
KŮŽE – opakování 
 

1. úkol: Přiřaď názvy do obrázku 
 
mazová žláza, podkožní vazivo, pokožka, potní žláza, receptory, škára, vlas, vlasová cibulka, vzpřimovač vlasu 
 

 
 
 

2. úkol: Vytvoř správné trojice 
 
1. smyslová funkce   A. potní žláza   a. podílí se na výměně kyslíku a oxidu uhl. 
2. vylučovací funkce  B. póry   b. chrání tělo před poškozením a infekcí  
3. termoregulační funkce  C. čidla ( receptory )  c. umožňuje vnímat chlad, zimu, bolest … 
4. krycí funkce   D. potní a mazová žláza d. udržuje stálou teplotu těla 
5. dýchací funkce   E. pokožka   e. odstraňuje z těla škodlivé látky 
 
 

3. úkol: Odpověz na otázky 
 

1. Vyjmenuj aspoň 3 funkce kůže. 
2. Ze kterých tří vrstev se skládá kůže? 
3. Vyjmenuj aspoň 3 druhy receptorů uložených v kůži. 
4. Jak se jmenuje věda zkoumající otisky prstů? 
5. Čím se zabývá daktyloskopie? 
6. Jak se jmenují čáry, které tvoří otisky prstů? 
7. Jak se jinak říká útvarům, které jsou tvořeny papilárními liniemi ( např. smyčka, dvojsmyčka, vír atd.)? 
8. Jak se jmenuje barvivo obsažené v kožních buňkách? 
9. Jakou má toto barvivo funkci? 
10. Kde je nejtlustší kůže na těle? 
11. Kde je nejtenčí kůže na těle? 
12. Kde je umístěno nejvíc hmatových tělísek? 
13. Kde je umístěno nejvíc potních žláz? 
14. Čím je tvořena pokožka? 
15. K čemu slouží kožní maz, který produkují mazové žlázy? 
16. Vyjmenuj aspoň dva kožní deriváty. 
17. Která vrstva kůže je nejtenčí? 
18. Čím je tvořena vrstva podkožního vaziva? 
19. Čím jsou tvořeny kožní deriváty ( vlasy, nehty, chlupy atd. ) ? 
20. Jak se nazývá onemocnění, kdy se netvoří kožní barvivo? 
21. Jak se nazývají útvary, které vznikají při nadměrném nahromadění pigmentu v jednom místě? 
22. Jak se nazývá kožní nádor způsobený nadměrným množením pigmentových buněk? 
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ŘEŠENÍ: 
 

1. ÚKOL: 
1. pokožka, 2. škára, 3. podkožní vazivo, 4. potní žláza, 5. receptory, 6. vlasová cibulka, 7. receptory, 8. vlas, 
9. mazová žláza, 10. vzpřimovač chlupu 
2. ÚKOL: 
1Cc, 2De, 3Ad, 4Eb, 5Ba 
3. ÚKOL: 
1. krycí, termoregulační, vylučovací, dýchací, smyslová 
2. pokožka, škára, podkožní vazivo 
3. receptory chladu, tepla, tlaku, tahu, bolesti, nervová zakončení 
4. daktyloskopie 
5. otisky prstů 
6. papilární linie 
7. dermatoglyfy 
8. pigment ( melanin ) 
9. ochrana kůže před UV zářením 
10. chodidla, dlaně 
11. oční víčka, žalud 
12. konečky prstů 
13. podpaždí, třísla, čelo, dlaně, chodidla 
14. několik vrstev plochých buněk 
15. zabraňuje vysychání pokožky 
16. vlasy, nehty, chlupy, řasy, vousy 
17. pokožka 
18. tukové buňky 
19. kreatin ( rohovina ) 
20. albinismus 
21. pihy, znaménka 
22. melanom 


