
Sprawdzian wiadomości z zakresu regulacji nerwowo- hormonalnej
/ poziom podstawowy/

Sprawdzian składa się z dwóch części: na pierwszą składają się zadania otwarte, druga cześć

jest testem wielokrotnego wyboru polegającym na wskazaniu prawidłowej odpowiedzi. Do
każdego pytania podana jest liczba punktów możliwych do uzyskania.

Część I

1. W sylwetkę mężczyzny i kobiety wrysuj odpowiednie gruczoły dokrewne: ( 2pkt)

2. W miejsce kropek wpisz nazwy hormonów produkowanych przez odpowiednie
gruczoły ( po 1 pkt za poprawną nazwę )

Przysadka mózgowa........................ trzustka............................
Tarczyca..................... jądra.............................
Jajniki............................. nadnercza........................

3. Dobierz hormon do funkcji jaką pełni w organizmie: ( 1pkt. za poprawną nazwę0
a) obniża poziom cukru we krwi................................
b) reguluje przemianę materii w organizmie..................................
c) pobudza wzrost organizmu.............................................
d) reguluje gospodarkę wapniowo – fosforową......................................
e) przyspiesza czynność serca, wzrost ciśnienia.................................

4. Układ nerwowy pełni w organizmie następujące funkcje: (1pkt.)
a)................................................................................................................................
b)...............................................................................................................................

5. Narysuj komórkę nerwową i zaznacz jej poszczególne elementy ( 2pkt.)

6. Mózg otoczony jest trzema oponami. Wpisz ich nazwy w miejsce kropek (po 1 pkt.)
Jest jednocześnie okostną czaszki.....................................
Błonaśrodkowa.................................................
Jest silnie unaczyniona, przylega do mózgu.............................................

7. W miejsce kropek wpisz miejsca układu nerwowego w jakich mieszczą się
poszczególne ośrodki: ( po 1pkt. )

Ośrodki ruchowe, kojarzące, pisania...................................................
Ośrodki słuchu i mowy................................................................
Ośrodek wzroku.......................................................
Ośrodek oddechowy..............................................................
Ośrodek naczyniowo ruchowy..................................................
Ośrodek czynności serca.................................................



8. Uzupełnij tabelę dotyczącą odruchów ( 2pkt.)
Odruchy warunkowe Odruchy bezwarunkowe

Cechy

Przykłady

Miejsce
powstawania
Cofnięcie ręki po ukłuciu, wyuczone, nabyte, wrodzone, pisanie, wykonywane bez
udziału naszej woli, kora mózgowa, rdzeń kręgowy i podkorowe części mózgu, wymioty,

9. Wymienione niżej części narządów zmysłów wpisz do tabeli w odpowiednie
rubryki:(2pkt.)

Narząd wzroku Narząd słuchu

Plamkaślepa, strzemiączko,ślimak, rogówka, plamkażółta, czopki, pręciki, soczewka,
błędnik, siatkówka, kowadełko, trąbka Eustachiusza,źrenica, soczewka, naczyniówka,

10. Uzupełnij poniższą tabelę / wpisz nazwy odpowiednich elementów/ (3pkt.)
Ucho wewnętrzne Uchośrodkowe Ucho wewnętrzne

Podkreśl element tworzący narząd równowagi

11. Ułóż elementy narządu słuchu w odpowiedniej kolejności zgodnie z przebiegiem
bodźca słuchowego. (2pkt.)

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

Część II

W tej części sprawdzianu należy zaznaczyć prawidłową odpowiedź ( tylko jedna
odpowiedź jest poprawna, za każdą poprawną odpowiedź 1pkt.)

1.Podstawową jednostką strukturalną i funkcjonalną układu nerwowego jest
a) akson b) neuron c) dendryt d) mielina

2. Połączenie pomiędzy neurytem a dendrytami nazywamy:
a) łuk odruchowy b) akson c) synapsa d) dendryt



3. Zaznacz zdanie prawdziwe:
a) warstwa zewnętrzna mózgu to kora / istota szara/ zbudowana z ciał komórek

nerwowych
b) warstwa zewnętrzna, podkorowa / istota biała/ zbudowana z ciał komórek nerwowych
c) warstwa wewnętrzna mózgu to kora / istota biała/ zbudowana z włókien nerwowych
d) warstwa zewnętrzna mózgu / istota biała/ zbudowana z ciał komórek nerwowych

