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E3. Ufupelnij tabelę.

NARZĄD FUNKCIA

Dro8i oddechowe góme

Na schemacie pźedstawiającym
sylweikę cflowieka narysuj płu.
ca wmz z tchawicą'



85. Na schemacie obrazującym wl'mianę gazową r' pęcheźykach pluc-
nych zaznacz strzałkami kielunek plzemieszczania się gazów odde-
cho\\'ych (t]enu i dwutlcnku węg]a) '

Pęcherzyk płucny

Naczynie krwionośn€

86. Które z poniższych zdań charakteryzują wdech, a którc wydech?
A' Jest cfynnością akt],Ą\,ną.
B' Przepona kurczy się i obniża; mięśnie międzyżebrowe kurczą się

unosząc mostek j żebm.
C. Zebla opadają pod własnym ciężalem'
D'Plfepona lozkurcza się i podnosi'
t. Zu ieL5,,a . iq obiero\c ldarki pier. io$ ej.
F Płuca się rofci4gają'
G'Powietrze jesi zasysane do pęcherzyków płucnych'

Wdech:

wydech:

87. w tabe]i pŹedstawiono sklad procentowy powietrza wdychanego
(atmosferycrnego) i $Tdychanego.

GAZ POWIBTIZE WDYCT'4NE
(ATMOSFERYCZNE)

POltrIETRzB
\łryDYc}IANE

Tlen 20,93 ak 15,7%

Dwuilenek
węgla 0,030/o 5,6%

Ązol I gazy
79,040/o 74,50k

1o/o50



A. Porównaj skład gazów w obu rodzajach powietrza, wskaż różni.
ce i podobieństwa'

B. Podaj przyczynę odmiennego składu po\.i.ietrza wdychanego i wy-
dychanego.

88. w iabeli przedstawiono objawy dwóch cholób' Które z nicb należą
do gĄpy, a które do przeziębienia?

Początek nagly powolny, łagodny

Temperatura po$yźej39"

Katar

Bóle stawów i mięśni bajdzo często rzadko

Samopoczucie bardzo złe umialkowani€ złe

Powildania Źadkie

E9. wymień kilka zasad, których stosowanie może ograniczyć ryzyko
wystąpienia chorób układu oddechowego'

Prfyłóź lustelko do ust i wykonaj trzy wdechy itlzy\łydechy. co za.
obselwowałeś?
A' Zapisz w1niki swoich spostŹeżeń'

90.



B' obecność jakiego skladnika wydychane8o powiebza można w ten
sposób wykazać?

91. skeśI niewlaściwy waliant/waJianty:

A. Miejscem zachodzenia oddychania komóIkowego jes| chloro.
plast/ mitocho drium/ry bo som.

B' Reakcja oddychania komórkowego ro:
O,- C"H|O.= H O + CO- + energia
energia + CO2+ HrO = O, + C6HrrO6

C- Komórki o dużym zapotrfebowaniu na energi'ę mają mąh/duż'o
mitochondrióv/' Natomiast w komórkach, w których zużycie
energii jest nieznaczne, znaidnie się ieuiele/uiele mitocho .
'fuiów.

92. wpisz oK, jeże]i zdanie odnosi się do oddychania komórkowego, lub
wG - jeżeli charakteryzuje wymianę gazową'

A' w Ieakcjach fachodzących przy udziale enzlmów jest uwalniana
energia zawańa w cząsteczkach cukrów'

B' TIen zawarty w pęcherzykach pfucnych przemiesfcfa się do lgwi,
a dwut]enek węgla _ z lowi do pęcheEyków.

c' W!,'twożona energia jest ma8azlmowana w postaci ATP, którą
organi,,m w}korzy\Luie do róinych procesow'

D' Istotną lolę w tym procesie spełnia kontrola częstotliwości i głę.
bokości oddechów, a także ich prawidlowe wykon}n'vanie.

ry



93. Uzupelnij tabelę.

94.,,Energetyczne puzzle".
Połącz lodzaj eneigii z j ej ptzeziaczeniem'

@
tŃ* l

bioeLldryczna ]

F-t"i".l"",*'q

K{S

Mlekowa

Etanol

Bakterje żyjące
w przewodzie pokar'
mowyll, rozktadające


