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Miłej zabawy
przy rozwiązywaniu!
Twoje ciało zbudowane jest z wielu narządów,
które w szczególny sposób ze sobą współdziałają.
Większość z tych narządów już znasz,
mają one określony kształt i swoje miejsce w ciele człowieka,
jak na przykład serce, płuca, mózg i nerki,
ale także skóra i krew stanowią narządy.
Gdy różne narządy w określony sposób ze sobą współpracują,
nazywamy je „układem“ lub „systemem“.
Poszczególne układy działają także we wzajemnych zależnościach,
pozwalając twemu ciału doskonale funkcjonować.
Kiedy w którymś z układów coś nie gra,
mogą rozwijać się choroby mające negatywny wpływ także
na inne narządy.
DR.JUNIOR oprowadzi cię po wszystkich ważnych
układach ludzkiego ciała i poznasz ich funkcje,
osobliwości i najczęściej spotykane choroby.
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RUCH

Nasz szkielet jest rusztowaniem
dla ciała, nadaje mu pozycję,
podtrzymuje jego masę
i chroni narządy wewnętrzne.
Centrum szkieletu stanowi
kręgosłup. Dzięki niemu
utrzymujemy pozycję
pionową.

Gdzie znajduje
się najmniejsza kość
ludzkiego ciała?
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a q w nosie

c q w uchu

b q w palcach dłoni

d q w palcach stóp

Ludzka dłoń
składa się z
jednakowej ilości
kości i mięśni.

a q prawda

b q fałsz

Z ilu kręgów składa
się kręgosłup?

a q 13

c q 24

b q 33

d q 34
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RUCH

Dla każdego ruchu ciała,
niezbędne są mięśnie.
Mięśnie pracują nawet wtedy, kiedy
ledwo lub w ogóle sie nie
poruszamy. W przeciwnym
wypadku nie potrafilibyśmy na
przykład stać lub ruszyć palcem.
Także twoje serce jest mięśniem,
który pracuje dzień i noc.

Jakie istnieją
rodzaje mięśni?

a q mięśnie szkieletowe
b q mięśnie serca
c q mięśnie gładkie
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Jakie funkcje
pełnią ścięgna?

a q ścięgna łączą kości ze sobą
b q ścięgna redukują tarcie i smarują stawy
c q ścięgna łączą mięśnie z kośćmi

Podczas których z wymienionych
czynności nie używamy mięśni?

a q oddychanie

c q ruch

b q widzenie

d q myślenie

7

KOORDYNACJA
Nasz układ nerwowy steruje setkami
czynności równocześnie.
Od głowy po czubki palców rozciąga
się niesamowicie delikatna sieć
włókien nerwowych, które nadzorują
i regulują wszystkie czynności
życiowe organizmu.

Mózg,
rdzeń kręgowy
i nerwy wchodzą
w skład ...

a q układu nerwowego
b q układu krwionośnego
c q układu oddechowego
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Czym steruje pień mózgowy?

a q pracą serca i ciśnieniem tętniczym
b q oddychaniem, metabolizmem i snem
c q koncentracją uwagi

Impulsy nerwowe
przekazywane są z prędkością do ...

a q 8 km/h

c q 400 km/h

b q 80 km/h

d q 800 km/h
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ODDYCHANIE

Twoje ciało do prawidłowego
funkcjonowania potrzebuje tlenu.
Podczas wdechu tlen wpada do płuc
i zostaje przekazany do krwi.
Krew rozprowadza tlen po całym
ciele. Podczas wydechu wydalony zostaje dwutlenek węgla.

