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Budowa i funkcjonowanie układu oddechowego człowieka

Zdanie 1 [3 pkt.] 
Na schemacie przedstawiono budowę 
układu oddechowego człowieka.
a) Wpisz (obok liter A - F) nazwy 
zaznaczonych na rysunku elementów 
budowy układu oddechowego.

b) Podkreśl elementy układu 
oddechowego, które są określane jako 
drogi oddechowe.

Zdanie 2 [3 pkt.]
Górne drogi oddechowe transportują 
powietrze do płuc w sposób zapobiegający zanieczyszczaniu, oziębianiu i wysuszaniu 
kolejnych odcinków dróg oddechowych.
Opisz dwie cechy budowy jamy nosowej i na ich podstawie wykaż prawdziwość 
stwierdzenia, że powinno się wdychać powietrze przez nos, a nie przez usta.

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Zdanie 3 [4 pkt.]
Na rysunku przedstawiono budowę pęcherzyka płucnego człowieka.

a) Kolorem żółty zamaluj nabłonek budujący ściany pęcherzyka płucnego. Kolorem 
czerwonym oznacz nabłonek tworzący ścianę naczynia krwionośnego, włosowatego.

b) Podaj nazwę procesu zachodzącego w płucach.

.........................................................................................................................................................

c) Wyjaśnij, dlaczego konieczne jest, aby pęcherzyki płucne były zbudowane z nabłonka 
płaskiego. W jaki sposób umożliwia to pełnienie pęcherzykom płucnym ich funkcji?

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Zdanie 4 [2 pkt.]
Nabłonek wyścielający tchawicę i oskrzela zbudowany jest 
z komórek mających na powierzchni rzęski oraz z komórek 
wydzielających śluz (rysunek obok). Szkodliwe substancje, 
które występują w dymie tytoniowym, powodują między 
innymi zahamowanie ruchu rzęsek nabłonka. U nałogowych 
palaczy, którzy palili przez wiele lat, stwierdza się duże 
obszary nabłonka, na których rzęski są zupełnie zniszczone.
Wyjaśnij, uwzględniając funkcję rzęsek nabłonka, dlaczego 
ich brak jest przyczyną występowania chorób układu oddechowego u nałogowych palaczy.

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Zdanie 5 [4 pkt.]
Na rysunkach przedstawiono klatkę piersiową człowieka podczas wentylacji płuc.

a) Określ, na którym schemacie przedstawiono wydech. Odpowiedź uzasadnij.

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

rzęski na powierzchni komórek 
nabłonka migawkowego
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b) Wyjaśnij rolę przepony w mechanizmie wentylacji płuc podczas wdechu i wydechu.

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Zdanie 6 [4 pkt.]
Wentylacja płuc jest związana ze zmianami objętości i ciśnienia wewnątrz klatki piersiowej. 
Polega ona na rytmicznych ruchach oddechowych klatki piersiowej. Każdy oddech składa 
się z dwóch faz: wdechu i wydechu.
Wykresy ilustrują zmiany ciśnienia w pucach i objętości płuc podczas wdechu i wydechu.

Opisz, jaki jest związek między ciśnieniem w płucach a objętością płuc w trakcie wdechu 
i wydechu. Co powoduje zmiany objętości płuc?

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Zdanie 7 [4 pkt.]
a) Uzupełnij schemat przemieszczania się gazów oddechowych między pęcherzykami 
płucnymi a komórkami organizmu. Oznacz kierunki (dorysuj groty wszystkim 
strzałkom) oraz wpisz nad strzałkami odpowiednie nazwy gazów.

       pęcherzyk płucny         naczynie krwionośne      komórka organizmu

b)Uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały prawdziwe informacje. Podkreśl 
w każdym nawiasie właściwe określenie.

