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Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego i schematu. 

Tekst źródłowy do zadań: 



Schemat do zadań: 

 
Zad. 1 Jakie mogą być konsekwencje nadmiernego i długotrwałego stresu? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Zad. 2 Co to jest i jaka funkcje pełni kortyzol w organizmie człowieka? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Zad. 3 Przez jakie gruczoły dokrewne regulowany jest poziom kortyzolu w organizmie człowieka? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
Zad. 4 Wymień 2 pozytywne i 2 negatywne skutki stresu. 

Skutki pozytywne:  

1 …...................................................................................................... 

2 …......................................................................................................   

  

Skutki negatywne: 

1......................................................................................................... 

2.........................................................................................................   

     

   1 

 

   2    3 



Zad. 5 Jaki wpływ ma adrenalina i noradrenalina na funkcjonowanie mózgu?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Zad. 6 Na podstawie diagramu wywnioskuj, do występowania jakiej choroby cywilizacyjnej 

przyczynia się nadmierne wydzielanie kortyzolu w organizmie człowieka w wyniku stresu.  

Nadmierne wydzielanie kortyzolu w organizmie człowieka w wyniku stresu przyczynia się do 

występowania choroby cywilizacyjnej jaką jest…………………………................. 

Zad. 7 Gdzie trafiają adrenalina i noradrenalina w organizmie? (wybierz prawidłową odpowiedź) 

A) do serca 

B) do mózgu 

C) do naczyń krwionośnych 

D) do wszystkich wymienionych 

Zad. 8 Wypisz negatywne skutki działania stresu.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zad. 9 Na podstawie danego fragmentu dokończ zdanie.  

Systematyczne ćwiczenia mogą doprowadzić do… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zad. 10 Uzupełnij luki ze schematu 

1………………………………… 

2………………………………… 

3………………………………… 

 

Zad. 11 Podaj 4 sposoby na rozładowanie stresu, które możesz zastosować na co dzień. 

*................................................................................................................................................................ 

*................................................................................................................................................................. 

*................................................................................................................................................................. 

*................................................................................................................................................................. 

 

Zad. 12 Podaj dwa przykładowe organy na które oddziałuje adrenalina i noradrenalina. Napisz jaki 

skutek wywołują w każdym z nich. 

…................................................................................................................................................................

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

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

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



 

Zad. 13 Podaj 4 przykłady czynników stresogennych występujących w środowisku szkolnym. 

*.................................................................................................................................................................

*.................................................................................................................................................................

*.................................................................................................................................................................

*................................................................................................................................................................. 

Zad. 14 Na co wpływa adrenalina i noradrenalina? 
…................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 

Zad. 15 Gdzie powstaje kortyzol? 
…................................................................................................................................................................ 
 
Zad. 16 Wyjaśnij znaczenie stresu na zespół jakim jest cukrzyca? 
…................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
Zad. 17 Wymień 4 korzyści wynikające z reakcji stresowych. 
…................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
Zad. 18 Dlaczego długotrwały stres sprzyja miażdżycy? 
…................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
Zad. 19 Wyjaśnij co oznacza skrót ACTH? 
....................................................................................................................................................... 
 
Zad. 20 Podaj jaką jaką funkcję dla organizmie człowieka pełni ACTH? 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Zad. 21 Narysuj mechanizmu przepływu impulsu w synapsach chemicznych uwzględniając: 
zakończenie aksonu, początek dendrytu, błony presynaptycznej i postsynaptyczne, pęcherzyki 
synaptyczne i receptory błony postsynaptycznej oraz kierunek przepływu impulsu. 

 



Zad. 22 Podaj różnicę między stresem krótkotrwałym a długotrwałym 

…................................................................................................................................................................

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

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

Zad. 23 Na podstawia tekstu podaj 3 argumenty dowodzące, że długotrwały stres ma negatywny 

wpływ na organizm człowieka  

*........................................................................................................................................................ 

*........................................................................................................................................................ 

*........................................................................................................................................................ 

