
16.04.2020R. BIOLOGIA   kl. VII 

Witam,  

1. Czekam jeszcze na odpowiedzi z testu o odporności z 06.04.2020r.  - uczniowie numer 2,6,7.8,9,13 – 

umawialiśmy się, że jeśli wszyscy prześlą odpowiedzi to nie robię sprawdzianu online z układu 

odpornościowego. 

2.  Pracuj na bieżąco, wtedy nie zapomnisz co masz do zrobienia. 

 

TERAZ: 

1. Zapisz temat w zeszycie (Pamiętajcie o systematycznym prowadzeniu zeszytu – jest potwierdzeniem, że 

uczestniczysz w lekcjach). 

2. Przeczytaj moją notatkę –uporządkuje informacje zawarte w podręczniku).  Możesz przepisać  notatkę  do 

zeszytu lub wydrukować tekst i wkleić do zeszytu. 

4.  W podręczniku str. 135-137  

a) przeczytaj tekst, 

b) obejrzyj schematy, rysunki     

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

Pozdrawiam serdecznie.  

Zdzisława Łapczyńska 

 

Dla zainteresowanych biologią : Jak zbudować sztuczne płuco w butelce?  

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

 

TEMAT :  BUDOWA  UKŁADU   ODDECHOWEGO. 

1. Układ oddechowy tworzą:   

a) drogi oddechowe:  

• jama nosowa 

• gardło ( wspólny odcinek ukł. oddechowego i pokarmowego ) 

• krtań 

• tchawica 

• oskrzela 

b) narząd wymiany gazowej – płuca. 

2. Należy oddychać przez nos ponieważ w jamie nosowej  powietrze jest: 

a)  ogrzewane - wnętrze nosa i drogi oddechowe są dobrze ukrwione; krew oddaje ciepło powietrzu 

wypełniającemu drogi oddechowe, 

b) oczyszczane - włoski stanowią barierę dla pyłów, do śluzu pokrywającego nabłonek przylegają 

drobiny kurzu i zostają sklejone, 

c)  nawilżane - woda zawarta w śluzie paruje i nawilża powietrze, 

(czyli  już znasz odpowiedź na pytanie - dlaczego należy powietrze wciągać nosem a nie ustami?) 
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3. Gardło jest  wspólnym odcinkiem układu oddechowego i pokarmowego. 

4. Tchawica zbudowana jest z chrząstek w kształcie podkowy, połączonych więzadłami dlatego ściany są 

sztywne i umożliwiają swobodny przepływ powietrza. 

5.  Krtań jest narządem mowy; głos powstaje w głośni – opis  podręcznik str. 137 . 

 

6. Chrząstka, która nazywa się nagłośnia zamyka wejście do krtani podczas połykania pokarmu. 

Czasem, gdy podczas przełykania zrobimy głęboki wdech (chcąc np. coś głośniej powiedzieć), nagłośnia nie 

zdąży się zamknąć i pokarm razem ze strumieniem powietrza trafia do krtani. Powoduje to podrażnienie 

receptorów mechanicznych we wnętrzu krtani i odruch kaszlu – dochodzi do zakrztuszenia 

(czyli  już znasz odpowiedź na pytanie – dlaczego  nie należy mówić podczas jedzenia ) 

7. Oskrzela – prawe i lewe – są rozgałęzieniami tchawicy, które doprowadzają powietrze do płuc. 

8. Płuco prawe zbudowane jest z 3 płatów, lewe z 2 płatów; składają się z pęcherzyków płucnych. 

Pokrywa je opłucna, która pełni funkcje ochronne. 

 

9. Skład powietrza wdychanego i wydychanego 

 

Składnik  powietrza Powietrze  wdychane Powietrze  wdychane 

Azot   78% 78% 

Tlen 21% ok. 16 % 

Dwutlenek  węgla 0,03% ok.14% 

Gazy szlachetne ok.1% ok. 1% 

 