Ile powietrza wpada do płuc
podczas jednego wdechu?
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a q 2 litry

c q 5 litrów

b q ½ litra

d q 10 litrów

Podczas oddychania
pobrany zostaje tlen,
a wydalony dwutlenek
węgla. Gdzie odbywa
się ta wymiana?

a q w maleńkich
pęcherzykach płucnych (Alveoli pulmonis)
b q w oskrzelach
c q w drogach oddechowych
Jaką funkcję
pełnią błony
śluzowe dróg
oddechowych?

a q ogrzewają wdychane powietrze
b q filtrują kurz i bakterie z wdychanego powietrza
c q osuszają wdychane powietrze
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Jego zadaniem jest wymiana gazowa
w płucach. Z wdychanego powietrza
zostaje pobrany niezbędny do życia
tlen, a wydalony dwutlenek węgla.

Układ oddechowy

Od głowy po czubki palców rozciąga się niesamowicie delikatna sieć włókien nerwowych,
które nadzorują i regulują wszystkie czynności
życiowe organizmu.

Układ nerwowy

Narządy wchodzące w skład przewodu
pokarmowego rozkładają pokarm
na składniki proste, które zostają
ostatecznie zamienione w energię dla
naszego organizmu.

Przewód pokarmowy

Jest naszym najważniejszym systemem
transportu wewnętrznego,
który rozprowadza po całym
organizmie substancje odżywcze i tlen.
Oprócz tego zbiera i transportuje
substancje, które muszą
zostać wydalone.

Układ sercowo-naczyniowy

UKŁADY NARZĄDÓW LUDZKIEGO CIAŁA
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Każdy układ narządów pełni
swoje niezbędne do życia
funkcje. Wszystkie układy
współdziałają ze sobą,
aby utrzymać nasze ciało
w zdrowiu i kondycji.

W jego skład wchodzą kości, mięśnie i
stawy. Jego zadaniem jest umożliwienie
ruchów ciała, przemieszczania się i
zachowania pozycji pionowej.

Układ mięśniowoszkieletowy

Układ rozrodczy kobiety
i mężczyzny różnią się od siebie.
Do organów rozrodczych zaliczamy
zewnętrzne, ale i wewnętrzne
narządy płciowe.

Narządy rozrodcze

KRĄŻENIE

W skład układu sercowonaczyniowego wchodzi serce wraz
z siecią naczyń krwionośnych.
Poprzez tą sieć naczyń całe ciało
jest zaopatrywane w substancje
odżywcze i tlen.

Twoje serce ma mniej
więcej wielkość twojej
pięści i waży około ...
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a q 60 gramów

c q 300 gramów

b q 150 gramów

d q 600 gramów

Jaką długość miałyby
twoje naczynia krwionośne,
gdyby je rozłożyć
w linii prostej?

a q ok. 96.500 centymetrów
b q ok. 96.500 metrów
c q ok. 96.500 kilometrów

Które stwierdzenie o sercu
nie jest prawdziwe?

a q Uderza ok. 70 razy na minutę.
b q Jest największym narządem naszego organizmu.
c q Z każdym uderzeniem pompuje ok. 75 ml krwi.
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TRAWIENIE

W układzie trawiennym odbywa się
przetworzenie pokarmu w energię.
Podczas trawienia składniki
pokarmowe zostają oddzielone
od zbędnych resztek. Składniki
pokarmowe dostają się do krwi
i zostają rozprowadzone po
całym organizmie.

Nasz żołądek jest
rozciągliwy.
Może on pomieścić
przynajmniej ...
pokarmu.

a q 0,5 do 1 litra
b q 1,5 litra
c q ponad 5 litrów
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Co produkuje
trzustka?

a q wydzielinęn gruczołową
b q ślinę
c q sok trzustkowy

Jaką powierzchnię
miałoby jelito cienkie,
gdyby je rozłożyć płasko
na ziemi?

a q Jak stół do ping-ponga (4 m2).
b q Jak mniej więcej połowa boiska do badmintona
(30 do 40 m2).
c q Jak stół do piłkarzyków (1 m2).
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FILTRACJA

Nasze ciało w prawie
¾ składa się z wody.
Woda służy jako środek transportu
dla wszystkich substancji
potrzebnych do życia: związków
mineralnych, hormonów
i składników odżywczych.
Człowiek potrzebuje dziennie
około 1-2 litrów wody,
aby uzupełnić ubytki spowodowane
poceniem, oddychaniem
i oddawaniem moczu.

