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 PRACA KONTROLNA Z BIOLOGII -  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DLA DOROSŁYCH 

SEMESTR VI 

      ……………………..                                                            ……………………….                            

              Imię i nazwisko                                                                            Data         

 

Zadanie 1 (1 pkt) 
 Stan polaryzacji błony aksonu poprawnie przedstawia rysunek: 

 

 
Zadanie 2 (3pkt) 
Neuron to podstawowa jednostka strukturalno- funkcjonalna układu nerwowego. 
 Uzupełnij opis neuronu i zaznacz strzałką kierunek przewodzenia impulsu nerwowego 
(umieść strzałkę w prostokącie). 
                                                                                                                        

                 

 

 

 

 

   

 

 

Zadanie 3 (1 pkt) 
 Zaznacz właściwą odpowiedź:  

Głównym mediatorem uwalnianym w tzw. synapsach hamujących jest: 

A. Serotonina; 
B. Histamina; 
C. Dopamina; 
D. Kwas gamma- aminomasłowy (GABA) 

 

 

 

a-...............................................         b-..........................................       d-..............................................   
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Zadanie 4 (2pkt) 
 Łuk odruchowy jest podstawową formą aktywności nerwowej. Z podanych niżej 

elementów skonstruuj łuk odruchowy. Określ, do jakiego typu odruchów należy. 
 

mięśnie ręki, receptory skóry, neuron rdzenia kręgowego, wysoka temperatura, 

neuron ruchowy, neuron czuciowy. 

a) Schemat łuku odruchowego- 

 

 

 

b) Typ odruchu- 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Zadanie 5 (5 pkt) 
Schemat przedstawia budowę ucha człowieka.  
 Odczytaj z schematu i podaj nazwy elementów ucha zewnętrznego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Przedstaw drogę dźwięku w uchu, uzupełniając poniższy schemat. 
 
 

 

 

 

Małżowina uszna   ………………         …………………    młoteczek ………………… …….   strzemiączko     …………………………    
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Zadanie 6 (3 pkt) 
Schemat przedstawia oko normalne, krótkowzroczne i dalekowzroczne.  
 Rozpoznaj oko krótkowzroczne,  
scharakteryzuj je i podaj, na czym polega korygowanie tej wady wzroku. 

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

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

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

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

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

 

 Zadanie 7 (4 pkt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ustal co przedstawiono na schemacie. 
 
.................................................................................................................................................... 

 Podaj nazwy elementów oznaczonych cyframi 1-3. 

1-.....................................       2-.................................................    3-.....................................         

 

Zadanie 8 (5 pkt) 
Układ obwodowy składa się z: 

A. mózgowia i rdzenia kręgowego 
B. nerwów czaszkowych i rdzeniowych 
C. układu współczulnego i przywspółczulnego 
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Zadanie 9 (1 pkt) 
 Wskaż odpowiedź, w której prawidłowo przedstawiono antagonistyczne działanie 
układu nerwowego przywspółczulnego i współczulnego. 
 

 współczulny przywspółczulny 

A przyspiesza czynności 

serca 

zwalnia czynności serca 

B zmniejsza wydzielanie 

potu 

zwiększa wydzielanie 

potu 

C zwęża źrenicę rozszerza źrenice 

D rozszerza naczynia 

krwionośne 

zwęża naczynia 

krwionośne 

 

Zadanie 10 (2 pkt) 
 Oceń prawdziwość zdań na temat układu nerwowego zwierząt. Wpisz literę P, jeśli 
zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli fałszywe. 
 

Lp. Zdania P/F 

1. W złożonym z 5 części mózgowiu kręgowców, śródmózgowie odpowiada 

za utrzymanie rytmów biologicznych dzięki znajdującej się w nim 

szyszynce. 

 

2. Móżdżek odpowiada za równowagę i koordynację ruchów.  

3. W skład ośrodkowego układu nerwowego wchodzi: mózgowie i rdzeń 

kręgowy. 

 

4. Somatyczny układ nerwowy odbiera bodźce z wnętrza ciała.  

                                              

 

 

 

 

 

 

Zadanie 11 (1 pkt) 

Choroba Basedowa wywoływana jest przez: 

A. niedoczynność tarczycy 

B. nadczynność tarczycy 

C. niedoczynność przysadki mózgowej 

D. odpowiedzi a i b są prawdziwe 

 

 

Zadanie 12 (1 pkt) 

Cukrzyca typu I spowodowana jest niedoborem: 

A. estrogenów 

B. parathormonu 

C. insuliny 

D. glukagonu 

 


