
Test semestralnyA

Test semestralny
Test po zakończeniu II semestru klasy siódmej

1   Zbędne i szkodliwe produkty przemiany materii są usuwane z organizmu. W tym procesie biorą udział układ 
wydalniczy, układ oddechowy oraz skóra. 
a) Na rysunku została przedstawiona budowa nefronu.
Podaj nazwy i funkcje elementów nefronu oznaczonych literami A–C.

b) Wymień substancje usuwane z organizmu przez układ oddechowy.

c) Wyjaśnij, w jaki sposób zbędne i szkodliwe produkty przemiany materii są usuwane przez skórę.

0–1 p.

0–1 p.

0–3 p.

A. 

B. 

C. 

2   Przyporządkuj podanym hormonom (A–D) ich funkcje w organizmie (1–5).

A. Tyroksyna.
B. Glukagon.
C. Testosteron.
D. Kortyzol.

1. Reguluje poziom wapnia we krwi.
2. Odpowiada za powstawanie męskich cech płciowych.
3. Podwyższa poziom glukozy we krwi.
4. Reguluje przemianę materii.
5. Reguluje przemiany cukrów w organizmie.

0–4 p.

A – B – C – D – 

3   Ze względu na sposób działania autonomiczny układ nerwowy dzieli się na część współczulną 
i przywspółczulną. 
a) Określ, która część autonomicznego układu nerwowego odpowiada za odpoczynek.

b) Zaznacz reakcje organizmu wywoływane przez część współczulną autonomicznego układu nerwowego.
A. Przyspieszenie pracy serca.
B. Spowolnienie pracy większości narządów.
C. Rozszerzenie źrenic.
D. Obniżenie ciśnienia krwi.
E. Przyspieszenie wentylacji płuc.
F. Podwyższenie ciśnienia krwi.

0–1 p.

0–1 p.

imię i nazwisko

           
klasa                                data

A

C

B
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4   Na rysunku został przedstawiony mechanizm swoistego działania insuliny.

6   Narząd wzroku – oko, jest zbudowany z gałki ocznej oraz aparatu ochronnego oka.
a) Określ funkcję powiek, które należą do aparatu ochronnego oka.

b)  Uszereguj podane elementy budowy oka w kolejności zgodnej z kierunkiem przewodzenia fal świetlnych 
i impulsu nerwowego.

soczewka, rogówka, ciało szkliste, siatkówka, źrenica, nerw wzrokowy

c) Zaznacz nazwę płata kory mózgu, w którym są analizowane bodźce wzrokowe.
A. Płat skroniowy. B. Płat ciemieniowy. C. Płat potyliczny. D. Płat czołowy.

5   Ponumeruj podane elementy łuku odruchowego tak, aby przedstawiały drogę impulsu nerwowego.

neuron pośredniczący  
efektor    
neuron czuciowy   
receptor    
neuron ruchowy   

a) Podaj nazwy narządów A i C, których komórki przedstawiono na rysunku.

A –  C – 

b) Na podstawie analizy rysunku wyjaśnij, na czym polega swoistość działania insuliny.

0–2 p.

0–1 p.

0–1 p.

0–1 p.

0–1 p.

0–1 p.

fala świetlna →  →  → 

 →  →  → 

narząd A

komórka

narząd B narząd C

cząsteczka insuliny

receptor insuliny
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7   Oceń, czy poniższe informacje dotyczące ucha są zgodne z prawdą. Zaznacz literę P, jeśli informacja jest 
prawdziwa, albo literę F – jeśli jest fałszywa.

8   Uzupełnij tabelę. Wpisz w odpowiednie rubryki cechy płciowe wybrane spośród podanych.

jądra, nasieniowody, szerokie biodra, jajniki, jajowody, szerokie ramiona, prącie, zarost na twarzy,  
rozwinięte gruczoły sutkowe, macica, pochwa, najądrza

9   Na schemacie zostały przedstawione kolejne dni cyklu miesiączkowego kobiety z zaznaczonymi dniami 
krwawienia miesiączkowego.
Zaznacz kółkiem moment owulacji oraz pionowymi kreskami – dni płodne.

  Choroba jest zaburzeniem homeostazy.
a) Wyjaśnij znaczenie pojęcia homeostaza.

b)  Uzupełnij tabelę dotyczącą rozprzestrzeniania się chorób. Wpisz w odpowiednie rubryki brakujące 
informacje.

c) Podaj po jednym przykładzie chorób przenoszonych drogą płciową.

1. Choroba wywoływana przez pasożytnicze protisty: 

2. Choroba wywoływana przez bakterie: 

3. Choroba wywoływana przez wirusy: 

0–4 p.

0–2 p.

0–2 p.

0–1 p.

0–3 p.

0–3 p.

1. Funkcją ucha zewnętrznego jest wychwytywanie fal dźwiękowych. P F

2. Trąbka słuchowa przenosi dźwięk z przewodu słuchowego na kosteczki słuchowe. P F

3. W uchu wewnętrznym znajduje się narząd zmysłu równowagi. P F

4. W ślimaku znajdują się komórki zmysłowe, które są właściwymi receptorami słuchu. P F

Drugorzędowe cechy płciowe męskie Drugorzędowe cechy płciowe żeńskie

Drogi przenoszenia chorób Źródła zakażenia Sposoby unikania zakażeń

kropelkowa ograniczenie kontaktów z chorymi

poprzez krew transfuzja zakażonej krwi, ukąszenie przez 
pasożytnicze zwierzęta

płciowa kontakty płciowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

krwawienie miesiączkowe
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Test semestralny
Test po zakończeniu II semestru klasy siódmej

1   Zbędne i szkodliwe produkty przemiany materii są usuwane z organizmu. W tym procesie biorą udział układ 
wydalniczy, układ oddechowy oraz skóra. 
a) Na rysunku została przedstawiona budowa nefronu.
Podaj nazwy i funkcje elementów nefronu oznaczonych literami A–C.

b) Wymień substancje usuwane z organizmu przez skórę.

c) Wyjaśnij, w jaki sposób zbędne i szkodliwe produkty przemiany materii są usuwane przez płuca.

