Karta pracy -25 maja klasa VII
Temat zajęć: Podsumowanie oraz sprawdzenie wiadomości z działu
rozmnażanie i rozwój człowieka (zapisz go w zeszycie)
Tekst do przeczytania . Przeczytaj uważnie tekst poniżej.
1.Układy rozrodcze
FUNKCJE MĘSKICH NARZĄDÓW ROZRODCZYCH
Narząd
Funkcja
JĄDRA
Wytwarzanie plemników oraz hormonu płciowego
męskiego -testosteronu
NAJĄDRZA
Miejsce dojrzewania plemników
NASIENIOWODY
Transportowanie plemników w trakcie aktu płciowego
GRUCZOŁ
Wytwarzanie ochronnego o odżywczego płynu
KROKOWY
umożliwiającego plemnikom przetrwanie w drogach
(PROSTATA)
rodnych kobiety
PRĄCIE (PENIS)
Narząd wprowadzający nasienie do dróg rodnych kobiety

Narząd
JAJNIKI
JAJOWODY
MACICA
POCHWA

FUNKCJE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW ROZRODCZYCH
Funkcja
Wytwarzanie komórek jajowych oraz hormonów
płciowych żeńskich-estrogenu i progesteronu
Transportowanie komórek jajowych do macicy, miejsce
zachodzenia zapłodnienia
Miejsce rozwoju zarodka i płodu
Umożliwienie aktu płciowego i przyjęcie plemników oraz
kanał rodny

CECHY PŁCIOWE
Kategorie
pierwszorzędowe
drugorzędowe

trzeciorzędowe

Żeńskie
jajniki
jajowody, macica, pochwa,
srom
szerokie biodra
wąskie ramiona
wysoki głos
rozwinięte gruczoły sutkowe

Męskie
jądra
moszna, prącie,
nasieniowody
wąskie biodra
szerokie ramiona
niski głos
zarost na twarzy

Cechy cyklu miesiączkowego
Cykl regularnie
się powtarza od
okresu
dojrzewania do
przekwitania

Jajeczkowanie
zachodzi
w środku cyklu

Pierwszy dzień
krwawienia to
pierwszy dzień
cyklu

Trwa najczęściej
28 dni

Jest regulowany
hormonalnie

Etapy życia człowieka
ZYGOTA

ZARODEK

PŁÓD

NOWORODEK

MŁODY CZŁOWIEK

NASTOLATEK

DZIECKO

NIEMOWLĘ

DOROSŁY

OSOBA DOJRZAŁA

OSOBA STARSZA

CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ
NAZWA
CHOROBY
AIDS

CZYNNIK
OBJAWY
CHOROBOTWÓRCZY

rzeżączka

bakteria –dwoinka
rzeżączki
bakteria- krętek
blady

kiła

zakażenie HPV

HIV

wirus brodawczaka
ludzkiego (HPV)










spadek odporności,
liczne infekcje
wyniszczenie organizmu
stan zapalny narządów rodnych
(bolesność, upławy)
owrzodzenie w miejscu wniknięcia bakterii
charakterystyczna wysypka
uszkodzenia licznych narządów min.
mózgu
stan zapalny narządów układu rozrodczego
i moczowego

Wykonaj zadania umieszczone poniżej. Miłej pracy. Powodzenia .
Zadania wykonujecie w zeszycie z biologii. Robicie zdjęcie i wysyłacie je na
adres email: magdalenaradacka@wp.pl .Dzięki temu, że prześlesz kartę pracy
będę mogła wystawić Tobie ocenę. Możesz również skontaktować się ze mną
za pomocą Messengera.
SPRAWDŹ , CO UMIESZ
UWAGA! Odpowiedzi do zdań zapisz w zeszycie.
1.Wskaż poprawne dokończenie zdania.
Przewód , który transportuje komórki jajowe do macicy, to
a. nasieniowód
b. cewka moczowa
c. pochwa
d. jajowód
2.Wskaż narząd, który nie jest częścią męskiego układu rozrodczego
a. nasieniowód
b. najądrze
c. jajowód
d. prostata
3.Wskaż wszystkie poprawne dokończenia zdania.
Jadra wytwarzają
a. komórki jajowe
b. hormony płciowe
c. płyn nasienny
d. plemniki
4. Wskaż poprawne dokończenie zdania.
Proces, podczas którego zarodek zagłębia się w ścianie macicy, to
a. zapłodnienie
b. zagnieżdżenie
c. jajeczkowanie
5. Wskaż poprawne dokończenie zdania.
Etap życia w którym obecnie jestem to
a. noworodek
b. dziecko
c. nastolatek
d. człowiek dorosły
6.poniżej przedstawiono kilka stwierdzeń dotyczących chorób przenoszonych
drogą płciową.
Określ które z poniższych zdań jest prawdziwe.

a. Kiła, rzeżączką i AIDS najłatwiej się zarazić drogą płciową.
b. Wszystkie choroby przenoszone drogą płciową są wywoływane przez
wirusy
c. AIDS można leczyć za pomocą antybiotyków

