
ZADANIA DO SAMODZIELNEJ PRACY 

 

ZADANIE 1. Obwodowy układ nerwowy jest zbudowany z nerwów. Każdy nerw składa się z 

włókien czuciowych oraz ruchowych.  

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedzi spośród podanych.  

Włókna A / B przewodzą impulsy nerwowe pomiędzy receptorami a ośrodkowym układem 

nerwowym. Włókna A / B przewodzą impulsy nerwowe pomiędzy ośrodkowym układem 

nerwowym a mięśniami lub gruczołami. Nerwy, które odchodzą od mózgu, to nerwy C / D. Jest ich 

E / F par. Nerwy, które odchodzą od rdzenia kręgowego, to nerwy             C / D. Jest ich E / F par. 

A. czuciowe    C.  rdzeniowe      E. 12 

B. ruchowe D.   czaszkowe     F. 31 

ZADANIE 2. Wybierz B, jeżeli opisany odruch jest bezwarunkowy, lub W, jeżeli jest warunkowy. 

 

ZADANIE 3.  Uzupełnij tabelę.  

Ułóż elementy łuku odruchowego w takiej kolejności, aby odzwierciedlały drogę impulsu 

nerwowego. Następnie przyporządkuj elementom odpowiednie funkcje wybrane spośród 

podanych (A–E). 

 

A. Wykonuje czynność właściwą dla danego odruchu. 

B. Przetwarza oraz modyfikuje impuls.  

C. Przewodzi impuls z receptora do odpowiedniego ośrodka nerwowego w mózgu lub 

rdzeniu kręgowym. 

D .Odbiera bodziec. 

E. Przewodzi impuls do efektora. 

1. Jazda na nartach.  B W 

2. Kichanie. B W 

3. Zamykanie drzwi na klucz. B W 

4. Odruch chwytny u noworodka. B W 

5. Wydzielanie śliny na widok pokarmu. B W 

 



 
 

 

 

Witajcie!  Powyżej macie 3 zadania do wykonania. Bardzo proszę o przesłanie tych zadań 

na classroom. Jeżeli będzie z tym problem to prześlijcie na mojego maila: 

dotczyk7@gmail.com . Kto nie ma drukarki jest zmuszony przepisać wszystko zrobić 

zdjęcia i wysłać na wyżej podany adres mailowy. Nie wolno wysyłać prac domowych przez 

Messenger. Pracę należy przesłać do 8 kwietnia (środa). Bardzo proszę o czytelne pismo                      

i terminowe oddawanie zadanych prac. Pozdrawiam, Dorota Otczyk. 

 

Element łuku odruchowego  Kolejność Funkcja 

Neuron ruchowy   

Receptor   

Neuron pośredniczący   

Efektor   

Neuron czuciowy   
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