Jakie narządy wchodzą
w skład układu moczowego?

a q tylko nerki
b q serce, nerki i płuca
c q nerki, moczowody i pęcherz moczowy
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Ile litrów krwi
filtrują nerki
w ciągu jednej
minuty?

a q 1 litr

c q 100 mililitrów

b q 10 litrów

d q 100 litrów

Nerki mają
kształt ...
a q fasolki

c q ogórka

b q groszku

d q cebuli
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ROZWÓJ
Pierwsze chwile życia
człowieka przebiegają
w ukryciu, w brzuchu matki.
Wszystko zaczyna się od
komórki jajowej matki
i nasienia ojca.

Bliźnięta
mogą być ...

a q tylko dziewczynkami
b q dwiema dziewczynkami,
dwoma chłopcami lub
chłopcem i dziewczynką
c q tylko chłopcami
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Od kiedy matka wyczuwa
ruchy rozwijającego się
w jej brzuchu dziecka?

a q Od samego początku ciąży
b q Dopiero przy porodzie
c q Od około 5 miesiąca ciąży

Co otrzymuje przez
pępowinę od swojej
matki rozwijające
się dziecko?

a q Substancje odżywcze
b q Mleko
c q Tlen
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Jaki motyw
ukrywa się pod
punktami i liczbami.
Połącz punkty zgodnie
z kolejnymi numerami,
a szybko rozwiążesz
tę zagadkę.
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ODPOWIEDZI

RUCH
Gdzie znajduje się najmniejsza kość ludzkiego ciała?
c: w uchu
+
Młoteczek, kowadełko i strzemiączko – to nazwy trzech kosteczek słuchowych w naszych uszach. Wszystkie 3 są wielkości zaledwie kilku
milimetrów. Strzemiączko ze swoimi zaledwie 3 milimetrami i wagą
2–4 miligramów jest najmniejszą z nich. Nawiasem mówiąc ich nazwy
pochodzą od kształtów przedmiotów, które przypominają – czyli właśnie od młotka, kowadła czy strzemienia.

Ludzka dłoń składa się z jednakowej ilości kości
i mięśni.
b: fałsz
+
Dłoń jest skomplikowaną strukturą składającą się w sumie z 27 kości:

8 kości nadgarstka, 5 kości śródręcza i 14 kości palców, które są
ze sobą połączone przy pomocy stawów i więzadeł. Większość z 33
przynależnych mięśni znajduje się w przedramieniu.

Z ilu kręgów składa się kręgosłup?
c: 24
+
Kręgosłup utrzymuje głowę i tułów w pozycji pionowej i umożliwia naszemu ciału skręty i skłony. Kręgosłup jest głównym stelażem naszego ciała, a także stanowi ochronę dla rdzenia kręgowego.
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ODPOWIEDZI

RUCH
Jakie istnieją rodzaje mięśni?
a, b, c
+
W ciele człowieka wyróżniamy trzy rodzaje mięśni: szkieletowe, sercowe i gładkie. Mięśnie sercowe budują ściany naszego serca. Mięśnie gładkie występują w narządach wewnętrznych, np. w pęcherzu
moczowym. Mięśnie szkieletowe odpowiadają za świadome poruszanie ciałem, np. ramionami i nogami.

Jakie funkcje pełnią ścięgna?
c: ścięgna łączą mięśnie z kośćmi
+
Mięśnie szkieletowe są mocno przyczepione do kości za pomocą

ścięgien. Mięśnie i kości współpracują ze sobą nadając ciału potrzebną mu siłę. Człowiek posiada ponad 700 mięśni o bardzo zróżnicowanym wyglądzie. Po kształcie mięśnia można ocenić jego siłę.

