
1.Příušní žláza – určete správné tvrzení:  
a)ústí do předsíně dutiny ústní +0 
b)ústí do vlastní dutiny ústní -0 
c)její vývod jde pod jazyk -0 
d)je uložena pod tělem dolní čelisti -0 
 
2.Bránice je: 
a)pomocným svalem uplatňující se při usilovném dýchání -0 
b)hlavním vdechovým svalem  +0 
c)hladký sval, rozložen mezi dutinou hrudní a břišní -0 
d)hlavním výdechovým svalem -0 
 
3.Fossa ovalis na srdci: 
a)se nachází mezi síněmi +0 
b)má v dospělosti centrální otvor -0 
c)nachází se na přepážce mezi komorami -0 
d)nachází se mezi aortou a levou předsíní -0 
 
4.Plícnice – určete správné tvrzení: 
a)vede okysličenou krev do plic -0 
b)vede odkysličenou krev z plic -0 
c)vede odkysličenou krev do plic +0 
d)vystupuje z levé komory -0 
 
5.Mozkomíšní mok -– určete správné tvrzení: 
a)je produkován mozkovými obaly -0 
b)jeho množství je kolem 1 500 ml -0 
c)tvoří se uvnitř mozkových komor +0 
d)nenachází se v hřbetní míše -0 
 
6.Mezi poplícnicí a pohrudnicí: 
a)je vyšší tlak než atmosférický -0 
b)je stejný tlak jako atmosférický -0 
c)je nižší tlak než atmosférický +0  
d)není pleurální tekutina -0 
 
7.Mezi části mozkového kmene patří: 
a)mezimozek -0 
b)prodloužená mícha +0 
c)mozeček -0 
d)basální ganglia -0  
 
8.Senzitivní inervace obličeje je z: 
a)n. facialis (lícní nerv) -0 
b)n. trigeminus (trojklaný nerv) +0 
c)n. opticus (optický nerv) -0 
d)n. hypoglossus (podjazykový nerv) -0 
 
9.Kde se nachází epidurální prostor: 
a)mezi tvrdou plenou mozkovou a lebkou -0 
b)mezi tvrdou plenou mozkovou a páteřním kanálem +0 
c)mezi tvrdou a měkkou plenou mozkovou -0 
d)mezi měkkou plenou míšní a pavučnicí -0  
 
10.Žíly srdeční ústí do: 
a)levé předsíně -0 
b)levé komory  -0 
c)pravé předsíně +0 
d)pravé komory -0 
 
11.Mezi sestupné mozkové dráhy patří: 



a)dráha pyramidová +0 
b)dráha zraková -0 
c)dráha sluchová -0 
d)dráha čichová -0 
 
12.Zvýšená aktivita parasympatiku způsobí: 
a)zrychlení akce srdeční -0 
b)rozšíření věnčitých tepen a průdušek -0 
c)zvýšení krevního tlaku -0 
d)snížení krevního tlaku +0 
 
13.Hlavní funkcí m. quadriceps femoris je: 
a)flexe v kolenním kloubu -0 
b)extenze v kolenním kloubu +0 
c)extenze v kyčelním kloubu -0 
d)abdukce v kyčelním kloubu -0 
 
14.V játrech obstarává funkční oběh:  
a)a. hepatica communis  -0 
b)v. hepatica -0 
c)v. portae +0 
d)a. hepatica propria -0 
 
15. Inervace mimických svalů je z: 
a)trojklaného nervu -0 
b)lícního nervu +0 
c)bloudivého nervu -0 
d)podjazykového nervu -0 


