
Sprawdzian testowy – układy: pokarmowy, krwionośny, oddechowy.

1.Dostarczanie pokarmu każdej żywej komórce organizmu to proces zwany:
a) oddychaniem, b) trawieniem, c) odżywianiem, d) wydalaniem,

2 Poniżej podano rolę niektórych składników pokarmowych. Rozpoznaj te składniki i podaj ich na-
zwę( wszystkie możliwe):
a) zapasowy materiałenergetyczny - ....................................................................................................
b) regulatory procesówżyciowych - ....................................................................................................
c) materiałbudulcowy - .........................................................................................................................
d) główneźródło energii dla organizmu - .............................................................................................

3 Spośród podanych niżej narządów wybierz elementy przewodu pokarmowego i ułóż je we właściwej
kolejności: - jelito cienkie, jelito grube, wątroba,śledziona, gardło, krtań, trzustka, przełyk, odbytnica,
tchawica,żołądek, jama ustna, odbyt, dwunastnica.
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

4.Wskaż prawidłową definicję trawienia:
a) proces mechanicznego rozdrabniania,
b) proces rozmiękczania treści pokarmowej i przesuwania w układzie pokarmowym,
c) rozkład związków nieorganicznych na proste przy udziale enzymów,
d) rozkład złożonych związków organicznych na proste przy udziale enzymów.

5.W wyniku procesu trawienia wymienione związki organiczne zostają rozłożone na związki proste.
Zastanów się i odpowiedz na jakie związki(końcowe) i gdzie w układzie pokarmowym trawione są?
a) tłuszcze – na .................................................................... w ...................................................
b) białka – na .................................................. w......................................................................
c) cukry(węglowodany) – na ...................................... w.........................................................

6. Potrzeby pokarmowe ludzi zależą od:
a) ............................... b) ................................. c) .................................... d) ..............................
e) ............................... f) ..................................

7. Połącz w pary witaminy ze skutkami ich niedoboru w organizmie:

A choroba beri - beri
B1 krzywica
B12 ślepota zmierzchowa
C anemia złośliwa
D szkorbut
K zaburzenia płodności
E słaba krzepliwość krwi

8. Znając swoją masę i wzrost, stosując odpowiedni wzór oblicz swój WMC (BMI)



9.Wymień 5 chorób które towarzyszą otyłości.
1) .................... 2) .................... 3) ....................

4) .................... 5) ...................

10. Wytłumacz pojęcie anoreksja.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

11. Podaj 3 funkcje wątroby:
a) ..................................................................................................................................................
b) ..................................................................................................................................................
c) ..................................................................................................................................................

12. Spożywanie tylko białego pieczywa i nie spożywanie owoców, warzyw - może sprawić problemy z
wydalaniem kału. Spowodowane jest to brakiem w pokarmie:
a) witaminy C, b) skrobi, c) błonnika, d) cholesterolu, e) brak prawidłowej odpowiedzi.

13. Podaj nazwę ruchów umożliwiających przesuwanie pokarmów w przewodzie pokarmowym w jed-
nym kierunku - ....................................................................

14. Dieta wegetariańska polega na spożywaniu pokarmów wyłącznie pochodzenia roślinnego. Wyja-
śnij, dlaczego nie powinny jej stosować dzieci i młodzież w okresie dojrzewania:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

15. Gruczoł, który produkuje: trypsynę, lipazę, amylazę to:
a) wątroba, b) trzustka, c)ślinianki, d) brak prawidłowej odpowiedzi,

16.Uzupełnij schematy przedstawiające budowę układu krążenia i składu krwi odpowiednimi określe-
niami.

1.Układ krążenia

Układ krwionośny ..................................

........................................ serce ................................ węzły chłonne

żyły ................... ...........................................

