
27.03.2020r.   BIOLOGIA  KL.VII 

 

Witam, wracamy do realizacji podstawy programowej. Pamiętajcie o systematycznym prowadzeniu zeszytu. 

1. Zapisz temat w zeszycie. 

2. Możesz przepisać  notatkę  do  zeszytu lub wydrukować tekst i wkleić do zeszytu. 

3. Możesz obejrzeć film o układzie limfatycznym z serii Było Sobie Życie: 

https://www.youtube.com/watch?v=LHWM7Xa6h5w 

4. Zobacz w podręczniku rysunki i schematy. 

5. Dla chętnych  ( do wyboru ):  

a) znajdź w dowolnych źródłach  informacje dotyczące tzw. trzeciego migdałka 

b) znajdź w dowolnych źródłach  informacje dotyczące masażu limfatycznego 

Pisząc o tym proszę:  

 używać słownictwa, które rozumiecie,  

 podaj z czego korzystałeś/aś 

Przesyłajcie  wasze odpowiedzi w postaci zdjęcia, skanu z zeszytu, notatki  na  email 

zdzislawalapczynska@psplubniany.pl  do 03.04.2020r. 

 

6. Wszyscy przesyłają 27.03.2020r.  na email zdzislawalapczynska@psplubniany.pl 

a)  odpowiedzi  z  ćwiczeń 1-4 zrobionych w zeszycie  dotyczące tematu: Układ  krążenia – utrwalenie 

wiadomości. 

b) odpowiedzi  z  ćwiczeń 1-6 zrobionych w zeszycie  dotyczące tematu: Powtórzenie  wiadomości  z  

budowy  i  funkcji  krwi. 

( będę  oceniała pracę domową ) 

7. Jeśli masz do mnie  pytania to  prześlij je na email zdzislawalapczynska@psplubniany.pl 

 

Pozdrawiam serdecznie.  

Zdzisława Łapczyńska 

 

 

TEMAT:   BUDOWA  I  FUNKCJE   UKŁADU    LIMFATYCZNEGO  /CHŁONNEGO/ 

 

 

1. Układ limfatyczny tworzą: 

a) naczynia limfatyczne / chłonne/ - podobne w budowie do żył : 

- mają cienkie ściany zbudowane z trzech warstw 

- posiadają zastawki 

- zaczynają się w przestrzeniach między komórkami  / układ limfatyczny jest otwarty/ 

- dwa największe naczynia limfatyczne to przewód piersiowy oraz przewód limfatyczny prawy – 

odprowadzają limfę do  żył podobojczykowych położonych w pobliżu serca 

 

W naczyniach limfatycznych płynie limfa  / chłonka/: 

- to rodzaj tkanki  łącznej płynnej – około 1,5 litra 

- jej skład jest podobny do osocza krwi ponieważ  powstaje jako przesącz osocza przez włosowate 

naczynia krwionośne do przestrzeni międzykomórkowych 
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- zawiera również substancje usunięte z komórek i znacznie więcej krwinek białych niż krew 

- płynie tylko w jednym kierunku - do serca 

- przesuwanie się chłonki powodują skurcze mięśni sąsiadujących z naczyniami limfatycznymi 

 

b)  narządy limfatyczne: 

 
NARZĄD  

LIMFATYCZNY 
CHARAKTERYSTYKA ROLA 

WĘZŁY  

CHŁONNE 

 są rozmieszczone na naczyniach limfatycznych 

 niewielkie narządy (1-25 mm) o grudkowatym 

kształcie 

 360 – 400 sztuk w całym organizmie 

 występują we wszystkich narządach 

wewnętrznych 

 tworzą wyraźne skupiska w niektórych 

częściach ciała – zgięcia łokciowe, 

podkolanowe, pod pachami, w pachwinach, na 

szyi, i głowie 

 filtr dla  przepływającej limfy - 

zatrzymują i unieszkodliwiają 

drobnoustroje chorobotwórcze i 

substancje toksyczne 

 / jeżeli w ich sąsiedztwie dojdzie do procesu 

zapalnego, nabrzmiewają i stają się bolesne / 

 

 wytwarzają jeden  z rodzajów krwinek 

białych - limfocyty 

MIGDAŁKI 

 drobne narządy (skupisko tkanki limfatycznej) 

 leżą po obu stronach tylnej części jamy ustnej,  

/ 2 podniebienne i 1 gardłowy/ 

 usuwają drobnoustroje chorobotwórcze z 

powietrza i pożywienia 

GRASICA 

 znajduje się w środkowej części kl. piersiowej, 

pod mostkiem 

 stopniowo zanika po okresie dojrzewania 

 uczestniczy w wytwarzaniu limfocytów T 

– swoistych komórek obronnych 

organizmu 

 produkuje hormony 

ŚLEDZIONA 

 znajduje się w górnej części jamy brzusznej, po 

jej lewej stronie, między żołądkiem a lewą 

nerką 

 największy narząd limfatyczny 

 ściany zaopatrzone są w mięśnie gładkie, co 

pozwala na jej rozciąganie i gromadzenie się 

krwi 

 uczestniczy w usuwaniu zużytych 

elementów morfotycznych krwi 

 wytwarza niektóre leukocyty -limfocyty 

 jest pomocniczym  zbiornikiem  krwi  

/podczas wysiłku fizycznego następuje 

gwałtowny skurcz śledziony i wyrzut 

zgromadzonej w niej krwi do krwioobiegu, 

co objawia się bólem określanym jako 

„kłucie w boku” / 

 niszczone drobnoustroje chorobotwórcze 

 pochłania bakterie 

 

 

c) jest otwarty – jego naczynia zaczynają się w przestrzeniach między komórkami.  

2. Podstawowe funkcje  układu limfatycznego: 

a) uzupełnianie  pracy układu krwionośnego, 

b) dostarczanie przesączonego przez naczynia włosowate osocza z powrotem do krwiobiegu, 

c) pośredniczenie w wymianie składników między osoczem a tkankami, 

d) odprowadzanie z komórek zbędnych substancji i nadmiaru wody, 

e) uczestniczenie w zwalczaniu drobnoustrojów chorobotwórczych, 

f) dostarczanie do krwiobiegu tłuszczu, który wchłania się z jelita cienkiego. 

3. Porównanie układu krwionośnego i limfatycznego  - tabela  -  podręcznik str.120   

 