4. Móżdżek pełni następująca funkcje
a) odpowiada za procesy widzenia i kojarzenia
b) w nim znajdują się ośrodki odpowiadające za odruchy bezwarunkowe
c) reguluje utrzymanie pionowejpostawy ciała, utrzymuje napięcie mięśniowe
d) odpowiada za gospodarkę mineralną organizmu

5. Która odpowiedź przedstawia prawidłowo przebieg impulsu w łuku odruchowym:
a) receptor→neuron czuciowy→ neuron kojarzeniowy→ neuron ruchowy→ efektor
b) receptor→ neuron kojarzeniowy→ neuron ruchowy→ efektor
c) efektor→ neuron czuciowy→ neuron ruchowy→ neuron kojarzeniowy→ receptor
d) receptor→ neuron ruchowy→ neuron kojarzeniowy→ efektor

6. Obwodowy układ nerwowy tworzą:
a) nerwy czaszkowe b) nerwy rdzeniowe
c) nerwy czaszkowe i rdzeniowe d) nerwy piersiowe, krzyżowe i lędźwiowe

7. Najdłuższym i najgrubszym nerwem organizmu ludzkiego jest:
a) nerw krzyżowy b) nerw lędźwiowy c)nerw kulszowy d) nerw wzrokowy

8. Współczulny układ nerwowy odpowiada m. in. za następujące czynności:
a) rozkurczanie oskrzeli, rozszerzanieźrenicy, przyspieszanie czynności serca
b) zwężanieźrenicy, hamowanie wydzielaniaśliny, przyśpieszenie czynności serca
c) rozszerzanieźrenicy, zwężanie oskrzeli, hamowanie wydzielaniaśliny
d) przyspieszenie czynności serca, kurczenie pęcherza moczowego

9. Zapis charakterystycznych zjawisk elektrycznych zachodzących w mózgu to:
a) elektrokardiogram b) elektroencefalograf
c) elektroencefalogram d)elektrokardiograf

10. Która odpowiedź zawiera choroby układu nerwowego:
a) skolioza, padaczka, schizofrenia, autyzm
b) padaczka, udar mózgu, trychinoza, opryszczka
c) epilepsja, zapalenie opon mózgowych, udar mózgu
d) schizofrenia, anoreksja, anemia, guz mózgu

11.Warstwaświatłoczuła oka w której znajdują się komórki światłoczułe to:
a) twardówka b) siatkówka c) naczyniówka d)źrenica

12.Plamkażółta występująca w oku to:
a) najbardziej wrażliwe miejsce na siatkówce
b) miejsce niewrażliwe naświatło
c) miejsce z którego wychodzi nerw wzrokowy
d) miejsce odpowiedzialne za widzenie barw



13. Przyczyną krótkowzroczności jest:
a)skupianie promieniświetlnych za siatkówką
b)skupianie promieniświetlnych przed siatkówką
c)nieprawidłową krzywizną rogówki lub soczewki
d)zbyt wklęsła soczewka oka

14.Kamyki słuchowe występują:
a) w limfie wypełniającej kanały półkoliste
b) w błędniku kostnym
c)w przewodzie słuchowym zewnętrznym
d) w trąbce słuchowej

15.Trąbka Eustachiusza
a)odbiera bodźce słuchowe
b)utrzymuje jednakowe ciśnienie po obu stronach błony bębenkowej
c)jest narządem równowagi
d)prowadzi bodziec słuchowy do ośrodka mózgu

16.Hormonem, który przygotowuje organizm do gwałtownego wysiłku jest:
a) tyroksyna b) adrenalina c) glukagon d) insulina

17.Choroba związana z zaburzeniem właściwej kontroli poziomu glukozy we krwi to:
a) anemia b) bulimia c) karłowatość d) cukrzyca

18. Która odpowiedź przedstawia prawidłowe połączenia gruczołów wraz z
produkowanym przez nie hormonem
a) jajniki estrogen b) jajniki testosteron

jadra progesteron jądra estrogen

c) jajniki → estrogen i progesteron d) jajniki→ estrogen i progesteron
jądra→ testosteron i parathormon jądra → testosteron
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