Podczas których czynności nie używamy mięśni?
d: myślenie
+
Podczas oddychania używasz mięśni, które powodują wdech i wydech.

Mięśnie oka potrzebne są do patrzenia. Także do uprawiania sportu
potrzebujesz bardzo wielu mięśni. Tylko do myślenia nie potrzeba żadnych. Jednak to mózg wysyła do mięśni sygnały – rozkazy do podjęcia
pracy. Wszystkie włókna mięśniowe mają połączenie nerwowe z mózgiem. W ten sposób również mózg wie, w jakim stanie akurat znajdują
się poszczególne mięśnie, czy są zmęczone, czy wypoczęte, odprężone czy spięte.
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ODPOWIEDZI

KOORDYNACJA
Mózg, rdzeń kręgowy i nerwy wchodzą w skład ...
a: układu nerwowego
+
Nerwy stale gromadzą informacje pochodzące z narządów zmysłów i
przekazują je do rdzenia kręgowego, a stamtąd do mózgu.

Czym steruje pień mózgowy?
serca i ciśnieniem tętniczym
+ b:a: pracą
oddychaniem, metabolizmem i snem
c: koncentracją uwagi

Mózgowie jest centralą sterowania całym ciałem. Składa się ono z trzech
części głównych: mózgu, móżdżku i pienia mózgowego. Pełnią one różne
funkcje, ale też współpracują ze sobą. Mózg steruje myśleniem i działaniem, przetwarza wszystkie informacje i powoduje sensowne reakcje
na bodźce. Móżdżek jest odpowiedzialny za utrzymywanie równowagi i
koordynację ruchów. Pień mózgu kieruje podstawowymi funkcjami życiowymi, jak oddychanie, trawienie, praca serca i inne.

Impulsy nerwowe przekazywane są z prędkością do ...
c: 400 km/h
+
Każdy nerw jest zbudowany z tysięcy komórek nerwowych, które

mogą mieć „ramiona“ o długości do 1 metra. Jak kablem elektrycznym, do mózgu przesyłane są aktualne informacje o tym, co się dzieje we wszystkich częściach ciała.
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ODPOWIEDZI

ODDYCHANIE
Ile powietrza wpada do płuc podczas jednego wdechu?
b: ½ litra
+
Podczas normalnego wdechu nabieramy około ½ litra powietrza, w

czasie wysiłku może to być nawet 10 razy więcej.
Ciało nie potrafi magazynować tlenu, dlatego musimy oddychać bez
przerwy, w dzień i w noc. Odbywa się to całkiem automatycznie. Ilością oddechów steruje mózg.

Podczas oddychania pobrany zostaje tlen, a wydalony dwutlenek węgla. Gdzie odbywa się ta wymiana?
a: w maleńkich pęcherzykach płucnych
+
(Alveoli pulmonis)

Wymiana gazowa, czyli pobranie wdychanego powietrza i wydalenie
zużytego, odbywa się w płucach, w ściankach maleńkich pęcherzyków
płucnych. Proces ten nazywamy „oddychaniem zewnętrznym“.

Jaką funkcję pełnią błony śluzowe dróg oddechowych?
wdychane powietrze
+ a:b: ogrzewają
filtrują kurz i bakterie z wdychanego powietrza

Śluzowa powłoka dróg oddechowych nawilża przepływające powietrze.
Oprócz tego przyklejają się do niej zanieczyszczenia, jak np. cząsteczki
kurzu lub zarazki. Kolejną funkcją jest ogrzanie wdychanego powietrza.
Na błonie śluzowej nosa znajduje się gęsta sieć maleńkich naczyń
krwionośnych. Im zimniejsze powietrze wdychamy, tym mocniej ukrwiona zostaje błona śluzowa nosa, przez co powietrze ogrzewa się.
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ODPOWIEDZI

KRĄŻENIE
Twoje serce ma mniej więcej wielkość twojej pięści
i waży około ...
c: 300 gramów
+
Ludzkie serce waży nieco więcej niż kostka masła (250 g). W ciągu

doby uderza ono ponad 100.000 razy i 1.500 razy przetacza w koło ok.
5 litrów krwi zawartej w ciele człowieka.

