
18.05.2020r.  BIOLOGIA  KL. VII 

Witam: 

1. W zapoznaniu się z tematem pomogą : 

a) informacje, tabele, zdjęcia i ich opisy  w podręczniku  str. 168 - 172 

b) ) informacje, zdjęcia, filmiki  polecam   https://epodreczniki.pl/a/jak-dzialaja-hormony/Dv1QrAAMq 

2. Do zeszytu przepisz temat i plan do tematu.  Nie musisz robić notatek w zeszycie, możesz uczyć się  

z podręcznika. 

3. Rozwiąż test  i prześlij kartę odpowiedzi na  email zdzislawalapczynska@psplubniany.pl    do 21.05.2020r. 

   Jeśli wszyscy odeślą w terminie to nie będzie kartkówki z układu hormonalnego . 

 

Pozdrawiam  serdecznie 

Zdzisława Łapczyńska  

 

Temat:  Zaburzenia  funkcjonowania  układu  dokrewnego. 

1. Antagonistyczne działanie insuliny i glukagonu – podręcznik str. 168 

2. Zaburzenia wydzielania hormonów mogą powodować niewłaściwe działanie narządów i prowadzić do 

powstania chorób: 

    a)  niedoczynność – gruczoł dokrewny produkuje za mało hormonów, 

    b) nadczynność  - gruczoł  dokrewny produkuje za dużo hormonów. 

3. Zaburzenia czynności przysadki mózgowej – przyczyny i objawy podręcznik str. 170 

nadczynność niedoczynność 

 gigantyzm 

 akromegalia 
 karłowatość przysadkowa 

 

4. Zaburzenia czynności tarczycy – przyczyny, objawy, leczenie -  podręcznik- tabela str. 171 

5. Zaburzenia czynności trzustki  – przyczyny, objawy, leczenie -  podręcznik str. 171 - 172 

6. Przyjmowanie leków hormonalnych wiąże się z występowaniem poważnych skutków ubocznych, 

dlatego powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarza. 

 TEST – układ dokrewny /hormonalny / 

Zadanie  1  (0-1)   Nauka o hormonach to: 

a) patologia b) endokrynologia  c) histologia  d) hepatologia 

Zadanie  2  (0-1)   Układ hormonalny działa: 

a) szybko i krótkotrwale      b) szybko i długotrwale 

c)   powoli i krótkotrwale   d)  powoli i długotrwale 

Zadanie  3  (0-1)   Gdzie bezpośrednio trafiają substancje wydzielane przez gruczoły dokrewne? 

a) do limfy b) do mózgu  c) do krwi  d) na zewnątrz organizmu 

Zadanie  4  (0-1)   Swoistość działania hormonów na organizm polega na tym, że: 

a) jeden hormon działa na wiele narządów         b) jeden hormon działa dokładnie  na jeden narząd 

c)   wiele hormonów działa na wiele narządów    d) wiele hormonów działa dokładnie  na jeden narząd 

Zadanie  5  (0-1)   Hormon wzrostu  produkowany jest przez: 

mailto:zdzislawalapczynska@psplubniany.pl


a) przysadkę mózgową  b) trzustkę  c) grasicę  d) nadnercza 

Zadanie  6  (0-1)   Jaki hormon odpowiada za powstawanie męskich cech płciowych? 

a) testosteron  b) estrogeny  c) tyroksyna  d) adrenalina 

Zadanie  7  (0-1)  Nadmierne wydzielanie hormonu wzrostu w okresie dojrzewania powoduje: 

a) karłowatość  b) gigantyzm  c) cukrzycę  d) akromegalię 

  Zadanie  8  (0-1)    Hormonem strachu określa się: 

a) tyroksynę  b) insulinę  c) glukagon  d) adrenalinę 

Zadanie  9  (0-1)   Nadmierne wydzielanie hormonów przez tarczycę wywołuje chorobę: 

a) Grawesa Basedowa  b) tężyczkę  c) cukrzycę  d) akromegalię 

Zadanie  10  (0-1)  Objawami cukrzycy są: 

a) wzmożone pragnienie i częstomocz  b) senność i przytępienie umysłowe 

c) przerost i zniekształcenie kości  d) nadpobudliwość i wytrzeszcz gałek ocznych 

Zadanie  11  (0-1)  Narząd ten jest gruczołem i częścią układu pokarmowego, ale nie należy do przewodu 

pokarmowego. Jego funkcją jest wydzielanie do dwunastnicy substancji, które trawią pokarm. Wydziela też 

hormony, które regulują poziom glukozy we krwi.  Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 Opisanym narządem jest: 

a) wątroba  b) żołądek  c) trzustka  d) tarczyca. 

Zadanie 12 (0-3)   Na schemacie przedstawiono dwa powody nieprawidłowej pracy gruczołu dokrewnego: 

 
a) na podstawie schematu określ, którą literą oznaczono:  nadczynność gruczołu……;   niedoczynność gruczołu  ….. 

b) wyjaśnij jakie skutki dla organizmu może mieć brak równowagi hormonalnej: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 13.   (0-2)  Jod jest niezbędny do syntezy hormonów tarczycy: 

1.  podkreśl nazwę tego hormonu, do którego wytwarzania jest niezbędny jod: 

 a) parathormon    b) tyroksyna      c) adrenalina    d) kortyzol  

2. Podaj przykład pokarmu bogatego w jod: ………………………………….. 

Zadanie 14. ( 0-4)   Na schematach oznaczono przyczyny chorób ( A, B ) oraz ich skutki ( C,D) 

 

Przyporządkuj litery A, B, C, D do podanych przyczyn i skutków chorób: 

1. Nadpobudliwość, spadek masy ciała : …….   2.  Niedobór jodu w organizmie:  …………….. 

3. Wzrost masy ciał, osłabienie, ospałość: ……  4.  Nadmiar jodu w organizmie:  ……...……….  

Zadanie 15. ( 0-4)   Celem leczenia cukrzycy jest odtworzenie rytmu wydzielania insuliny przez zdrowy 

organizm. Nieleczona cukrzyca prowadzi do śmierci. 

1. Jakie badanie pozwoli potwierdzić lub wykluczyć cukrzycę? …………………………………………. 

2.Co powinna zrobić osoba chora na cukrzycę, jeśli ma zbyt niski poziom glukozy we krwi? 
a) powinna wypić słodki napój    b) powinna zrobić sobie zastrzyk z insuliny 

 



 

imię i nazwisko ucznia: …………………………………………………………. 

 

KARTA  ODPOWIEDZI  - UKŁAD  HORMONALNY 

Zadanie  
odpowiedź 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.  

a)  nadczynność gruczołu   ………                      niedoczynność gruczołu  …….... 

b)  

 

 

13.  
1.  

2. 

14.  1. Nadpobudliwość, spadek masy ciała : …….       2.  Niedobór jodu w organizmie:  …………….. 

3. Wzrost masy ciał, osłabienie, ospałość: ……      4.  Nadmiar jodu w organizmie:  ……...……….  

15.  1. 

2.   

 


