
20.04.2020r.   BIOLOGIA   KL.VII         

Witam, 

 

1. Czekam na odpowiedzi z testu z układu odpornościowego - nr 6,8. 

2. W poniedziałek powtórzenie wiadomości  z układu oddechowego. 

3. 08.05.2020r. sprawdzian z układu  oddechowego  na EduNect. 

4. Przeczytaj i uzupełnij  moją notatkę  – możesz ją przepisać  lub wydrukować i wkleić do zeszytu. 

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

 

Pozdrawiam serdecznie.  

Zdzisława Łapczyńska 
 

Temat: Higiena i choroby układu oddechowego. 

1. Odruchy obronne układu oddechowego: 

a) kaszel - polega na krótkich wydechach następujących po głębokim wdechu . Ma na celu poprawić drożność układu 

przez usunięcie ciał drażniących śluzówkę dróg oddechowych; 

b) kichanie - powietrze wyrzucone zostaje przez nos. Powoduje udrożnienie jamy nosowej; 

c) czkawka - zostaje wywołana przez pobudzenie nerwu przeponowego i jest związana z zaburzeniem regulacji 

oddychania; 

d) ziewanie - głęboki wdech przez otwarte usta. 

2. Wpływ wysiłku fizycznego na zmiany częstości oddechu: 

a) w czasie spoczynku tempo oddychania wynosi u osób dorosłych 12 -16 oddechów na minutę, natomiast  

w czasie wysiłku fizycznego tempo oddychania wzrasta, 

b) w czasie wysiłku fizycznego: 

 wzrasta zapotrzebowanie organizmu na energię, do wyzwolenia której mięśnie potrzebują więcej tlenu; powstaje 

przy tym więcej CO2, 

 aby zaspokoić potrzeby pracujących mięśni, więcej tlenu przenika z płuc do krwi, zwiększa się również ilość 

usuwanego CO2, 

 wzrasta częstość i głębokość oddechów. 

Oblicz: 

a)  ile oddechów w ciągu jednej minuty  wykonujesz podczas spoczynku, zapisz  -  ………………… 

b) wykonaj 20 przykładów, a następnie ponownie policz liczbę oddechów, zapisz - ………………… 

 

Oddech składa się z wdechu i wydechu; ponieważ wdech zależy od naszej woli, to poproś np. mamę aby 

patrzyła się na twoją klatkę piersiową i liczyła w ciągu minuty – uniesienie klatki to 1 wdech; a ty w tym czasie 

zajmij się czymś innym np. zacznij coś czytać. 

3. Wykrywanie CO2 w powietrzu wydychanym z płuc –  

zobacz  filmik https://www.youtube.com/watch?v=dY938DBgnNI 

Zapisz: 

a) jak się zmieniła przezroczystość roztworu wodorotlenku wapnia w zlewce 2 ………..……………………….……..… 

b) jaki związek chemiczny, zawarty w wydychanym powietrzu, wywołuje tę zmianę…………………………………….. 

4. Przykłady chorób układu oddechowego: 

a) grypa 

b) angina  

c) katar sienny           astma oskrzelowa 

d) zapalenie oskrzeli 

e) zapalenie płuc 
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f) gruźlica 

g) pylica płuc 

h) rak płuca 

3. Profilaktyka chorób układu oddechowego: uzupełnij z podręcznika str. 146 - 147 

a) grypa:  

 …………………………………………………….……………………………………………….. 

 …………………………………………………….……………………………………………….. 

 ………………………………………………….………………………………………………….. 

 …………………………………………………..…………………………………………………. 

b) gruźlica 

 …………………………………………………….……………………………………………….. 

 …………………………………………………….……………………………………………….. 

 ………………………………………………….………………………………………………….. 

 …………………………………………………….……………………………………………….. 

c) rak płuca 

 …………………………………………………….……………………………………………….. 

 …………………………………………………….……………………………………………….. 

 ………………………………………………….………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………….……………………………….. 

 …………………………………………………….……………………………………………….. 

4. Aby zachować układ oddechowy w dobrej kondycji należy: 

a) wciągać powietrze przez nos, 
b) pozbywać się kurzu w pomieszczeniach, 
c) często zmieniać pościel, 
d) ubierać się stosownie do warunków pogodowych, 
e) przebywać na świeżym powietrzu, 
f) zadbać o odpowiednie nawilżanie powietrza w pomieszczeniach, 
g) unikać kontaktu z alergenem, 
h) stosować aktywność fizyczną, 
i) poddawać się szczepieniom ochronnym, 
j) ograniczać kontakty z chorymi, 
k) unikać przebywania w miejscu gdzie jest dużo dymu papierosowego lub pyłów, 
l) nie należy palić papierosów. 

 

5. Wpływ palenia tytoniu (bierne i czynne), zanieczyszczeń pyłowych powietrza na stan i funkcjonowanie 

układu oddechowego – obejrzyj filmiki 

a) niepozorny zabójca | polimaty #31  https://www.youtube.com/watch?v=gQEfx4N2zDY 

 

b) film edukacyjny Nie Spal Się Na Starcie - Fundacja Aflofarm  https://www.youtube.com/watch?v=bXlUbaKfyzI 

 

 

DLA   ZAINTERESOWANYCH    BIOLOGIĄ: 

1. Jak papierosy wpływają na organizm? - Krishna Sudhir: 
https://www.ted.com/talks/krishna_sudhir_how_do_cigarettes_affect_the_body/transcript?language=pl 

2. Co powoduje niezdrowy oddech: https://www.ted.com/talks/mel_rosenberg_what_causes_bad_breath 

3. Dlaczego mamy czkawkę: https://www.ted.com/talks/john_cameron_why_do_we_hiccup 
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