Jaką długość miałyby twoje naczynia krwionośne,
gdyby je rozłożyć w linii prostej?
c: ok. 96.500 kilometrów
+
Niewiarygodne 2,5 razy dałoby się owinąć Ziemię naszymi naczyniami

krwionośnymi, gdyby je połączyć w jedną linię. Niektóre z naczyń krwionośnych mają grubość flamastra, inne znowu są cieniutkie jak włos.

Które stwierdzenie o sercu nie jest prawdziwe?
b: Jest największym narządem naszego organizmu.
+
Nie serce, lecz skóra jest naszym największym narządem. Waży ona

więcej, niż inne organy, rośnie wraz z nami, sprawia, że rosną włosy,
chłodzi nas i ogrzewa, a jeszcze do tego potrafi odczuwać dotyk.
Skóra ludzka w najgrubszym miejscu ma grubość ok. 8 mm. Z kolei na
powiece jest tak cienka, jak kartka papieru.
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ODPOWIEDZI

TRAWIENIE
Nasz żołądek jest rozciągliwy. Może on pomieścić
przynajmniej ... pokarmu.
b: 1,5 litra
+
Przynajmniej 1,5 litra pokarmu wchodzi do naszego żołądka. Tam

przez około 3 godziny pokarm jest przerabiany na papkę. Kwas solny
zabija bakterie i wraz z enzymami rozpuszcza pokarm. Małymi porcjami papka pokarmowa jest przesuwana do jelita cienkiego, gdzie
następuje dalszy rozkład na składniki pokarmowe przyswajalne dla
naszego organizmu.

Co produkuje trzustka?
c: sok trzustkowy
+
Trzustka położona jest obok żołądka. Wytwarza ona sok trawienny zwany sokiem trzustkowym. Zawiera on wiele substancji służących do rozkładu pokarmu w procesie trawienia.

Jaką powierzchnię miałoby jelito cienkie, gdyby je rozłożyć
płasko na ziemi?
mniej więcej połowa boiska do badmintona
+ b:(30Jak
do 40 m2).

W jelicie cienkim składniki pokarmowe zostają rozłożone na najmniejsze cząstki, wchłanialne przez krew. Aby pobrać do krwi możliwie
najwięcej składników pokarmowych, jelito cienkie musi mieć dużą
powierzchnię wchłaniania, dlatego też jego ścianki są od wewnątrz
bardzo pofałdowane.
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ODPOWIEDZI

FILTRACJA
Jakie narządy wchodzą w skład układu moczowego?
c: nerki, moczowody i pęcherz moczowy
+
Nerki filtrują krew, czyli zatrzymują zbędne produkty przemiany materii, gromadzą je i mieszają z wodą, tworząc w ten sposób mocz. Mocz
wypływa moczowodem z nerki do pęcherza, który magazynuje mocz
rozciągając się przy tym. Kiedy twoje ciało daje ci znać, że pęcherz
jest pełny, czujesz potrzebę pójścia do toalety.

Ile litrów krwi filtrują nerki w ciągu jednej minuty?
a: 1 litr
+
W ciągu jednej minuty nerki filtrują około 1 litra krwi. Jednak tylko ok.

1% z tego zostaje wydalony w formie moczu. Reszta powraca do układu krążenia. Bez tej życiowo niezbędnej pracy nerek organizm uległby
zatruciu od wewnątrz.