Zad. 24 Zaproponuj osobie nadmiernie stresującej się 3 sposoby na ograniczenie napaści 

stresowych. 

*....................................................................................................................................................... 

*....................................................................................................................................................... 

*........................................................................................................................................................ 

 
Zad. 25 Do katecholamin należą:   

a) korytozol i noradrenalina 
b) adrenalina i nadadrenalina 
c) adrenalina i ACTH 
d) adrenalina i noradrenalina          

 

Zad. 26 Na podstawie tekstu napisz co może grozić osobie, w której organizmie poziom hormonów 

nadnercza jest za wysoki.        

…................................................................................................................................................................

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

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

Zad. 27 Do jakiego rodzaju hormonów zaliczamy kortykotropinę? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zad. 28 Wymień negatywne skutki długotrwałego oddziaływania stresu na organizm człowieka 

(min 3). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Zad. 29 Jaki układ w naszym organizmie jest odpowiedzialny za mobilizację organizmu w sytuacjach 

stresowych jak i odprężenie w czasie snu bądź relaksu. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zad. 30 Jeden z głównych hormonów wydzielanych przez korę nadnerczy wykorzystywany jest do 

leczenia niektórych schorzeń i chorób. Wymień minimum 2 takie choroby. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

Zad. 31 Pewien gruczoł wydziela hormon ACTH, którego wysokie stężenie we krwi wzmaga 

wydzielanie kortyzolu. Podaj nazwę tego gruczołu oraz nazwę jednego (innego od ACTH) hormonu 

wydzielanego przez dany narząd, a następnie opisz jego rolę w organizmie człowieka. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Zad. 32 Podaj jeden pozytywny i jeden negatywny skutek działania glikokortykoidów. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Zad. 33 Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wyjaśnij, jaką rolę pełni kortyzol w organizmie osoby 
znajdującej się w sytuacji stresowej. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Zad. 34 Podaj przykład sytuacji stresowej w jakiej może znaleźć się kręgowiec żyjący w środowisku 
naturalnym. Uwzględnij rodzaj zależności miedzy nim a innym organizmem. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Zad. 35 Opisz jaką rolę pełni glukagon oraz insulina podczas glukoneogenezy. Podaj nazwę i opisz 

proces przeciwstawny do niego. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Zad. 36 Gdzie powstają i jaką pełnią funkcję w organizmie adrenalina oraz noradrenalina? 

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

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

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

Zad. 37 Co powoduje zwiększony poziom ACTH w organizmie ? 

…................................................................................................................................................................

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

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

Zad. 38 Wymień trzy skutki wynikające z ciągłego stresu. 

…................................................................................................................................................................

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

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

Zad. 39 Podaj jaką pełni rolę pełni hipokamp? 

…................................................................................................................................................................

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

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

Zad. 40 Dlaczego stres powoduje wzrost poziomu cukru we krwi?  

…................................................................................................................................................................

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

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

Zad. 41 Jakie szkodliwe następstwa mogą wyniknąć z długo utrzymującego się podwyższonego 

poziomu kortyzolu? 

…................................................................................................................................................................

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

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

Zad. 42 Jak można zniwelować stres ? 

…................................................................................................................................................................

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

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klucz odpowiedzi: 
 

Zad. 1 Kortyzol to hormon z grupy glikokortykoidów powodujący podwyższenie ciśnienia krwi, 
pomaga w zwalczaniu stanów zapalnych oraz zmniejsza odporność ustrojowa. 
 

Zad. 2 Skutki nadmiernego stresu to: nadciśnienie tętnicze, wrzody, obniżona odporność ustrojowa, 
miażdżyca. 

 
Zad. 3 Poziom kortyzolu regulowany jest przez przysadkę mózgowa i korę nadnerczy. 

 
Zad. 4 Skutki pozytywne: motywacja, wyostrzenie zmysłów, przejście organizmu w ,,stan gotowości 

do ucieczki i walki”, wzrost pojemności minutowej serca. 

