
Drodzy uczniowie! Na ostatniej lekcji biologii poznawaliśmy gruczoły wydzielania 

wewnętrznego, czyli dokrewne. Proszę dokończyć notatkę, czyli w postaci grafu=schematu 

opisać gruczoły: przytarczyce, trzustkę, nadnercza, jajniki, jądra. Przygotowałam Wam kilka 

zadań kart, w postaci kart pracy. Chcę, abyście je wypełnili. Kto może, niech wydrukuje, jeśli 

nie ma takiej możliwości proszę o przepisanie tekstu i udzielenie odpowiedzi w zeszycie. 

Chciałabym tę Wasza prace móc później ocenić. 

 

UKŁAD HORMONALNY 

1. Do gruczołów układu dokrewnego zaliczamy: 

a) grasica, wątroba, nadnercza, ślinianki           b) trzustka, przysadka, gr. potowe, jądra 

c) trzustka, grasica, jajniki, szyszynka  d) potowe, łojowe, szyszynka, grasica 

2. Niedobór jakiego hormonu wywołuje karłowatość (podaj pełne nazwy)........................................ 

3. Układ hormonalny działa: 

a) szybko i krótkotrwale     c) szybko i długotrwale     b) powoli i krótkotrwale d) powoli i długotrwale  

4. Nauka o hormonach to: 

a) patologia  b) endokrynologia  c) histologia  d) hepatologia 

5. Gruczoły mieszane:  

a) mają przewody wyprowadzające na zewnątrz ciała  b) wydzielają bezpośrednio do krwi 

c) mają przewody, ale wydzielają też hormony 

6. Do gruczołów mieszanych zaliczamy: 

a) jajniki, grasica, trzustka  c) tarczyca jądra, trzustka  

b) łojowe, nadnercza, trzustka   d) trzustka, jajniki, jądra 

7. Czym charakteryzują się gruczoły zewnątrzwydzielnicze (podaj przykłady) 

 

8. Hormon którego synteza zależy od należenia światła to 

a) kalcytonina b) melatonina c) tyroksyna d) melanina 

9. Praca tego gruczołu zależy od stężenia jodu........................................ 

10. Połącz w pary: 

a) parathormon ................................ 1. jajniki 

b) tyroksyna ................................. 2. tarczyca 

c) tymozyna................................... .... 3.trzustka 

d) glukagon........................................ 4. grasica 

e) estrogen....................................... 5.przytarczyce 

11. Który hormon jest antagonistą insuliny. 

a) parathormon  b)kalcytonina  c)glukagon  d)tymozyna 

12. Napisz jakie funkcje pełni układ hormonalny: 

 

12. Dopasuj funkcje do hormonów 

a) parathormon ....................... 1. reguluje metabolizm organizmu 

b) insulina.......................... 2. hamuje działalność przysadki 

c) tyroksyna................... 3. wpływa na podziały komórkowe i wzrost 

Karta pracy nr 1 



d) wzrostu........................ 4. obniża poziom glukozy we krwi 

e) h.hamujące...................... 5. reguluje gospodarkę wapniową organizmu 

f) melatonina......................... 6. przyspiesza pracę serca,  

g) adrenalina...................... . 7. wpływa na ośrodki snu i czuwania 

13.  Wyjaśnij co to znaczy, że hormony działają w sposób swoisty. 

 

14. Gruczoł, który działa stymulująco lub hamująco na pracę innych gruczołów dokrewnych to: 

a) grasica  b) szyszynka  c) tarczyca  d) przysadka 

 

15. Rysunek przedstawia kontury człowieka:  
A) zaznacz na nim położenie następujących gruczołów dokrewnych: 
1-przysadki mózgowej   2-trzustki  3-nadnerczy 
4-tarczycy  5-jajników 
B) Podkreśl w punkcie A dwa gruczoły dokrewne pełniące w organizmie jeszcze inne funkcje. 

C) Podaj nazwę gruczołu dokrewnego, który pełni rolę nadrzędną. 

D) Podaj płeć człowieka przedstawionego na schemacie.  

16. Wymień wszystkie gruczoły wewnątrzwydzielnicze, które leżą  

a) w jamie brzusznej: 

b) w okolicy szyi: 

17. Opisz dowolne, dwie choroby układu hormonalnego. 

 

 

 

 

 

 

 

18. Za pomocą schematu przedstaw antagonistyczne działanie hormonów trzustki.  

 

 

 

 

 



 

Niektóre hormony regulujące jeden proces działają względem siebie przeciwstawnie = 

antagonistycznie. Oznacza to, że efekt ich działania jest odwrotny. Przygotowałam kilka 

ćwiczeń. Widzicie, że najważniejszym gruczołem, który wydziela przeciwstawne względem 

siebie hormony to trzustka. Proszę o w wypełnienie tej karty pracy. Jeśli możecie to 

wydrukujcie ją sobie. Jak nie dacie rady, to odpowiedzi umieśćcie w zeszycie przedmiotowym 

 

1. Uzupełnij schemat przedstawiający antagonistyczne działanie insuliny i glukagonu. 

 
 

2. Przyporządkuj nazwy hormonów do ich cech. Jeśli wymieniona cecha charakteryzuje dany hormon, 
wpisz „+” w odpowiednią rubrykę.  
 

Cecha  Insulina  Glukagon  

Hormon wytwarzany przez trzustkę  
  

Podnosi poziom glukozy we krwi  
  

Obniża poziom glukozy we krwi  
  

Pobudza tworzenie glikogenu  
  

Pobudza rozpad glikogenu  
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3.  Wskaz wszystkie objawy charakterystyczne dla cukrzycy: 

A) Obecność białka w moczu. 

B) Powiększenie tarczycy, tzw. wole. 

C) Możliwa utrata przytomności i śpiączka. 

 D) Zbyt wysoki poziom cukru we krwi tuż po posiłku. 

E) Zbyt niski poziom cukru we krwi kilka godzin po posiłku. 

 

4.. Na wykresie pokazano poziom glukozy przed posiłkiem i po nim, u osoby zdrowej i u osoby chorej 

na cukrzycę. 

 
Uzupełnij tabelkę. Wskaż wartości poziomu glukozy we krwi u obu zbadanych osób. 

 
Na cukrzycę chora jest osoba A/B, ponieważ po upływie dwóch godzin od zjedzenia posiłku stężenie 
glukozy we krwi jest wysokie/niskie. 
 

5. Podaj nazwę gruczołu dokrewnego, którego aktywność wzrasta przed sprawdzianem oraz 

wymień hormony wydzielane przez ten gruczoł. 

• Gruczoł: 

Hormony: 

 

6. Na wykresie pokazano poziomu dwóch hormonów płciowych – estrogenu i progesteronu 

– we krwi kobiety podczas cyklu miesiączkowego.  Podkreśl jeden z pary wyróżnionych 

wyrazów, tak aby powstało zdanie prawdziwe. 



Ilość wydzielanego estrogenu i progesterony zmienia się/ nie zmienia się podczas cyklu 

miesiączkowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypominam o zadaniu, które zdążyłam Wam 

zapowiedzieć dotyczące zaburzeń działania (czyli 

niedoczynności i nadczynności) gruczołów: 

tarczycy, trzustki i jednego dowolnego w 

kreatywnej formie. 


