
Witajcie Drogie Dzieciaki! 

1. Przedstawiam Wam nowy system oceniania, wg którego będziecie 

oceniani. 

 

 

Na biologii aktywność będzie oceniana w następujący sposób: 

- za wykonanie zadania uczeń otrzymuje „+” np. za: odesłanie do mnie zadania 

domowego, notatki. 

- za 5 „+” – uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

 

2. Zawsze będziemy się spotykać 

we wtorki. 

 

 

ZAPRASZAM!!!! 



3. Teraz nadszedł czas na podsumowanie Waszej pracy.   

 

Chciałam bardzo podziękować osobą, które odesłały do mnie zadania  

z zestawu 1 i 2. 

Na 9 prac jeszcze czekam. 

 

 

 

4. A teraz zapraszam Was do nowego tematu, dzisiaj zajmiemy się 

hormonami 

                                          

4.1 Zapiszcie temat lekcji – Budowa, funkcja  i zaburzenia układu 

hormonalnego.  

4.2 Obejrzyj filmik https://www.youtube.com/watch?v=mrvAY2kMFuY  

i na jego podstawie oraz informacji w książce str.165 wypisz : 

1. Co to są hormony. 

2. Wymień gruczoły dokrewne i ich hormony. 

4.2 Wejdź teraz na portal E-podręczniki zapoznaj się z tematem i wykonaj 

zadanie od 1-5    

https://epodreczniki.pl/a/jak-dzialaja-hormony/Dv1QrAAMq 

4.3  Proszę Wszystkich o rozwiązanie testu w czwartek – Układ 

wydalniczy 

Test należy rozwiązac w czwartek i przesłac do mnie na adres 

martarosolska@wp.pl do 06.04.2020r. 

                Test dostępny na następnej stronie 

 

 

         Życzę miłej pracy. Dużo zdrowia. Zapraszam do kontaktu ze  mną. 

 

 

 

mailto:martarosolska@wp.pl


 

 

 

Układ wydalniczy 

Test sprawdzający – rozdział VII 
 
 
 

1 Zaznacz dwa poprawne dokończenia podanego zdania. 
Wydalanie to usuwanie 

A. mocznika i substancji trujących z organizmu. 

B. niestrawionych resztek pokarmu z organizmu. 

C. nadmiaru wody z organizmu. 

D. hormonów z komórek wydzielniczych do krwi. 

2 Uzupełnij tabelę. Wpisz w odpowiednie rubryki nazwy wydalanych substancji wybrane spośród podanych. 
woda, sole mineralne, mocznik, dwutlenek węgla, substancje trujące 

 

 Drogi wydalania zbędnych substancji 

Płuca Skóra Układ wydalniczy 

 

Wydalane substancje 
   

3 Na rysunku został przedstawiony układ wydalniczy człowieka. 
a) Podaj nazwy narządów oznaczonych na rysunku cyframi 1 i 4. 

 
1 –    

4 –    
1 

b) Podaj numery i nazwy elementów układu wydalniczego, których 

dotyczą podane opisy. 

A. Jest narządem o elastycznych ścianach, magazynuje mocz. 
2 

 

B. Jest przewodem wyprowadzającym mocz na zewnątrz ciała. 

 

C. Jest narządem, który oczyszcza krew i wytwarza mocz. 

3    

D. Jest przewodem odprowadzającym mocz z miejsca 

4 jego  wytwarzania. 

 

4 Oceń, czy poniższe informacje dotyczące układu wydalniczego są zgodne z prawdą. Zaznacz literę P, 

jeśli informacja jest prawdziwa, albo literę F – jeśli jest fałszywa. 
 

1. Nerki znajdują się w tylnej części jamy brzusznej, w okolicy lędźwiowej. P F 

2. Kora nerki jest warstwą wewnętrzną narządu i składa się głównie z ciałek nerkowych. P F 

3. W rdzeniu nerki znajdują się kanaliki nerkowe i cewki zbiorcze. P F 

4. Nerki mają bardzo rozbudowaną sieć naczyń krwionośnych. P F 



 

1 Na rysunku została przedstawiona budowa nefronu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 

a) Zaznacz odpowiedź, która przedstawia poprawną kolejność elementów oznaczonych na rysunku 

numerami 1–4. 

A. 1 – kanalik nerkowy, 2 – torebka kłębuszka, 3 – kłębuszek nerkowy, 4 – cewka zbiorcza. 

B. 1 – kłębuszek nerkowy, 2 – torebka kłębuszka, 3 – kanalik nerkowy, 4 – cewka zbiorcza. 

C. 1 – torebka kłębuszka, 2 – kanalik nerkowy, 3 – cewka zbiorcza, 4 – kłębuszek nerkowy. 

D. 1 – kłębuszek nerkowy, 2 – torebka kłębuszka, 3 – cewka zbiorcza, 4 – kanalik nerkowy. 

b) Podaj numer elementu, do którego w wyniku filtracji przedostaje się mocz pierwotny. 

 
 

2 Podkreśl właściwe wyrazy tak, aby tekst dotyczący mechanizmu powstawania moczu był  prawdziwy. 
W ciałkach / miedniczkach nerkowych zachodzi pierwszy etap powstawania moczu, czyli 

osmoza / filtracja krwi. Niektóre składniki osocza przenikają wtedy przez ściany naczyń krwionośnych  

do torebki kłębuszka / kłębuszka nerkowego i tworzy się mocz ostateczny / mocz pierwotny. 

 

3 Podkreśl nazwy związków chemicznych, których nie powinien zawierać mocz ostateczny. 
białka, sole mineralne, glukoza, mocznik, woda 

4 Uzupełnij tabelę. Wpisz w odpowiednie rubryki brakujące informacje. 
 

 

Nazwa choroby 

  

 

Objawy choroby 

ból pęcherza, częste oddawanie niewielkich 
ilości moczu, gorączka 

obecność kamieni w nerkach, napady 
ostrego bólu w okolicy nerek, nudności, 
wymioty, obecność krwi w moczu, ból 
przy oddawaniu moczu 

 

Przykład profilaktyki 

  

5 Podaj dwa przykłady niewłaściwych zachowań, które utrudniają zapobieganie chorobom układu wydalniczego. 
 