Skutki negatywne: rozkojarzenie, bóle głowy, drgawki. 

 

Zad. 5 Adrenalina i noradrenalina powodują obniżenie progu pobudliwości w układzie siatkowatym 
w skutek czego następuje stan wzmożonego pobudzenia. 
 

Zad. 6 Nadmierne wydzielanie kortyzolu w organizmie człowieka w wyniku stresu przyczynia się do 

występowania choroby cywilizacyjnej jaką jest cukrzyca. 

 

Zad. 7  D 
 

Zad. 8 Stres może prowadzić do podwyższenia się poziomów lipidów we krwi co może spowodować 
miażdżycę. 
 

Zad. 9 Systematyczna ćwiczenia mogą prowadzić do zmniejszenia pobudliwości wkładu 

współczulnego i wrażliwość na noradrenalinę. 

Terapie te prowadzą do obniżenia ciśnienia krwi , zmniejszenia występowania i nasilenia 

bólów migrenowych.   

 

Zad. 10 1.Serce 

2. Mózg 

3. Naczynia krwionośne  

 

Zad. 11 -pływanie 
-jazda na rowerze 
-słuchanie muzyki 
-czytanie książek 
(ODPOWIEDZI NIE TYLKO TE ALE W PODOBNEJ FORMIE) 
 

Zad. 12 Serce -> wzrost pojemności minutowej 
Mózg -> stan wzmożonego pobudzenia 
Naczynia krwionośne -> zwężenie naczyń w nerkach i skórze oraz rozszerzenie naczyń w 
mięśniach i mózgu 
Wątroba-> wzrost poziomu glukozy we krwi by zaspokoić zapotrzebowanie na energie  
 



 
 
 

Zad. 13 -sprawdzian na który uczeń nie jest przygotowany  
-niezapowiedziana kartkówka 
-odpowiedź ustna 
-wizyta dyrektora na lekcji 

Zad. 14 Noradrenalina i adrenalina wpływa na serce, mózg, naczynia krwionośne i pobudzanie 
przemiany glikogenu do glukozy. 
 

Zad. 15 Kortyzol powstaje w korze nadnerczy. 
 

Zad. 16 Długotrwały stres może sprzyjać cukrzycy, ponieważ noradrenalina i adrenalina pobudza 
przemiany glikogenu do glukozy, co podwyższa poziom cukru we krwi. 

 
Zad. 17 Hamowanie reakcji alergicznych, redukcja stanu zapalnego, gotowość do wysiłku lub walki, 

dzięki rozszerzeniu naczyń krwionośnych, mobilizacja rezerw tłuszczowych. 
 

Zad. 18 Długotrwały stres sprzyja miażdżycy, ponieważ podnosi on ciśnienie tętnicze oraz poziom 
cholesterolu całkowitego. 

 
Zad. 19 Kortykotropina 

 

Zad. 20 ACTH wzmacnia wydzielanie kortyzolu; produkuje hormony. 
 

Zad. 21  

 

Zad. 22 Stres krótkotrwały pozwala na skutek wyrzutu adrenaliny szybko rozwiązać problem 
stanowiący przyczynę stresu, zaś długotrwały pozostawia nasz organizm pod działaniem 
adrenaliny przewlekle, co może prowadzić do poważnych chorób. 
 

Zad. 23 Podwyższony poziom glikokortykoidów/uczucie napięcia, niepokoju/obniżenie 

odporności/nadciśnienie/miażdżyca. 

 

Zad. 24 Unikanie sytuacji stresowych/właściwa dieta/właściwa ilość snu/dbałość o zaspokojenie 

właściwej ilości mikro i makroelementów/dostarczenie magnezu-suplementacja 

diety/obniżanie ilości bodźców, które na nas działają. 

Zad. 25 D 
 



Zad. 26 Osoba taka może mieć problemy z wrzodami, nadciśnieniem, miażdżycą lub reumatycznym 
zapaleniem stawów. 

