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«На Урок»
Шкіра

ПІБ:

Клас:

Дата:

1. Шар епідермісу, утворений живими клітинами, які постійно діляться і забезпечують
регенерацію:

а) пірамідальний б) роговий

в) ростковий г) кірковий

2. Шари епідермісу:

а) пірамідальний, сітчастий б) ектодерма, ентодерма

в) роговий, ростковий г) кірковий, мозковий

3. Шар шкіри, у якому містяться дрібні кровоносні і лімфатичні судини, нервові волокна та
рецептори :

а) епідерміс б) дерма

в) підшкірна жирова клітковина г) гіподерма

4. У дермі шкіри відсутні :

а) кровоносні судини б) нервові волокна

в) лімфатичні судини г) меланоцити

д) гладенькі м’язи

5. Піднімання волосин забезпечують:

а) сальні залози б) потові залози

в) сухожилки г) гладенькі м’язи

д) поперечносмугасті м’язи

6. Залози, які відкриваються протоками у волосяні фолікули :

а) молочні б) потові

в) сальні г) слізні

д) слинні
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7. Залози, які мають вигляд трубочок, що починаються щільно закрученим клубочком, і
відкриваються протоками на поверхні епідермісу :

а) слинні б) слізні

в) молочні г) потові

д) сальні

8. Найглибший шар шкіри, утворений адипоцитами :

а) гіподерма б) ендодерма

в) підшкірна жирова клітковина г) епідерміс

д) дерма

9. Корінь і тіло (пластинку, що міститься на шкірному ложі) розрізняють у будові:

а) волосини б) нігтя

в) потової залози г) сальної залози

д) бородавки

10. Види волосся за морфологічними особливостями:

а) довге, коротке, широке б) товсте, середнє, тонке

в) довге, коротке, пласке г) міцне, нормальне, ламке

д) довге, коротке, тонке

11. Зміна просвітів кровоносних судин шкіри регулює:

а) водно-сольовий обмін б) дихання

в) тепловіддачу г) теплоутворення

д) серцевий ритм

12. До функцій шкіри не належить:

а) гуморальна б) сенсорна

в) видільна г) запасна

д) бар’єрна
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Ключ до тесту
1. в (5 балів) 2. в (5 балів) 3. б (5 балів) 4. г (5 балів)
5. г (5 балів) 6. в (5 балів) 7. г (5 балів) 8. в (5 балів)
9. б (5 балів) 10. д (5 балів) 11. в (5 балів) 12. а (5 балів)


