VIII. R
 egulacja nerwowo-hormonalna

1. Sposoby odżywiania się organizmów

1	Budowa i funkcjonowanie
układu dokrewnego

Rozwiąż
dodatkowe
zadania
docwiczenia.pl
Kod: B7BLUQ

Cele lekcji: Poznasz budowę i funkcje układu dokrewnego. Dowiesz się, czym są hormony. Scharakteryzujesz główne gruczoły dokrewne oraz wydzielane przez nie hormony. Wyjaśnisz, na czym
polega antagonistyczne działanie hormonów.

Na dobry początek
1 Na rysunku przedstawiono położenie gruczołów dokrewnych u człowieka.
 odaj nazwy gruczołów dokrewnych
P
oznaczonych na rysunku numerami 1–6.
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2 Uzupełnij tabelę. Wpisz nazwy hormonów oraz gruczołów dokrewnych, które je wydzielają.
Funkcje hormonów
Reguluje przemianę materii.
Odpowiada za reakcję
organizmu na stres, m.in.
przyspiesza pracę serca
i podnosi ciśnienie krwi.
Regulują płodność kobiet oraz
odpowiadają za powstanie
żeńskich cech płciowych.
Powoduje uwolnienie glukozy
z wątroby do krwi, przez co
podwyższa stężenie tego
cukru we krwi.
Pobudza komórki do po
działów, a przez to powoduje
wzrost organizmu.
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Nazwy hormonów

Nazwy gruczołów
dokrewnych
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3 Przysadka to gruczoł, który pełni nadrzędną funkcję w stosunku do innych gruczołów
dokrewnych, na przykład tarczycy. Na schemacie przedstawiono regulację pracy tarczycy.
wysoki
poziom hormonu
we krwi

HAMOWANIE

PRZYSADKA

hormon
tyreotropowy

TARCZYCA

tyroksyna
niski
poziom hormonu
we krwi

POBUDZANIE

Na podstawie schematu oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwier
dzenie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.
1.

Hormon przysadki reguluje pracę tarczycy.

P

F

2.

Poziom hormonu tarczycy wpływa na pracę przysadki.

P

F

3.

Niski poziom tyroksyny hamuje produkcję hormonu tyreotropowego.

P

F

4 Na schemacie przedstawiono antagonistyczne działanie hormonów trzustki.
TRZUSTKA

WĄTROBA
Rozpad glikogenu
i uwalnianie glukozy.

Pobudzenie komórek
wydzielających
Obniżony poziom
glukozy we krwi.

1

.

A

Podwyższony poziom
glukozy we krwi.

B

TRZUSTKA

WĄTROBA
Wiązanie glukozy
w postaci glikogenu.

Pobudzenie komórek
wydzielających

2

.

a) Podaj nazwy hormonów oznaczonych na schemacie numerami 1 i 2.
1.

2.

b) Uzupełnij zdanie. Wpisz odpowiednie litery (A lub B) ze schematu.
Po zjedzeniu posiłku zachodzi proces

, natomiast w czasie głodówki proces

.

Zapamiętaj!

• Układ dokrewny tworzą gruczoły dokrewne,
które produkują hormony i wydzielają je do
krwi.

• Niektóre hormony regulujące jeden proces
działają antagonistycznie (przeciwstawnie).
Oznacza to, że efekt ich działania jest odwrotny.

• Główne gruczoły dokrewne to: przysadka,
tarczyca, nadnercza, trzustka, jądra i jajniki.
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