
Układ krążenia – powtórzenie wiadomości. 

1. Uzupełnij schemat: 

Układ krążenia 

Układ……………………… Układ………………… 

- krew: 

• 

• 

• 

• 

- naczynia 

……………………: 

• 

• 

• 

- naczynia  

…………………… 

- węzły 

…………………… 

 

2. Uzupełnij zdanie: 

Serce człowieka buduje tkanka ……………………………………………. Otacza je błona 

zwana ……………………… Nie pozwala ona na nadmierne ……………………… się serca 

oraz chroni przed ……………………………. Płyn osierdziowy łagodzi …………………, 

zachodzące w czasie skurczu i ……………………… serca. Przegroda dzieli serce na 

połowę …………… i …………………. Każda połowa dzieli się na dwie części: górną - 

…………………… i dolną  ………………………  Każdy przedsionek i komora oddzielone 

są przegrodą z  ……………… Ściana komory ………………jest trzykrotnie grubsza od 

ściany drugiej komory, ponieważ tłoczy krew do krwioobiegu ………………………. 

Naczynia wieńcowe dostarczają tkance mięśnia sercowego …………… i ……………… 

………………………….  Fazy pracy serca to: …………………, ………………………, 

…………………… 

3. Przy poniżej podanych zdaniach postaw literę L – gdy dotyczą układu limfatycznego 

lub literę K – gdy dotyczą układu krwionośnego. 

a) Elementem budowy są : tętnice, żyły, naczynia włosowate. 

b) Zbiera osocze i białe ciałka krwi, które dostały się do przestrzeni międzykomórkowych. 

c) Jest układem zamkniętym. 

d) Płynie do serca i od serca. 

e) Tworzy obieg duży i mały. 

f) Jest układem otwartym. 

g) Przez skurcz otaczających mięśni płyn jest wtłoczony do naczyń. 

h) Produkuje limfocyty, pochłania cząsteczki pyłu i bakterii, 

i) Płynie tylko w jednym kierunku – do serca. 

j) Częścią układu są węzły. 

k) Wspomaga krew w transporcie substancji (np. tłuszczy). 

l) Dostarcza tlen do komórek. 

 

 

4. Przy podanej roli wstaw literę D (obieg duży) lub M (obieg mały): 

 Przynosi CO2 do płuc, a zabiera O2 (wymiana gazowa), 

 Przynosi O2 do komórek, a zabiera CO2, 



 Roznosi substancje pokarmowe do komórek a zabiera produkty przemiany materii, 

 W min zachodzi krążenie wrotne, 

 Zwany jest obiegiem płucnym. 

 

5. Rozwiąż krzyżówkę: 

1. 

 

 

 

 

1. Miażdżyca w języku potocznym, 

2. Wypływ krwi z naczynia po jego uszkodzeniu, 

3. Nazwa narządu do którego krew dochodzi żyłą wrotną, 

4. Zaliczamy do nich m. in. kawę i herbatę, 

5. Pompa układu krwionośnego, 

6. Niedokrwistość 

7. Inaczej chłonka, 

8. Groźna choroba serca, kości i stawów 

 

6. Podpisz elementy układu krwionośnego 

     1 – 

……………………………………………………… 

2 – ……………………………………………………… 

3 – ……………………………………………………… 

4 – ……………………………………………………… 

5 – ……………………………………………………… 

6 – ……………………………………………………… 

7 – ……………………………………………………… 

8 – ……………………………………………………… 

9 – ……………………………………………………… 

10 – …………………………………………………… 

 

7. Co to jest krążenie wrotne i gdzie ma miejsce? 