Wymiana gazowa pomiędzy powietrzem pęcherzykowym a krwią w naczyniach 
włosowatych otaczających pęcherzyk płucny zachodzi na drodze (dyfuzji / aktywnego 
transportu). Stężenie tlenu we krwi doprowadzanej do pęcherzyka płucnego jest (wyższe 
/ niższe) niż stężenie tlenu w pęcherzyku płucnym. Z kolei stężenie dwutlenku węgla 
w tej krwi jest (wyższe / niższe) niż stężenie dwutlenku węgla w pęcherzyku płucnym. 
Z tego powodu tlen przenika (z / do) pęcherzyka (z / do) krwi, natomiats dwutlenek węgla 
przenika (z / do) krwi (z / do) pęcherzyka płucnego.

Zdanie 8 [1 pkt.]
Zaznacz parę wykresów przedstawiających zmiany, jakie zaszły w organizmie człowieka, 
który po 10-minutowym spacerze, zaczął biec.

A. Para B i X            B. Para B i Y           C. Para A i X            D. Para A i Y. 
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Zdanie 9 [2 pkt.]
Oddychanie komórkowe jest procesem, w trakcie 
którego produkowana jest energia niezbędna do 
funkcjonowania każdej żywej komórki. Poniższa 
ilustracja w sposób schematyczny przedstawia 
oddychanie komórkowe.
a) Rozpoznaj strukturę komórkową, w której zachodzi proces oddychania komórkowego.

.........................................................................................................................................................
b) Podaj nazwy substratów i produktów oddychania komórkowego, które zostały ozna

czone literami (a - d).    a - ..........................................    c - ..........................................

                            b - .........................................     d - ..........................................

Zdanie 10 [3 pkt.]
Schemat ukazuje wymianę gazową w płucach 
i w tkankach ciała oraz transport gazów 
oddechowych we krwi. 
Tlen i dwutlenek węgla są transportowane we 
krwi w różnych postaciach. Tlen przenoszony 
jest przez specjalne białko obecne w krwinkach 
czerwonych. Z kolei dwutlenek węgla może 
być rozpuszczony w osoczu (w postaci CO2 
lub jonów wodorowęglanowych HCO3

–). Inną 
formą transportu dwutlenku węgla we krwi jest 
związanie tego gazu z białkiem zawartym w 
erytrocytach.
a) Na schemacie dorysuj groty tak, żeby powstały 
strzałki, które będą ilustrować kierunek 
przemieszczania się gazów oddechowych 
między pęcherzykami płucnymi i krwią oraz 
krwią a tkankami ciała.

b) Jak nazywa się białko obecne we krwi człowieka, które wiąże się nietrwale z gazami 
oddechowymi, ułatwiając ich transport w naczyniach krwionośnych?

.........................................................................................................................................................
Jak nazywa się połączenie tego białka z tlenem (B-O2)?

.........................................................................................................................................................
A jak połączenie białka z dwutlenkiem węgla (B-CO2)?

.........................................................................................................................................................

Zdanie 11 [3 pkt.]

Wybrane składniki dymu tytoniowego:
nikotyna, tlenek węgla (II), substancje drażniące, substancje smołowate

a) Z pośród wymienionych w ramce składników dymu tytoniowego podaj nazwę tego, 
który ogranicza wydajność przenoszenia tlenu we krwi.
.........................................................................................................................................................

b) Wyjaśnij, dlaczego ten składnik dymu tytoniowego ogranicza transport tlenu.

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
Zdanie 12 [2 pkt.]
W paleniu biernym mamy do czynienia ze strumieniem bocznym, czyli wydobywającym 
się z tlącego się papierosa dymem, który zawiera najwięcej substancji toksycznych i nie 
jest oczyszczany przez filtr papierosowy. W dymie boczny, znajduje się 3-5 razy więcej 
tlenku węgla (czadu), 2 - 3 razy więcej nikotyny i 3 - 4 razy więcej substancji rakotwórczych 
niż w dymie głównym. U dzieci bierne palenie jest przyczyną częstych zachorowań na 
zapalenia płuc i oskrzeli oraz zwiększa ryzyko zachorowania na astmę. Z badań Światowej 
Organizacji Zdrowia wynika, że częste przebywanie w dymie tytoniowym powoduje u 
dzieci i nastolatków pogorszenie wykonywania wielu czynności umysłowych, takich jak 
czytanie, rozwiązywanie zadań matematycznych, logiczne myślenie i rozumowanie.
Z jakiego powodu dym papierosowy powoduje spadek wydajności czynności umysłowych 
u biernych palaczy?
.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Zdanie 13 [1 pkt.]
Rytmiczną zmianę objętości klatki piersiowej podczas wdechów i wydechów umożliwiają 
dwa rodzaje mięśni oddechowych: przepona i mięśnie międzyżebrowe.
Podaj nazwę mięśnia, który będzie głównie umożliwiał oddech człowiekowi z ograniczoną 
ruchomością klatki piersiowej (np. przez założony na niej opatrunek gipsowy).

