
Př 8 

 Tento pracovní list vypracujte a odevzdáte ho následně ke kontrole při převzetí 

sešitů ve škole. 

 

Pracovní list  

Biologie člověka – opakování (zakroužkujte vždy jednu odpověď) 

 

1. Věda o člověku se nazývá: 

a. anatomie 

b. antropologie 

c. morfologie 

d. fyziologie 

 

2. Nejstarším předkem rodu Homo byl: 

a. člověk zručný 

b. člověk vzpřímený 

c. člověk rozumný 

d. neandrtálec 

 

3. Australopitéci žili: 

a. v Evropě 

b. v Asii 

c. v Africe 

d. v Americe 

 

4. Člověk má na rozdíl od lidoopů: 

a. užší a vyšší pánev 

b. menší mozkovnu 

c. užší zubní oblouk 

d. dvojesovitě prohnutou páteř 

 

5. Lovem velkých zvířat se živil: 

a. australopiték 

b. člověk vzpřímený 

c. neandrtálec 

d. anatomicky moderní člověk 

 

6. Nejstarší nálezy člověka zručného (Homo habilis) jsou staré: 

a. 1 milion let 

b. 2 miliony let 

c. 5 milionů let 

d. 20 milionů let 

 

 



 

7. Pozůstatky člověka vzpřímeného (Homo erectus) jsou doloženy: 

a. jen z Asie a Ameriky 

b. z Evropy a Ameriky 

c. z Austrálie a Číny 

d. z Afriky, Evropy a Asie 

 

8. Hominizací rozumíme: 

a. proces, při němž došlo ke vzniku živočišných předků člověka 

b. proces, při němž došlo k odlišení člověka od živočišných předků 

c. vývoj člověka od zárodku 

 

9. Bipedie je: 

a. dvojesovité prohnutí páteře 

b. předozadní zploštění hrudníku 

c. chůze po dvou končetinách 

d. rozšíření pánve 

 

10. Histologie zkoumá: 

a. buňky 

b. tkáně a orgány 

c. nemoci 

d. alergie 

 

11. Fyziologie je nauka: 

a. o vnitřní stavbě organismů 

b. o dědičnosti organismů 

c. o životních funkcích organismů 

 

12. Stěny vnitřních orgánů tvoří: 

a. nervová tkáň 

b. chrupavčitá tkáň 

c. svalová tkáň hladká 

d. svalová tkáň příčně pruhovaná 

 

13. Pojivová tkáň, která tvoří ušní boltec, se nazývá: 

a. vazivo 

b. chrupavka 

c. kost 

 

14. Epitel tvoří buňky: 

a. ležící těsně vedle sebe 

b. s velkými mezibuněčnými prostorami 

c. schopné vést vzruchy 

d. schopné se smršťovat 