0–1 p.

0–1 p.

0–3 p.

A. 

B. 

C. 

2   Przyporządkuj podanym hormonom (A–D) ich funkcje w organizmie (1–5).

A. Parathormon.
B. Insulina.
C. Progesteron.
D. Adrenalina.

1. Przyspiesza pracę serca i oddychanie, podnosi ciśnienie krwi.
2. Reguluje poziom wapnia we krwi.
3. Umożliwia rozwój zarodka i płodu.
4. Obniża poziom glukozy we krwi.
5. Reguluje przemiany cukrów w organizmie. 

0–4 p.

A – B – C – D – 

3   Ze względu na sposób działania autonomiczny układ nerwowy dzieli się na część współczulną 
i przywspółczulną. 
a) Określ, która część autonomicznego układu nerwowego odpowiada za stan pobudzenia organizmu.

b) Zaznacz reakcje organizmu powodowane częścią przywspółczulną autonomicznego układu nerwowego.
A. Spowolnienie pracy serca.
B. Spowolnienie pracy większości narządów.
C. Rozszerzenie źrenic.
D. Obniżenie ciśnienia krwi.
E. Zwężenie źrenic.
F. Podwyższenie ciśnienia krwi.

0–1 p.

0–1 p.

imię i nazwisko

           
klasa                                data

A
B

C
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4   Na rysunku został przedstawiony mechanizm swoistego działania glukagonu.

6   Narząd wzroku – oko, jest zbudowany z gałki ocznej oraz aparatu ochronnego oka.
a) Określ funkcję spojówki, która należy do aparatu ochronnego oka.

b)  Uszereguj podane elementy budowy oka w kolejności zgodnej z kierunkiem przewodzenia fal świetlnych 
i impulsu nerwowego.

ciało szkliste, soczewka, siatkówka, źrenica, rogówka, nerw wzrokowy

c) Zaznacz nazwę płata kory mózgu, w którym są analizowane bodźce wzrokowe.
A. Płat ciemieniowy. B. Płat potyliczny. C. Płat skroniowy. D. Płat czołowy.

5   Ponumeruj podane elementy łuku odruchowego tak, aby przedstawiały drogę impulsu nerwowego.

receptor   
neuron czuciowy   
neuron pośredniczący  
efektor    
neuron ruchowy   

a) Podaj nazwy narządów A i C, których komórki przedstawiono na rysunku.

A –  C – 

b) Na podstawie analizy rysunku wyjaśnij, na czym polega swoistość działania glukagonu.

0–2 p.

0–1 p.

0–1 p.

0–1 p.

0–1 p.

0–1 p.

fala świetlna →  →  → 

 →  →  → 

narząd A

komórka

narząd B narząd C

cząsteczka glukagonu

receptor glukagonu
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7   Oceń, czy poniższe informacje dotyczące ucha są zgodne z prawdą. Zaznacz literę P, jeśli informacja jest 
prawdziwa, albo literę F – jeśli jest fałszywa.

8   Uzupełnij tabelę. Wpisz w odpowiednie rubryki cechy płciowe wybrane spośród podanych.

wąskie ramiona, nasieniowody, szerokie biodra, jajniki, jajowody, szerokie ramiona, najądrza, 
wąskie biodra, zarost na twarzy, macica, rozwinięte gruczoły sutkowe, pochwa

9   Na schemacie zostały przedstawione kolejne dni cyklu miesiączkowego kobiety.
Zaznacz kółkiem moment owulacji oraz pionowymi kreskami – zakres dni krwawienia miesiączkowego. 

  Choroba jest zaburzeniem homeostazy.
a) Wyjaśnij znaczenie pojęcia homeostaza.

b)  Uzupełnij tabelę dotyczącą rozprzestrzeniania się chorób. Wpisz w odpowiednie rubryki brakujące 
informacje.

c) Podaj po jednym przykładzie chorób przenoszonych drogą płciową.

1. Choroba wywoływana przez bakterie: 

2. Choroba wywoływana przez pasożytnicze protisty:  

3. Choroba wywoływana przez wirusy: 

0–4 p.

0–2 p.

0–2 p.

0–1 p.

0–3 p.

0–3 p.

1. Trąbka słuchowa przenosi dźwięk z przewodu słuchowego na kosteczki słuchowe. P F

2. Funkcją ucha zewnętrznego jest wychwytywanie fal dźwiękowych. P F

3. W uchu wewnętrznym znajduje się narząd zmysłu równowagi. P F

4. W ślimaku znajdują się komórki zmysłowe, które są właściwymi receptorami słuchu. P F

Trzeciorzędowe cechy płciowe męskie Trzeciorzędowe cechy płciowe żeńskie

Drogi przenoszenia chorób Źródła zakażenia Sposoby unikania zakażeń

płciowa unikanie przypadkowych kontaktów seksualnych

kropelkowa kropelki śluzu wydzielane podczas kaszlu 
i kichania

poprzez krew kontrola krwi przeznaczonej do transfuzji, 
odpowiedni ubiór, stosowanie środków 
odstraszających owady

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
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