2. Krew

....................................(56%) elementy morfotyczne(44%)

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



17. Z podanych pojęć wybierz te, które dotyczą małego obiegu krwi i zapisz je we właściwej kolejno-
ści: - żyła płucna, aorta, prawy przedsionek, lewy przedsionek, naczynia włosowate w płucach, tętnica
płucna, prawa komora, lewa komora, naczynia włosowate ciała,żyła główna.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

18. Spośród wymienionych cech, wypisz poniżej cyfry tych, które charakteryzują tętnice i żyły.
Cechy:
1 – ściany cienkie; 2 –ściany grube sprężyste; 3 – zastawki;
4 – duże ciśnienie krwi; 5 – brak zastawek; 6 – małe ciśnienie krwi;

7 – krew płynie z tkanek do serca; 8 – krew płynie zgodnie z pulsacją serca;
9 – krew płynie z serca do tkanek; 10 – krew płynie równomiernie.
11 – małeświatło 12 – duże światło

Tętnice – ................................ Żyły – .........................

19. Przyjrzyj się rysunkowi i wpisz odpowiedni numer przy informacji (liczbę możesz użyć tylko raz):

a) krew ma najniższe ciśnienie – .........

b) krew ma najwyższe ciśnienie – ..........

c) krew jest najbogatsza w składniki pokarmowe – ..........

d) krew jest najbogatsza w tlen – ..........

c) krew jest najbogatsza w dwutlenek węgla – ..........

20. EKG – to zapis:
a) ciśnienia krwi, b) zjawisk bioelektrycznych w sercu,
c) przepływu krwi przez naczynia. d) tętna krwi,

21. Powstają w czerwonym szpiku kostnym,śledzionie, grasicy, węzłach chłonnych, mogą przenikać
przezściany naczyń krwionośnych, bronią organizm przed bakteriami i wirusami. Opis dotyczy:
a) leukocytów, b) erytrocytów, c) antygenów, d) trombocytów

22. Wyjaśnij pojęcia:
antygen – ...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
przeciwciało – ........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
czynnik Rh – ........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
odporność nabyta – ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
surowica – ..............................................................................................................................................



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

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

23. Znając swoją grupę krwi podaj: (jeżeli uczeń nie zna swojej grupy, to grupę krwi podaje nauczy-
ciel np. grupa A)
moja grupa krwi – ...............
a) jakie antygeny i przeciwciała występują w twojej krwi – ................................................................
...............................................................................................................................................................
b) dla jakich osób możesz być dawcą krwi – ........................................................................................
................................................................................................................................................................

24. Poniżej przedstawiono drogę przepływu wdychanego przez człowieka powietrza. W miejsca kro-
pek wpisz brakujące narządy.
.............................. gardło ............................. tchawica ................................
oskrzeliki ...........................................................

25. Znajdujące się poniżej informacje wpisz do odpowiednich rubryk tabeli:
między krwią a komórką; między pęcherzykiem płucnym a krwią; O2 do krwi; O2 z krwi; CO2 do
krwi; CO2 z krwi.

Wymiana gazowa zewnętrzna Wymiana gazowa wewnętrzna
-
-
-

-
-
-

26. Do podanych niżej funkcji dopisz nazwy narządów układu oddechowego pełniących je:
a) skrzyżowanie dróg: oddechowej i pokarmowej: ................................................................
b) narząd głosu: .....................................................
c) wymiana gazowa: .......................................................................
d) oczyszczanie, nawilżanie, ogrzewanie wdychanego powietrza: .......................................................

27. Napisz, co się dzieje podczas faz wentylacji płuc:
wdech – .................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
wydech – ...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

28. Uzupełnij tekst: Oddychanie jest tochemiczne spalanie........................................... przy udzia-
le........................ w celu wyzwolenia energii. Oddychanie wewnątrzkomórkowe odbywa się
w.................................... Układ oddechowy służy do pobierania O2 i usuwania ...................

29. Chorobą układu oddechowego jest między innymi pylica. Podaj jej przyczyny i skutki.
pylica - .................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

30. Napisz, czym się różni skład chemiczny powietrza wdychanego od wydychanego:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................



Punktacja:
1 – 1p 11 – 3p 21 – 1p
2 – 1p 12 – 1p 22 – 5p
3 – 4p 13 – 1p 23 – 2p
4 – 1p 14 – 2p 24 – 2p
5 – 3p 15 – 1p 25 – 3p
6 – 3p 16 – 4p 26 – 2p
7 – 3,5p 17 – 2,5p 27 – 2p
8 – 2p 18 – 6p 28 – 2p
9 – 2,5p 19 – 2,5p 29 – 2p
10 – 2p 20 – 1p 30 – 2p
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