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Un adulte a:
a. 212 os
b. 1200 os
c. 53 os
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Les hommes les plus hauts sont les
batussis de Rwanda, avec une moyenne :
a. 1’78 m
b. 1’85 m
c. 1’95 m
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Le poids du squelette d’un adulte est de:
a. 5 Kg.
b. 20 Kg.
c. 17 Kg.
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L’hauteur moyenne des hommes espagnols
est de 1’74 m et pour les femmes :
a. 1’62 m
b. 1’67 m
c. 1’70 m
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La fonction du squelette est:
a. Résérvoir de calcium.
b. La locomocion.
c. Les 2 sont vrais.
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Les arthropodes ont eux aussi un
squelette, mais il est en dehors de
l’animal :
a. Oui
b. Non
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L’os le plus grand c’est le:
a. tíbia
b. peroné
c. fémur.
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A la fois que l’os grandisse, il est
détruit.
a. Oui
b. Non
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A la langue:
a. On a un os
b. On n’en a pas.
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L’excés d’hambouguer et de coca-cola
peut faire que les os soient plus fragils:
a. Oui
b. non
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Les dents :
a. Sont des os.
b. Font plutôt partit de la peau.
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Il y a du sang dans les os:
a. Oui
b. Non
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Quant a la dureté des os:
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Dans les os se produisent:
a. Eritrocits et plaquetes.

a. Ils sont plus résistent que le ciment.

b. Ils le sont un peut moins.

b. Leucocites, eritrocits, plaquetes
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La personne la plus haute de l’histoire fut
Robert Pershing, de Illinois (1918) avec
a. 2’5 m
b. 2’7 m
c. 2’9 m
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L’os le
a.
b.
c.

9

Les hommes les plus bas du monde sont les
pigmés de l’ethnie mbuti, a El Congo, avec
a. 1’10 m
b. 1’20 m
c. 1’37 m
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Le mentont gandit plus que le reste du
visage:
a. Oui
b. Non.

plus petit se trouve:
Au pied
A l’oid
Au crane.

1

En l'adult 212, en els nounats 350, tots blans.
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1’95 m. Com és una mitjana Això vol dir
que trobarem també a montó homes de 2
m, encara que també altres de 1’80 m.
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17 kg, aproximadament. Durant la vellea perd pes
a causa de la desmineralització (osteoporosi).
1Kg és de calci.
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1’62 m, la generació més baixeta va ser la
que va créixer en la guerra i posguerra. La
següent generació és 2 centímetres més
alta.

3

Les 2 són vertaderes, no s’ha de considerar
l’esquelet com una estructura inerte, esta ple de
cèl·lules i te vassos sanguínis i nervis.
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Si, i és precisament aixó el que limita la
seua talla, és a dir, és fisicament
impossible que les aragnes gegant de les
pelis existixquen.
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El fèmur. Representa un 25 % de l’açada d’un
individu.
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Si, els osteoclastos van destruint os a la
volta que els osteocits el construixen per
tal d’adapatar-se a les necessitats. Fins als
35 destrucció i construcció estan en
equilibri, després domina la destrucció.
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En tenim un: hioide, és l’únic os que no té
articulació.
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Es diu que si, per que són rics en fósfor i
este s’emmagatzena en els osos,
disminunint la proporció de Ca, la qual cosa
fa que siga més fràgil.

6

Les dents no són ossos. De fet, el seu origen és
epidèrmic, és a dir, formen part de la pell.
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si, per nutrir els osteocists, osteoclast i
osteoblasts (precursors de osteocits i
osteoclasts)i la medul·la.
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Un troç d’os por suportar 9 tones de pes, molt
més que el mateix fragment de ciment.
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Els 3. Recorda la funció de cadascuna de
este cèl·lules.
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2’72 m, solen ser problemes relacionat en l’excés
d’hormona del creiximent, segregat per la
tiroides.
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Estrep de l’oid, en tan sols 2’6 mm, altres
5 del oid també són més xicotets que els
de la resta del cos.
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1’37 m, en este cas no són problemes hormonals,
tan sols una qüestió genètica.
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Si, i també el nas, i sonó mireu la cara d’un
bebé i la cara dels vostres avis. Imagineuvos dintre de 50 anys, en nas, barbeta i
orelles majors.

