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Cykl pracy serca. Krążenie krwi.

Zdanie 1 
Na rysunku przedstawiono schemat budowy serca człowieka.

W tabeli przedstawiono trzy kolejne fazy pracy serca w czasie jednego cyklu.

Części serca faza I faza II faza III
przedsionki skurcz rozkurcz rozkurcz
komory rozkurcz skurcz rozkurcz
zastawki przedsionkowo-komorowe otwarte zamknięte otwarte
zastawki półksiężycowate zamknięte otwarte zamknięte

Na podstawie schematu budowy serca oraz informacji w tabeli przyporządkuj po jednym 
z poniższych opisów kierunku przepływu krwi (A, B, C, D) do wyróżnionej fazy pracy 
serca (I, II, III).
A. Nowa porcja krwi napływa do serca.
B. Krew z przedsionków napływa do komór.
C. Krew z komór przepływa do przedsionków.
D. Krew z komór wypływa z serca.

faza I ...................                  faza II ...................                    faza III ...................                  

Zadanie 2 
Na cykl pracy serca składają się trzy fazy: skurcz przedsionków, skurcz komór, rozkurcz serca.
a) Dopasuj wymienione cechy do dwóch faz: skurcz przedsionków i skurcz komór.
A. przedsionki ulegają zwiotczeniu
B. krew wypełnia całkowicie komory
C. komory są rozkurczone
D. zamknięcie zastawek przedsionkowo-komorowych
E. zamknięcie zastawki półksiężycowate
F. wzrost ciśnienia w komorach

skurcz przedsionków: ..................................................................................................................

skurcz komór: ...............................................................................................................................
b) Na schemacie zostały przedstawione poszczególne fazy pracy serca. Zatytułuj 
odpowiednio poszczególne fragmenty schematu.

Zadanie 3 
Na rysunku przedstawiono przekrój podłużny serca 
człowieka w jednej z faz jego pracy.
Na podstawie rysunku wykonaj poniższe polecenia.

a) Określ, które struktury przedstawionego serca są w 
skurczu, a które w rozkurczu.

przedsionki serca ..............................

komory serca .....................................
b) Określ, które zastawki w sercu są otwarte, a które - zamknięte.

zastawki przedsionkowo-komorowe ..................        zastawki półksiężycowate .................. 
c)Jak nazywa się naczynie krwionośne oznaczone na rysunku literą X.

.........................................................................................................................................................
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Zadanie 4 
Tętno (puls) odpowiada częstotliwości skurczów serca. 
Podaj, w którym miejscu ciała, i w jaki sposób można dokonać pomiaru własnego tętna.

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

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

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

Zadanie 5
Postanowiono porównać kondycję fizyczną dwóch chłopców. W tym celu mieli oni 
wykonywać takie samo intensywne ćwiczenie fizyczne przez 6 min. Przed i podczas 
wykonywania tego ćwiczenia prowadzono ciągły pomiar ich tętna, notując co 2 minuty 
wyniki. Pomiar kontynuowano po wykonaniu ćwiczenia przez kolejne 6 min, już w czasie 
odpoczynku. Wyniki wszystkich pomiarów przedstawiono w poniższej tabeli. 

Czas (min)
Tętno (liczba uderzeń/min)
chłopiec I chłopiec II

Przed ćwiczeniem (0) 60 60
2 90 120
4 120 190
6 120 200
8 60 150

10 60 90
12 60 60

a) NA OSOBNEJ KARTCE dla każdego z badanych chłopców (I i II) narysuj wykres 
liniowy ilustrujący jego tętno przed, w czasie i po wykonanym ćwiczeniu (zastosuj jeden 
układ współrzędnych).

b) Na podstawie powyższych danych podaj, który z chłopców (I czy II) ma 
prawdopodobnie lepszą kondycję fizyczną. Uzasadnij odpowiedź.

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

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

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

Zadanie 6
W tabeli przedstawiono dane dotyczące czasu trwania faz pracy komór serca człowieka 
przy normalnym oraz przyśpieszonym tętnie.

tętno czas skurczu komór [s] czas rozkurczu komór [s]
70 0,28 0,58

150 0,25 0,15

Na podstawie danych z tabeli określ, na czym polega zmiana w pracy komór serca, gdy 
tętno jest przyśpieszone.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Zadanie 7
W tabeli przedstawiono objętość krwi przepływającej w ciągu minuty przez niektóre 
narządy człowieka w czasie odpoczynku i w czasie wysiłku fizycznego.

Narząd
Objętość krwi przepływającej w czasie minuty [cm3/min]

w czasie odpoczynku w czasie wysiłku fizycznego
mózg 700 750
serce 200 750
płuca 100 200
mięśnie szkieletowe 750 12500
narządy ukł. pokarmowego 1100 250
nerki 1400 300
skóra 300 1900

a) NA OSOBNEJ KARTCE narysuj wykres, w którym przedstawisz objętości krwi 
przepływającej przez mózg, serce, narządy układu pokarmowego w czasie spoczynku 
i wysiłku fizycznego.

b) Wyjaśnij przyczyny zmian objętości przepływającej krwi przez mózg, serce, narządy 
układu pokarmowego w czasie spoczynku i przy wysiłku fizycznym.

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................
c) Na podstawie danych w tabeli podaj, w którym narządzie najsilniej wzrasta przepływ 
krwi podczas wysiłku, i wyjaśnij tego przyczynę.

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

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

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

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

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


