
MÍZNÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA – pracovní list 
 

1. Doplň k jednotlivým větám odpověď ANO nebo NE: 
 

a) Soustava mízní a soustava lymfatická jsou dva odlišné pojmy. 
  

b) Mízní soustava plní důležitou funkci v obranných mechanismech těla.  
 

c) Mízní soustava vstřebává přebytek tkáňového moku a přepravuje tuky 
z potravy. 

 
d) Mízní soustava doplňuje svalovou soustavu a zahrnuje svalové tkáně. 

 
e) Mízní uzliny jsou červené uzlíky, umístěné hlavně na nohou. 

 
f) K mízní soustavě patří také orgány, které vytvářejí nebo uchovávají 

bílé krvinky tvořící protilátky. 

 

2. Vyber jednu z možností: 

 

 

 

 

Největším mízním orgánem je: a) brzlík 
b) hltan 
c) slezina 

Brzlík je žláza uložena: a) za slezinou 
b) za hrudní kostí 
c) za játry 

Brzlík se do puberty: a) značně zmenšuje 
b) značně zvětšuje 
c) nevyvíjí  

Pokud je v těle přítomna infekce, uzliny se: 
 

a) zmenšují 
b) zvětšují 
c) nemění 

Při delším běhu pociťujeme slezinu jako 
píchání: 

a) v pravém boku 
b) v levém boku 
c) v zádech 

Slezinou denně proteče: a) 10 – 50 litrů krve 
b) 400 - 500 litrů krve 
c) 250 - 350 litrů krve 



3. Vždy jeden výraz z prvního sloupce významově souvisí s jedním výrazem ze druhého sloupce. 
Vytvoř (do rámečků) dvojice: 

 

1 míza                 A obsahuje lymfatickou tkáň 

2 slezina    B lymfa 

3 brzlík                 C schopnost organismu odolávat napadení 

4 mízní uzliny                D vydatně prokrvený orgán 

5 lymfocyty    E nacházejí se v průběhu mízních cév  

6 imunita                            F tvoří protilátky proti přítomným antigenům 

 

 

 

4. Vyznač čarou, kde se nachází: 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

6. Doplň do tabulky: 

 

 

 

 

 

 

 

Schopnost organismu odolávat napadení a 
působení cizorodých látek se nazývá:   

 

Kromě přirozené imunity existuje také 
imunita umělá, získávaná: 

 

Nemoci přenosné na člověka z jiného 
organismu se nazývají: 

 

Doba od proniknutí infekce do těla až po 
první příznaky nemoci se nazývá: 

 

Nepřímá reakce těla na přítomnost 
antigenu je: 

 

MÍZNÍ UZLINY 

BRZLÍK 

SLEZINA 

5. Doplň: 

Mízní uzliny jsou umístěny 
nejčastěji:  

a)………………………………………. 

b)………………………………………. 

c)………………………………………… 
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