Drodzy Uczniowie,
Proszę zapoznać się z filmami poniżej, które ułatwią Wam odpowiedzi w niniejszej karcie pracy.
Pozdrawiam 

Temat: Równowaga wewnętrzna organizmu – homeostaza

https://www.youtube.com/watch?v=fXDFbG7gpxQ
https://www.youtube.com/watch?v=4flWzgvee7A

Cele lekcji: Wyjaśnisz pojęcie „homeostaza”. Omówisz współdziałanie narządów i układów organizmu
człowieka dla utrzymania równowagi wewnętrznej. Poznasz mechanizmy termoregulacji, regulacji
poziomu wody w organizmie. Przeanalizujesz regulację poziomu glukozy we krwi.

1. Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych. Przykładem homeostazy nie jest
A. regulacja stężenia soli mineralnych w organizmie.
B. utrzymywanie stałej temperatury ciała.
C. regulacja poziomu cukru we krwi.
D. utrzymywanie pionowej postawy ciała.

2. W czasie wysiłku fizycznego zmienia się obwodowy przepływ krwi, przez co do mięśni
szkieletowych jest dostarczana większa ilość tlenu. Ponadto wprost proporcjonalnie do intensywności
wysiłku rośnie wentylacja płuc. Początkowo przez wzrost objętości oddechowej, a następnie przez
przyspieszenie rytmu oddechowego.
Na podstawie tekstu podaj nazwy dwóch układów, które współpracują z układem mięśniowym
w czasie wysiłku fizycznego.
Układ …

Układ …

3. Przeczytaj poniższy tekst, a następnie oceń, czy gospodarka wodna organizmu jest przejawem
homeostazy.
Uzasadnij swoje zdanie za pomocą jednego argumentu.
„Ponieważ ustrój człowieka nie może magazynować większej ilości wody, zachodzi konieczność
stałego jej dostarczania dla zapewnienia prawidłowych procesów życiowych. Niedostateczna podaż
wody doprowadza do szybkiego odwodnienia, co może spowodować groźne następstwa. Z kolei
nadmiar wody, która nie może być wydalana, zwłaszcza przy niedoborze soli (chlorku sodu), działa
toksycznie wskutek niższego ciśnienia osmotycznego [...] i uszkodzenia komórek.”

Temat: Choroba – zaburzenie homeostazy

Cele lekcji: Wyjaśnisz pojęcie „zdrowie” i „choroba”. Poznasz drogi zakażenia wybranymi chorobami
zakaźnymi oraz sposoby zapobiegania tym chorobom. Omówisz pozytywny wpływ aktywności
fizycznej na organizm. Określisz, dlaczego antybiotyki i inne leki należy stosować zgodnie
z zaleceniami lekarza.

1. Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących zdrowia. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest
prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.
Przykładem choroby jest nieprawidłowe działanie narządów. P F
Równowaga działania wszystkich układów ma wpływ na stan zdrowia. P F
Dieta i sposób odżywiania się mają wpływ na stan zdrowia. P F

2. Określ, które z czynników podanych na schemacie (1–6) warunkują zdrowie fizyczne, które –
zdrowie psychiczne, a które – zdrowie społeczne.

zdrowie fizyczne –

zdrowie psychiczne –

zdrowie społeczne –

3. Schemat obrazuje przykładowe drogi przenoszenia chorób zakaźnych.

Przyporządkuj podanym przykładom chorób odpowiednie litery ze schematu.
angina –
borelioza –
rzeżączka –
salmonelloza –

