
OPAKOVÁNÍ – DÝCHACÍ SOUSTAVA – Test 

1. Z kolika laloků se skládá levá plíce? 

a) ze dvou    

b) ze tří    

c) z jednoho 

2. Hlasové ústrojí je umístěno: 

a) v průdušnici    

b) v hrtanu  

c) v hltanu 

3. V klidu jedním vdechem nadechneme asi: 

a) 0,1 litru vzduchu  

b) 0,5 litru vzduchu  

c) 1 litr vzduchu  

4. Očíslujte orgány dýchací soustavy tak, jak jimi 

při vdechu prochází vzduch: 

......průdušnice,  ……dutina nosní, ……hrtan, 

 ......plicní sklípky,  ……průdušinky, 

…… nosohltan, ......průdušky  

5. Dýchacím svalem je:  

a) prsní sval    

b) trapézový sval   

c) bránice 

6. Chřipka se může šířit kapénkovou nákazou: 

a) ano 

b) ne 

7. Bránice při vdechu: 

a) stoupá vzhůru      

b) klesá dolů      

c) nemění svou polohu   

8. Kyslíkový dluh je: 

a) zástava dechu 

b) málo kyslíku pro svaly při zvýšené zátěži 

c) hladina kyslíku v krvi 

9. Kuřáci jsou mnohem častěji ohroženi: 

a) revmatismem 

b) ledvinovými kameny    

c) rakovinou plic 

10. Hlas vzniká: 

a) chvěním hlasivkových vazů při nádechu 

b) chvěním hlasivkových vazů při výdechu 

c) chvěním plicních sklípků 

11. Výměnu plynů mezi vnějším prostředím a 

dýchacím orgánem (to jsou plíce) nazýváme:  

a) vnější dýchání    

b) vnitřní dýchání   

c) respirace 

12. Výměnu plynů mezi krví a tkáňovými buňkami 

nazýváme: 

a) vnější dýchání    

b) vnitřní dýchání   

c) ventilace 

13. K vyšetření dechových objemů se používá: 

a) EKG 

b) tonometr 

c) spirometr 

14. Na povrchu plic je vazivová blána: 

a) poplicnice   

b) pohrudnice   

c) bránice 

15. Člověk se v klidu nadechne za minutu: 

a) 25 – 30x   

b) 14 – 18x   

c) 1 – 10x 

16. Vlastní výměna kyslíku a oxidu uhličitého 

probíhá: 

a) v průduškách 

b) v průdušnici  

c) v plicních sklípcích   

17. Objem vzduchu, který lze ještě vydechnout po 

normálním výdechu, se nazývá: 

a) výdechový rezervní objem 

b) dechový objem 

c) vitální kapacita plic 
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