
Dzień dobry :) 
 

Poznałeś już budowę i funkcje ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, wiesz, co to jest łuk 
odruchowy i jakie są jego elementy oraz co to są odruchy bezwarunkowe i warunkowe. 
Z układem nerwowym ściśle współpracuje układ dokrewny, odpowiedzialny za wytwarzanie hormonów, 
regulujących pracę wszystkich narządów w organizmie. 
 
Zapisz więc w zeszycie temat lekcji: Układ dokrewny człowieka 
 
Nauczysz się: 

 wymieniać gruczoły dokrewne i produkowane przez nie hormony; 

 wskazywać na schemacie lokalizację gruczołów dokrewnych; 

 wyjaśniać, na czym polega swoistość działania hormonów; 

 opisywać znaczenie hormonów w regulacji czynności życiowych organizmu. 
 
Włącz komputer/smartfon, skopiuj adres: https://www.youtube.com/watch?v=mrvAY2kMFuY i dokładnie 
obejrzyj lekcję. 
Otwórz podręcznik na stronie 165 - tu znajdziesz wszystkie informacje, które pomogą Ci sporządzić 
notatkę. 
 
Zapisz w zeszycie notatkę (możesz ja też wydrukować i wkleić do zeszytu): 
                                                                   
                                                                      Gruczoły 
 
 
                  wydzielania zewnętrznego                                     wydzielania wewnętrznego 
                       np. potowe, łojowe                                                             (dokrewne) 
                                                                                      wytwarzają hormony, wydzielane do krwi 
 
1. Układ dokrewny (hormonalny) wpływa na pracę całego organizmu, jego działanie nie podlega naszej woli.  

Tworzą go gruczoły dokrewne. 
2. Hormony to związki chemiczne, wydzielane przez gruczoły dokrewne do krwi. Regulują one pracę 

wszystkich narządów.  
3. Gruczoły dokrewne i ich hormony. Poniższy rysunek i tabelkę możesz wydrukować i wkleić do zeszytu. 

 
 
 
 
 
 

Gruczoły (mężczyzna po lewej, kobieta po prawej)                                    
1. Szyszynka 2. Przysadka mózgowa 3. Tarczyca                                             
4. Grasica 5. Nadnercze 6. Trzustka 7. Jajnik 8. Jądro 

 
 
 
 
 
 
 

Gruczoł Hormon Funkcja 

przysadka mózgowa hormon wzrostu  wpływa na wzrost i rozwój organizmu 

tarczyca tyroksyna reguluje przemianę materii 

trzustka insulina  i 
glukagon 

reguluje poziom cukru we krwi:  
insulina - obniża,  glukagon - podnosi 

nadnercza adrenalina przygotowuje organizm do funkcjonowania w sytuacji 
stresowej - przyspiesza pracę serca i oddychanie,  
podnosi ciśnienie krwi 

jądra testosteron odpowiada za powstawanie męskich cech płciowych 

jajniki estrogeny odpowiadają za powstawanie żeńskich cech płciowych 

progesteron umożliwia rozwój zarodka i płodu 

 
Zadanie domowe - do zeszytu (obowiązkowe!) 
Podręcznik, str. 169, ćw. 3 
Nie wysyłaj mi tego - notatka i zadanie są dla Ciebie.  

https://www.youtube.com/watch?v=mrvAY2kMFuY