Nerki mają kształt ...
a: fasolki
+
Każdy zdrowy człowiek ma dwie nerki. Położone są one pod ostatnimi żebrami, po lewej i prawej stronie kręgosłupa. Nerka ma długość
10–12 cm i szerokość ok.. 3 cm. Jej kolor jest czerwono-brązowy. Wyglądem nerka przypomina dużą, brązowawą fasolkę.
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ODPOWIEDZI

ROZWÓJ
Bliźnięta mogą być ...
dziewczynkami, dwoma chłopcami lub
+ b: dwiema
chłopcem i dziewczynką

Rozróżniamy bliźnięta jedno- lub dwujajowe. Bliźnięta jednojajowe
powstają wtedy, kiedy komórka jajowa dzieli się po zapłodnieniu. Są
do siebie tak podobne, gdyż powstały z tej samej komórki jajowej.
Przy bliźniętach dwujajowych dochodzi do zapłodnienia dwóch oddzielnych komórek jajowych przez dwie komórki nasienia, dlatego też
bliźnięta te mogą być chłopcem i dziewczynką.

Od kiedy matka wyczuwa ruchy rozwijającego się w jej
brzuchu dziecka?
c: Od około 5 miesiąca ciąży
+
Większość ciężarnych kobiet wyczuwa pierwsze ruchy dziecka około

5 miesiąca ciąży. Nie oznacza to jednak, że dziecko wcześniej się nie
porusza. Wręcz przeciwnie, już od 8. tygodnia dziecko jest prawdziwym
akrobatą, lecz jest jeszcze za małe, aby swymi ruchami urazić ścianę
jamy brzusznej.

Co otrzymuje przez pępowinę od swojej matki rozwijające się dziecko?
a: Substancje odżywcze, c: Tlen
+
Pępowina ma długość ok. 55 cm i grubość 2 cm. Przez nią dziecku dostarczane są wszystkie niezbędne do wzrostu substancje odżywcze.
Także tlen dziecko otrzymuje od matki przez pępowinę.
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CZY JUŻ O TYM WIEDZIAŁEŚ?
Podczas śmiechu aktywnych jest 15 mięśni
twarzy, podczas marszczenia czoła aż 43!

Umięśnienie przełyku sprawia,
że pokarm przesuwa się do
żołądka nawet wtedy, kiedy
staniesz na głowie.

Naczynia
krwionośne, które odprowadzają
krew z serca nazywamy tętnicami.
Te, które krew do serca doprowadzają, żyłami.
Twoje mięśnie oka są
najbardziej aktywnymi mięśniami, ponieważ stale są
niezbędne do patrzenia.

Mózg jest miękki
jak masło i potrzebuje osłony w
postaci czaszki.

Zęby są twardsze od kości!
Przy każdym włosie
znajduje się mały mięsień, który
potrafi podnieść włos podczas
zimna lub ze strachu. Potocznie
nazywamy to
„gęsią skórką“.
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Niestrawione
resztki pożywienia pozostają w
jelicie grubym 6–20
godzin!

Przyczyną zdrętwienia ręki
jest blokada nerwów, a nie
brak przepływu krwi.

Istnieją takie części ciała,
przez które nie płynie krew:
włosy i paznokcie, rogówka
oka czy szkliwo
Mięśnie mają kolor czerwony, ponieważ są tak dobrze
zębów.
ukrwione.

Dłoń jest
najbardziej zwinną
częścią ciała.

Człowiek może przeżyć
około 40 dni bez pokarmu,
ale tylko do maks.
6 dni bez wody!

Ludzkie ciało nie potrafi
magazynować tlenu, toteż oddychanie
musi się odbywać bez przerwy. Dzieje się to
automatycznie.
Ludzkie
serce wcale nie
ma kształtu serca,
jest bardziej
zaokrąglone.
Mocz spływa do pęcherza
nawet wtedy,
gdy staniesz na rękach.

Serce zarodka
zaczyna bić między 18 a 24
dniem od zapłodnienia.

Człowiek i koń mają taką
samą ilość kości.
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WYKREŚLANKA
Wszystkie poniższe słowa ukryte są w tej wykreślance –
poziomo, pionowo, ukośnie albo wstecz.
Potrafisz je odnaleźć?
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