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• Vzdělávací oblast: Somatologie 

• Tematický okruh:  Srdce a cévy 

• Mezioborové přesahy a vazby:  Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, 

Biologie 

• Cílová skupina:  1. ročník oboru ošetřovatel 

• Očekávaný výstup: tento pracovní list slouží k procvičování znalostí z anatomie a 

fyziologie srdce a cév 

• Předpokládaný časový nárok: 1 vyučovací hodina 

• Organizace řízení učební činnosti: samostatná práce žáků 

• Organizace prostorová: učební třída 

• Klíčové kompetence: personální a sociální, vedoucí k učení, odborné kompetence 

• Průřezová témata: člověk a životní prostředí, člověk a svět práce, výchova ke zdraví 

• Klíčová slova: srdce, srdeční systém, systola, diastola, průtok krve srdcem, okysličená 

krev, neokysličená krev, endokard, myokard, perikard, žíly, tepny, vlásečnice 

• Nutné pomůcky: model srdce, pracovní listy v papírové podobě 

 

 

1. Přiřaďte k těmto latinským pojmům správné české názvy: 
valva     srdce  

diastola    osrdečník  

arteria pulmonalis   srdečnice  

myokard     srdeční svalovina  

endokard    stažení srdce 

cor     plicní tepna 

valva tricuspidalis   chlopeň 

systola     nitroblána srdeční 

perikard     ochabnutí srdce 

aorta     trojcípá chlopeň 

 

2. Seřaďte pořadí průtoku krve srdcem (očíslujte 1 – 6): 

Z levé komory do aorty a do celého těla 

Z plic plicními žilami do levé předsíně  

Z pravé předsíně do pravé komory 

Horní a dolní dutou žilou do pravé předsíně 

Z levé předsíně do levé komory 

Z pravé komory do plic plicní tepnou 



 

3. Popiš podle obrázku stavbu srdce: 

 

 
Obrázek 1: Stavba srdce 

 

4. Kde se nachází dvojcípá chlopeň? (vyber správnou odpověď) 

a. mezi levou předsíní a komorou  

b. mezi pravou předsíní komorou 

c. mezi plicnicí a aortou 

d. mezi horní a dolní dutou žilou 

 

5. Odkysličená krev přitéká do srdce: (vyber správnou odpověď) 

a. plicními žilami 

b. srdečnicí 

c. horní a dolní dutou žilou  

d. plicní tepnou 

 

6. Jak se nazývá vnitřní výstelka srdeční dutiny? (vyber správnou odpověď) 

a. endokard  

b. perikard 

c. epitel 

d. myokard 

 

7. Napiš, zda je věta správná nebo nesprávná: 

Ze všech cév mají nejsilnější stěnu kapiláry. 

K výměně kyslíku a oxidu uhličitého mezi krví a tkáněmi dochází přes stěnu kapilár. 

Arterie femoralis prochází stehnem. 

Hlavu a krk prokrvuje tepna podklíčková. 

Žíly na dolních končetinách jsou opatřeny chlopněmi. 
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