Đọc Chơi Cho Biết
1. Axit trong dạ dày đủ mạnh để hòa tan chiếc dao cạo
2. Mạch máu trong khắp cơ thể nếu trải ra sẽ dài khoảng 60.000 dặm.
3. Chúng ta rụng trung bình 40-100 sợi tóc mỗi ngày.
4. Đường kính tóc của phụ nữ chỉ bằng ½ đương kính tóc nam giới.
5. Mỗi sợi tóc có tuổi thọ từ 3-7 năm.
6. Trong cuộc đời mỗi con người sản sinh số lượng tóc ,nếu đo sẽ dài khoảng 450dặm(khoang724km).
7. Trên mỗi inch da (1 inch = 2.54cm) có khoảng 32 triệu vi khuẩn.
8. Có khoảng 1 nghìn tỉ vi khuẩn ở mỗi bàn chân.
9. Khoảng 300 nghìn tỉ tế bào được sinh ra mỗi ngày và khoảng 300 tỉ tế bào chết đi mỗi phút.
10. Răng là bộ phận duy nhất trên cơ thể người không thể tự hồi phục. Răng bắt đầu mọc 6 tháng trước khi
bạn được sinh ra.
11. Trung bình mỗi phút thận lọc khoảng 1.3 lit' máu.
12. Đàn ông sản xuất khoảng 10 triệu "tinh binh" mỗi ngày.
13. Trung bình cơ thể phụ nữ sản sinh nửa triệu trứng trong cuộc đời.
14. Tế bào lớn nhất trong cơ thể người là trứng của phụ nữ. Ngược lại tinh trùng là tế bào nhỏ nhất.
15. Luồng khí khi hắt hơi có thể di chuyển với vận tốc 100 dặm/giơ
16. Một người trung bình uống khoảng 16.000 gallon nước (72.640 lit' nước) trong suốt cuộc đời.
17.

Vân tay của em bé được hình thành sau 3 tháng đầu của thai kỳ.

18. Năng lượng cần cho não hoạt động tương đương với năng lượng thắp sáng bóng đèn 10W.
19. Trẻ em sinh ra có 300 chiếc xương,nhưng khi trưởng thành con số này giảm còn 206 chiếc.
20. Đến khoảng 60 tuổi,phần lớn chúng ta sẽ mất đi một nửa chồi vị giác.
21. Trong suốt cuộc đời, con người sản xuất lượng nước bọt đủ để lấp đầy 2 hồ bơi.
22. Đầu người có khoảng 100.000 sợi tóc.
23. Tốc độ truyền xung thần kinh từ não khoảng 170 dặm/giơ
24. Cơ thể người trưởng thành chứa xấp xỉ 37,2 nghìn tỉ (trillion=tn)tế bào.
25. Có gần 46 dặm dây thần kinh trong cơ thể người trưởng thành.
26. Móng tay phát triển nhanh gấp 4 lần móng chân. Ngón giữa mọc với tốc độ nhanh nhất.
27. Lưỡi là cơ khỏe nhất, xương hàm là xương khỏe nhất.

28. Mỗi một người sẽ có một khứu giác riêng, trừ trường hợp các các cặp song sinh đồng nhất.
29.

Mọi trẻ em đều mù mầu lúc mới sinh, chúng chỉ nhìn thấy 2 mầu đen & trắng.

30. Cơ thể đòi hỏi cung cấp 1000-1500 calo mỗi ngày chỉ để phục vụ cho các hoạt động giản đơn như thở,
ngủ, ăn.
31. Để mọc lại móng chân hay móng tay từ gốc tới đỉnh, phải mất 6 tháng.
32. Não người trưởng thành có xấp xỉ 100 tỉ (billion=bn) tế bào (neuron) để gửi và nhận thông tin đi khắp cơ
thể.
33. Người bình thường có thể sống sót trong vòng 20 ngày nếu không ăn, nhưng chỉ có thể tồn tại trong 2
ngày nếu không uống.
34. Nếu sống đến 70 tuổi, có nghĩa là tim bạn đã đập được 2.5 nghìn tỷ lần.
35. Phần duy nhất trên cơ thể không cần cung cấp máu là giác mạc. Nó lấy oxy trực tiếp từ không khí.
36. Trong 30 phút, cơ thể người bình thường sản sinh 1 lượng nhiệt đủ để đun sôi 2.27l nước.
37. Phổi cần không gian lớn để hô hấp. Tổng bề mặt của lá phổi cũng xấp xỉ kích cỡ một sân tennis.
38. Não người có thể chứa được 3-1000 Terabyte thông tin.Tài liệu lưu trữ của Anh quốc với hơn 900 năm
lịch sử cũng chỉ có 70 terabyte.
39. Não chỉ chiếm 2% cơ thể nhưng sử dụng tới 20% lượng oxy trong máu. 80% của não là nước. Tự bản
thân não sẽ không cảm thấy đau.
40. Não sẽ hoạt động linh hoạt về đêm hơn ban ngày.
41. Mũi có khả năng ghi nhớ 50. 000 mùi khác nhau.
42. Mắt vẫn giữ nguyên kích thước từ lúc chúng ta được sinh ra, nhưng mũi và tai không ngừng phát triển.
43.

Phải huy động 13 cơ để cười và 43 cơ để cau mặt.

44. Nhóm máu phổ biến nhất thế giới là nhóm máu O.
45. Người thuận tay phải trung bình sống thọ hơn người thuận tay trái 9 năm.

