
Regulacja nerwowo – hormonalna – powtórzenie wiadomości 

1. Uzupełnij tabelę 

 

2. Centralny (ośrodkowy) układ nerwowy składa się z: 

A) ……………………………… 

 …………………………… 

 …………………………… 

 …………………………… 

B) ………………………………… 

 

3. Powierzchnia półkul mózgowych to ………………………  ………………… (kora) 

zbudowana z ………………  ………………… …………………, stanowi warstwę grubości 

2-3 mm, ale liczne ……………………… zwiększają znacznie jej ………………………… 

Pod korą mózgową półkule mają kolor biały i zbudowane są z ……………………… 

…………………… (warstwa podkorowa). 

 

4. Mózgowie i rdzeń kręgowy otoczony jest trzema oponami: 

a) ……………………………………………… 

b) ……………………………………………… 

c) ……………………………………………… 

 

5. Móżdżek składa się z dwóch …………………………. Spełnia on następujące funkcje:  

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 

6. Pień mózgu jest częścią ……………………………, która łączy mózg i móżdżek z 

………………… ………………… W nim znajdują się ośrodki nerwowe: 

a) ………………………………    d) …………………………………… 

b) ………………………………     e) …………………………………… 

c) ……………………………… 

 

 

Nazwa  

gruczołu 

Nazwa 

hormonu 

Znaczenie dla organizmu 

Przysadka    

Tarczyca   

Przytarczyce   

Trzustka   

Nadnercza   

Jajniki   

Jądra   

Szyszynka   

Grasica   



7. Przed urazami delikatnej tkanki ……………………… mózgu i rdzenia kręgowego 

chronią: 

a) ………………………………   b) ………………………   ……………………… 

 

8. Kora mózgowa tworzy płaty: czołowy ciemieniowy, skroniowy i potyliczny. Komórki 

w korze mózgowej tworzą ośrodki. Uzupełnij tabelę wpisując nazwę ośrodka i odpowiednie 

części mózgowia oraz przyporządkowując poniższe czynności do odpowiedniego ośrodka: 

skakanie, recytacja wiersza, odczuwanie ciepła, przeglądanie się w lustrze, słuchanie 

muzyki, rozmawianie, pisanie listu, pływanie, podsłuchiwanie, chodzenie po linie. 

Czynność Nazwa ośrodka Część mózgowia 

(mózgu) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

10 . Łuk odruchowy to:  .………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

11.  Podkreśl, które z podanych odruchów to odruchy bezwarunkowe: rozszerzanie źrenicy 

oka w ciemności,  wydzielanie śliny, tresura zwierząt, kaszel, ssanie nawyki kulturalne, 

mycie zębów, wydzielanie śliny pod wpływem cytryny, uczenie się,  kichanie, zwężanie się 

źrenicy pod wpływem światła, , cofnięcie ręki przy oparzeniu. 

12. Uzupełnij tekst 

Autonomiczny (……………………………) układ nerwowy składa się z części 

……………………     (…………………………………) i …………………………… 

(……………………………). Unerwia on……………………………………… Obie jego 

części działają wobec siebie w sposób ………………………………………………. Składa 

się z ………………… i …………………… nerwowych położonych poza rdzeniem 

kręgowym. 