.........................................................................................................................................................
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Zdanie 14 [5 pkt.]
Wyróżnia się dwa typy wentylacji płuc:
1. typ brzuszny (zazwyczaj przeważający u mężczyzn) - główną rolę podczas wdechu 
odgrywa praca przepony,
2. typ piersiowy (zwykle dominujący u kobiet) - zasadniczą funkcję podczas wdechu pełnią 
mięśnie międzyżebrowe
Uczniowie przeprowadzili obserwację sposobu wentylacji płuc w swojej klasie, liczącej 
15 dziewcząt i 15 chłopców. Na lekcji wychowania fizycznego zmierzyli u każdej osoby 
obwód klatki piersiowej osiągany podczas normalnego (płytkiego) wdechu. Zebrali dane i 
obliczyli średni wynik dla grupy dziewcząt oraz dla grupy chłopców. Okazało się, że średni 
obwód klatki piersiowej podczas wdechu jest u dziewcząt o 4 cm mniejszy niż u chłopców.
a) Czy dane uzyskane przez uczniów dowodzą, że u dziewcząt w tej klasie dominuje 
oddychanie brzuszne, a u chłopców piersiowe? (ponieważ średni obwód klatki piersiowej 
dziewcząt podczas wdechu był mniejszy niż u chłopców). Uzasadnij swoją odpowiedź.

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
b) W jaki sposób należałoby przeprowadzić tę obserwację, aby wykazać jednoznacznie, 
jaki typ oddychania przeważa u chłopców, a jaki u dziewcząt?

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Zdanie 15 [3 pkt.]
Na wykresie przedstawiono wpływ wysiłku fizycznego 
na zużycie tlenu.
a) Na podstawie wykresu sformułuj wniosek 
dotyczący wpływu wysiłku fizycznego na zużycie  
tlenu.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

b) Wyjaśnij, dlaczego między wysiłkiem fizycznym a zużyciem tlenu występuje taka 
zależność.

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Zdanie 16 [3 pkt.]
Wpływ wysiłku fizycznego na pracę układu oddechowego można zaobserwować podczas 
lekcji wychowania fizycznego, kiedy uczniowie biegną na 60 m.
Zaplanuj obserwację wpływu wysiłku fizycznego na pracę układu oddechowego, podając 
parametr, który będzie obserwowany i sposób przeprowadzenia obserwacji.

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Zdanie 17 [3 pkt.]
Objętość powietrza, które dostaje się do płuc przy spokojnym wdechu lub zostaje usunięte 
podczas spokojnego wydechu, to ok. 500 ml powietrza określanego jako pojemność 
oddechowa. Dodatkowa objętość powietrza, którą można jeszcze pobrać wykonując głęboki 
wdech, wypełnia pojemność zapasową wdechową wynoszącą ok. 2500 ml. Wykonując 
głęboki wydech można dodatkowo usunąć ok. 1000 ml z pojemności zapasowej wydechowej. 
Powietrze, które nie daje się usunąć z płuc po wykonaniu najgłębszego wydechu, to tzw. 
powietrze zalegające (ok. 1200 ml). Wszystkie te pojemności tworzą razem pojemność 
całkowitą płuc. Pojemność życiowa płuc nie obejmuje powietrza zalegającego.
Do poniższych określeń pojemności płuc przyporządkuj ich objętości oznaczone na 
schemacie literami A - F.
powietrze zalegające ........
pojemność zapasowa wdechowa .......
pojmeność zapasowa wydechowa .......

pojemność oddechowa ....... 
pojemność całkowita płuc .......
pojemność życiowa płuc .......


