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SOUSTAVA CÉVNÍ 

1. Dokážete napsat, z čeho se skládá krev ? 
1.__________________ 
2.__________________ 
3.__________________ 
4.__________________  

 

2. Spojte správné odpovědi :  

a. žíly  
b. tepny 

c. okysličená krev  
d. odkysličená krev 

3. Napište, které důležité látky rozvádí krev do celého těla. 
_____________________________________________  

4. Umíte si změřit svůj vlastní tep ? Tep se měří na dolní straně zápěstí 
na palcové straně.  
Zapište svoji hodnotu ___________________________  

        Udělejte 20 dřepů a potom si opět změřte a zapište hodnotu tepu 
     

5. Doplň následující text: 
(vlásečnic, komory, tepen, levé) 
Srdce se skládá z pravé a ………….síně a z pravé a levé ………... 
Cévní soustava se skládá z ………………….., žil a ………………………………. 
 

6. Pokus se s pomocí učebnice popsat srdce 
 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

SOUSTAVA CÉVNÍ 

(autorské řešení) 

7. Dokážete napsat, z čeho se skládá krev ? 
1.červené krvinky 
2.bílé krvinky 
3.krevní destičky 
4.krevní plazma 

8. Spojte správné odpovědi :  

a. žíly  
b. tepny 

c. okysličená krev  
d. odkysličená krev 

9. Napište, které důležité látky rozvádí krev do celého těla. 
kyslík, výživné látky 

10. Umíte si změřit svůj vlastní tep ? Tep se měří na dolní straně 
zápěstí na palcové straně.  
Zapište svoji hodnotu ___________________________  

        Udělejte 20 dřepů a potom si opět změřte a zapište hodnotu tepu 
     

11. Doplň následující text: 
(vlásečnic, komory, tepen, levé) 
Srdce se skládá z pravé a levé síně a z pravé a levé komory. 
Cévní soustava se skládá z tepen, žil a vlásečnic 
 

12. Pokus se s pomocí učebnice popsat srdce 
 
 
1.pravá síň 
2.pravá komora 
3.levá síň 
4.levá komora 
5.aorta 
6.horní dutá žíla 
7.dolní dutá žíla 

 


