
LIDSKÉ  TĚLO  V  ČÍSLECH	

PK BIOLOGIE



1) KOSTRA

Lidské tělo dospělého člověka obsahuje 
206 kostí, kostra novorozeněte 305 kostí. 

A)Vyberte nejtvrdší lidskou 
kost.  

B) Vyberte nejdelší lidskou kost. 
C) Odhadněte velikost nejmenší 

lidské kosti (ucho). 



3) SVALSTVO

A)Který sval v lidském těle je 
nejsilnější?

B) Který sval v lidském těle je 
nejdelší?



2) KOSTERNÍ  
SVALSTVO

Správně odhadněte a přiřaďte čísla
 k pojmům:

A) Celkový počet svalů v těle
B) Počet svalů potřebných pro pohyb kostrou

C) Počet svalů na čele
D) Nejmenší sval v těle (ucho)

E) Počet svalů potřebných pro úsměv 
F) Počet svalů potřebných na zamračení

 [639,   400,    43,    42,    25,   1,2]



Největším lidským orgánem je kůže. Její 
plocha tvoří 1,6 až 1,8 metrů čtverečních a 
tvoří až 16% tělesné hmotnosti. 

A)Počet vlasů na 1 
centimetru čtverečním je 
od .... do ...... ks. 

B) Kolik mm vyroste průměrně 
lidský vlas za 1 měsíc?

4) KŮŽE



5) NERVOVÝ SYSTÉM

A)Rychlost šíření nervového 
vzruchu může být až........km/h. 

B)Nejdelší neurony - nervové buňky jsou 
v dolních končetinách a jsou dlouhé 
až ........ m. 

C)  Mozek spotřebuje .....% z celkového 
přijatého kyslíku v těle. 

D) Kolik ...... km je celková délka 
nervových vláken v těle?



6) CÉVNÍ SYSTÉM

A)Do krychličky o hraně 
1mm se vejde ...... ks červených 
krvinek. 

B) Z celkového množství železa v krvi 
by šel vytvořit hřebík o 
hmotnosti .....g. 

C) Tvorba jedné červené krvinky v 
kostní dřeni trvá 7 dní, její  
životnost je ......dní. 



7) DÝCHACÍ SYSTÉM

A)Rychlost vzduchu při 
kýchnutí je až ...... km/h. 

B)  Rychlost vzduchu při kašlání je 
až ....... km/h. 

C) Nos si je schopen    
 “zapamatovat” až ........ 

vůní a pachů. 



8) OKO

A) Za jeden den oko 
vyprodukuje oko asi ...... ml slz.  

B) Během jednoho dne oko mrkne 
asi ......... krát. 



JEŠTĚ JEDEN POKUS NA ZÁVĚR:	

VÍTE, ŽE NENÍ MOŽNÉ 
POLECHTAT SÁM SEBE?



VÝSLEDKY:


