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voda v ľudskoM organiZMe

1. Doplň do obrázka chýbajúce percento vody nachádzajúcej sa v jednotlivých  
tkanivách ľudského tela

mozog pľúca slezina črevo

ml ml ml ml ml

% % %%

% %%

kosti

novorodenec 2 roky 6 rokov 12 rokov dospelý

svaly krv

2. Správne priraď potrebné množstvo vody na 1 kg hmotnosti za 24 hodín u človeka  
v rôznom veku života.

100 ml  60 ml – 100 ml 70 ml 50 ml 120 ml
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3. Rozhodni a zdôvodni: 
Ktorý človek (obrázok a a B) má v tele viac vody a prečo?

4. Doplň do chýbajúceho textu názvy fyzikálno-chemických procesov prebiehajúcich v prostredí 
ľudského organizmu, ktorého hlavnou zložkou je voda:
oSMóza, DIFúzIa, aBSoRPCIa, aSIMILáCIa, DISIMILáCIa

premena výživových látok prijatých v potrave na výstavbu organizmu 
(zhromažďovanie energie)

rozklad organických zlúčenín (uvoľňovanie energie) a vylučovanie 
zbytkov látkovej premeny

prienik častíc jednej látky do častíc druhej látky 

prenikanie rozpúšťadla z roztoku s nižšou koncentráciou do roztoku 
s vyššou koncentráciou 

pohlcovanie

5. Doplň chýbajúce slová do nasledovného textu o význame vody v organizme:

Voda reguluje  potením a zároveň tak vyplavuje z tela nežiaduce produkty látkovej pre-

meny. treba však mať na pamäti, že potom odchádzajú aj potrebné minerály, ktoré je potrebné telu vrátiť. 

Sú to predovšetkým  ,  ,  a  

až 80 % krvi tvorí voda ( ). Voda tvorí prostredie, v ktorom prebieha trávenie, 

 ,  a pod. zabezpečuje spracovanie a premenu  ,  

ktoré prijmeme stravou. V mnohých molekulách plní funkciu  . Na to aby sme mohli 

prijímať kyslík, musia ostať pľúca neustále vlhké. Voda je preto dôležitou zložkou pri  

a výmene  plynov. Vo forme mozgovomiechového moku chráni   

a  pred poškodením.

6. PRaCoVNý LISt 2 / 5

A B
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%

%

%

%

%

%

%

%

6. Rozhodni a správne priraď: 
aký obsah vody sa nachádza v jednotlivých potravinách zobrazených na obrázku?

5 % 0,5 % 87 % 20 % 75 % 35 % 16 % 67 %

7. Ktoré z výrokov sú pravdivé? 
označ správnu odpoveď.

a) v chladnom podnebí nemusia ľudia piť 
viac vody, ako je potrebné k utíšeniu smädu

b) aby sa predišlo dehydratácii, je potrebné 
zvýšiť príjem tekutín

c) nosnou časťou pitného režimu by mala 
byť číra voda

d) optimálnym zdrojom tekutín sú vysoko 
mineralizované pramenité a minerálne vody

e) zdravý človek by mal denne vypiť 1 liter 
tekutín

f) u žien sa počas tehotenstva znižuje prah 
smädu, preto je v tomto období dôležité 
dodržiavať vyvážený pitný režim

g) strata vody sa označuje ako hyperhydra-
tácia, nadbytok ako dehydratácia

h) príjem tekutín treba rovnomerne rozdeliť 
na celý deň

8. Zakrúžkuj prejavy nedostatku tekutín.

BoLESť HLaVy

zNíŽENá tELESNá tEPLota

SuCHá a BLEDá KoŽa

SILNé MoČENIE

aCEtóNoVý záPaCH z úSt

KRuHy PoD oČaMI



20

dátum: 

9. Vylúšti tajničku.
a) Látka nachádzajúca sa v moči, ktorá obsahuje dusík.
b) Vonkajšie použitie vody k liečbe.
c) Prienik častíc jednej látky do častíc druhej látky.
d) Hormón zadného laloku hypofýzy (neurohypofýzy), ktorý riadi hospodárenie s vodou.
e) Využitie vody v poľnohospodárstve.
f) Premena výživových látok prijatých potravou na výstavbu organizmu.
g) telová tekutina, ktorá chráni mozog a miechu (mozgovomiechový …).
h) orgán ľudského tela zabezpečujúci konštantnú hladinu vody v organizme.
ch) Pohlcovanie.
i) Strata vody.
j) Príjem pitnej vody v dostatočnom množstve a vo vhodnej kvalite.
k) Potravina, ktorá obsahuje až 87 % vody.
l) obdobie života človeka, kedy organizmus obsahuje 60 – 100 ml potrebnej vody na 1 kg hmotnosti  
 za 24 hodín.
m) Prenikanie rozpúšťadla z roztoku s nižšou koncentráciou do roztoku s vyššou koncentráciou.
n) Voda, ktorú organizmus získava z oxidácie základných živín – bielkovín, tukov a cukrov.
o) Jeden z prejavov nedostatku tekutín.
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10. Koľko litrov vody vylúčime dýchaním, močom, stolicou a potom v chladnom a teplom období? 
Nasledujúci graf ti pomôže.

1,5l

1,1l

0,5l

2,4l

0,3l

0,5l chladné obdobie

0,1l teplé obdobie

0,1l
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odpoveď:




