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Grupa A

Imię i nazwisko .................................................

Klasa ...................................

Zadanie 1

Uzupełnij rysunek układu oddechowego. Wpisz w puste miejsca symbole literowe
wybranych opisów (A–F).

Zadanie 2

Zaznacz nazwę elementu nefronu, który wchodzi w skład rdzenia nerki.

A. Kłębuszek nerkowy.

B. Torebka kłębuszka.

C. Kanalik nerkowy.

D. Moczowód.

Zadanie 3

Uzasadnij potrzebę okresowego wykonywania badań kontrolnych moczu.

……………………………………………………………………………………………
…

……………………………………………………………………………………………
…

 A. Elastyczny przewód zbudowany z chrząstek w
kształcie podkowy, połączonych więzadłami.

B. Rozgałęzienia tchawicy o coraz mniejszej
średnicy, pokryte nabłonkiem rzęskowym.

C. Wspólny odcinek układu oddechowego i
układu pokarmowego.

D. Narząd wymiany gazowej zbudowany z silnie
ukrwionych pęcherzyków.

E. Narząd zbudowany z chrząstek, służący do
wydawania dźwięków.

F. Odcinek, w którym zachodzi oczyszczanie,
nawilżanie i ogrzewanie powietrza.
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Zadanie 4
Oceń, czy poniższe informacje dotyczące układu oddechowego są zgodne z prawdą.
Zaznacz literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo literę F – jeśli jest fałszywe.

Zadanie 5

Uzupełnij tabelę. Wpisz w puste rubryki nazwy lub funkcje elementów układu
wydalniczego oznaczonych na rysunku numerami 1–4.

Zadanie 6

Uszereguj podane elementy układu oddechowego w kolejności zgodnej z kierunkiem
przepływu powietrza podczas wydechu.

oskrzela, płuca, gardło, jama nosowa, krtań, tchawica

............................................ → .................................................. →

............................................ → .................................................. →

............................................ → .................................................

1. Lewe płuco składa się z dwóch płatów, a prawe – z trzech
płatów. P F

2. Pęcherzyki płucne znajdują się na końcach oskrzelików. P F

3. Podczas przełykania pokarmu wejście do krtani zamyka
chrząstka – głośnia. P F

Cyfra Nazwa elementu układu Funkcja
1  usuwa z krwi szkodliwe substancje
2 moczowód  
3 pęcherz moczowy  
4  usuwa z organizmu mocz
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Zadanie 7

Wymiana gazowa zachodzi w pęcherzykach płucnych oraz w tkankach.

Uzupełnij schemat przedstawiający wymianę gazową w pęcherzykach płucnych.
Wpisz w puste miejsca nazwy odpowiednich gazów.

                                pęcherzyk płucny               naczynie włosowate                  

Zadanie 8

Uzupełnij tabelę. Wpisz w odpowiednie rubryki brakujące informacje.

 

Nazwa
choroby   

Objawy
choroby

ból pęcherza, częste oddawanie
niewielkich ilości moczu, gorączka

obecność kamieni w nerkach, napady
ostrego bólu w okolicy nerek,
nudności, wymioty, obecność krwi w
moczu, ból przy oddawaniu moczu

Przykłady
profilaktyki   
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Zadanie 9

Wyjaśnij różnicę między defekacją a wydalaniem.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Zadanie 10

Przyporządkuj rodzajom zanieczyszczeń powietrza (A i B) odpowiednie choroby
układu oddechowego (1–4).

A. Zanieczyszczenia pyłowe.

B. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne.

 

1.    Astma oskrzelowa.

2.    Grypa.

3.    Pylica.

4.    Gruźlica.

 

A. …………………… B. ………………….

Zadanie 11
Oceń, czy poniższe informacje dotyczące układu wydalniczego są zgodne z prawdą.
Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo literę F – jeśli jest fałszywa.

 

1. Nerki znajdują się w tylnej części jamy brzusznej, w
okolicy lędźwiowej. P F

2. Kora nerki jest warstwą wewnętrzną narządu i składa się
głównie z ciałek nerkowych. P F

3. W rdzeniu nerki znajdują się kanaliki nerkowe i cewki
zbiorcze. P F
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Zadanie 12

Podaj nazwę i funkcję elementu budowy układu oddechowego oznaczonego na
rysunku literą A.

Nazwa elementu: ......….…………….………...…………..….………...…..….…….
…….

Funkcja elementu: ..…..….…………….………...…………..….………...…..….…….
…..

Zadanie 13

Zbędne i szkodliwe produkty przemiany materii są usuwane z organizmu. W tym procesie
biorą udział układ wydalniczy, układ oddechowy oraz skóra.

b) Wymień substancje usuwane z organizmu przez układ oddechowy.

……………………………………………………………………………………………

c) Wyjaśnij, w jaki sposób zbędne i szkodliwe produkty przemiany materii są
usuwane przez skórę.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

 a) Na rysunku została przedstawiona
budowa nefronu.
Podaj nazwy i funkcje elementów nefronu
oznaczonych literami A–C.

A. ...........................................................

................................................................

B. ...........................................................

................................................................

C. ...........................................................

................................................................
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Zadanie 14

W tabeli zostały przedstawione wyniki badania moczu pani Zofii.

Określ, czy wyniki badania moczu pani Zofii są prawidłowe. Uzasadnij odpowiedź
za pomocą jednego argumentu.

Wyniki badania moczu pani Zofii są …………………………………., ponieważ

………………….……………………………………………………………………… .

 

Zadanie 15

Podaj dwa argumenty przemawiające za potrzebą stosowania zasad profilaktyki
chorób układu oddechowego.

1.
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
…

2.
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
…

Mocz – analiza ogólna Norma

Barwa żółta różne odcienie żółci,
najczęściej słomkowa

pH 5,8 ok. 6

Ciężar właściwy
(gęstość) 1020 g/l 1018–1030 g/l

Białko brak (mg/100 ml) brak

Glukoza brak (mg/100 ml) brak

Urobilinogen w normie (mg/100 ml) 0,1 mg/100 ml

Bilirubina brak brak

Ciała ketonowe brak brak

Osad Norma

Nabłonki płaskie, pojedyncze w preparacie pojedyncze

Leukocyty 30 w preparacie 1–5

Erytrocyty brak 0–3

Bakterie liczne brak
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Zadanie 16

Podkreśl nazwy związków chemicznych, których nie powinien zawierać mocz
ostateczny.

białka, sole mineralne, glukoza, mocznik, woda

Zadanie 17

Podaj trzy argumenty przemawiające za szkodliwym wpływem palenia papierosów
na organizm człowieka.

1.
……………………………………………………………………………………………

2.
……………………………………………………………………………………………

3.
……………………………………………………………………………………………

 

Zadanie 18

Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź spośród podanych.

Oddychanie komórkowe

A. dostarcza komórkom energii.

B. polega na pobieraniu tlenu i usuwaniu dwutlenku węgla przez organizm.

C. dostarcza komórkom tlenu.

D. polega na usuwaniu z komórek tlenu.


