřní orgány a spolu se 

svalstvem umožňuje pohyb Páteř je složena z obratlů a 

meziobratlových plotének. 

Většina svalů se upíná na kostru. Energii pro vykonávání práce 

získávají svaly z potravy. V lidském těle jsou  

i svaly, které nemůžeme ovládat vlastní vůlí. 

Kůže chrání a kryje povrch těla. Vyrůstají z ní vlasy, nehty a 

chlupy. Vylučováním potu se tělo zbavuje vody i některých 

škodlivých látek a zároveň ochlazuje tělo. 

 

4. Rozhodni, zda je výrok pravdivý či nepravdivý. 

 

1) Dýchací cesty tvoří nosní dutina, hrtan, průdušnice, bránice 
 a průdušky.  

2) Bílé krvinky mají schopnost pohlcovat bakterie a zněškodňovat 
cizorodé látky. 

3) Stěnami tlustého střeva se živiny vstřebávají do krve. 

4) Tekutý odpad odvádí z těla močová soustava. 

5) Ženské pohlavní buňky jsou vejcovody, mužské pohlavní buňky jsou 
spermie. 

6) Nervové ústrojí je tvořeno mozkem, míchou a nervy. 

 

 

5. Napiš 5 smyslů a příslušné smyslové orgány. 

Zrak - oko 

Sluch - ucho 

Čich - nos 

Chuť - jazyk 

Hmat - kůže 

 

pohyb vlasy vůlí  kůže  chrání opora kostru

   

plotének  ochlazuje nehty potravy obratlů potu   chlupy 

 

ANO - NE 

ANO - NE 

ANO - NE 

ANO - NE 

ANO - NE 

ANO - NE 

 

/7 

/6 

/5 

____ /max. 40 b. 
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