 
Zad. 27 Hormony tropowe 

 

Zad. 28 Wzrost ryzyka miażdżycy, wrzody, nadciśnienie, reumatyczne zapalenie stawów, nerwice, 
schorzenia serca, degeneracja komórek nerwowych, obniżenie odporności, wzrost 
wrażliwości na sytuacje stresowe, migreny. 
 

Zad. 29 Autonomiczny układ nerwowy 
 

Zad. 30 Alergie, zapalenia stawów, choroby nowotworowe, infekcje. 

 

Zad. 31 Gruczoł- przysadka. 

PRL- prolaktyna odpowiedzialna jest za stymulowanie gruczołów mlekowych do produkcji 

mleka po porodzie, stymuluje ciałko żółte do produkcji progesteronu 

Somatotropina (hormon wzrostu) pobudza przemianę tłuszczów, białek, węglowodanów 

oraz składników mineralnych prowadząc do wzrostu organizmu 

FSH- u kobiet pobudza wytwarzanie estrogenów, progesteronu oraz dojrzewanie 

pęcherzyków jajnikowych, u mężczyzn stymuluje nabłonek plemnikotwórczy do produkcji 

gamet, a także wpływa na funkcjonowanie testosteronu. 

Zad. 32 Pozytywny: Glikokortykoidy pomagają w zwalczaniu stanów zapalnych. 

Negatywny: Glikokortykoidy obniżają odporność ustrojową. LUB  Glikokortykoidy powodują 
zwiększenie ciśnienia krwi, prowadzące do schorzeń serca. 

 

Zad. 33 Kortyzol pobudza komórki wątroby do wytwarzania glukozy z innych substancji 
pokarmowych w procesie zwanym glukoneogenezą. 
 

Zad. 34 Przykładowe odpowiedzi  

 Drapieżnik poluje na ofiarę. Ofiara ucieka - jest w sytuacji stresowej.              
Zależność: drapieżnictwo 

-drapieżnik: gepard, ofiara: antylopa 
-drapieżnik: lis rudy, ofiara: mysz 
-drapieżnik: lew, ofiara: bawół afrykański 
 

 Dwa osobniki (innego lub tych samych gatunków) konkurują o pokarm / miejsce do 
życia / zasoby środowiska / partnera do rozrodu / hierarchię. Oba są w sytuacji 
stresowej. Zależność: konkurencja 

Konkurencja międzygatunkowa: 
-psy dingo i wilki workowate konkurują o pokarm, terytorium i zasoby środowiska, 
-jaszczurka zwinka i jaszczurka żyworodka konkurują o teren do życia i pokarm, 
-karaś i karp konkurują o terytorium i pokarm; 
Konkurencja wewnątrzgatunkowa: 
-samce jeleni toczą bardzo brutalne walki o samice do rozrodu; 
-wilki walczą o pozycję w stadzie, czyli hierarchię. 
 



Zad. 35 Podczas glukoneogenezy glukagon pełni rolę pobudzania procesu, a insulina go hamuje. 
Procesem przeciwstawnym do glukoneogenezy jest glikoliza. Glikoliza to ciąg reakcji 
biochemicznych, podczas których jedna cząsteczka glukozy zostaje przekształcona w dwie 
cząsteczki pirogronianu. Insulina stymuluje proces glikozy a glukagon go hamuje. 
 

Zad. 36 Adrenalina oraz noradrenalina powstają w korze nadnerczy. Ich funkcją jest fizjologiczne 

przygotowanie organizmu do akcji np.: podwyższają ciśnienie krwi i poziom glukozy we krwi. 

 

Zad. 37 Zwiększony poziom ACTH wzmaga wydzielanie kortyzolu; dochodzi do mobilizacji 

ustrojowych rezerw energetycznych i tym samym zostaje zaspokojone zwiększone 

zapotrzebowanie metaboliczne komórek. 

 

Zad. 38 Przykładowa odpowiedź:  

- obniżenie odporności ustrojowej,  

- zwiększone ciśnienie krwi, 

- wzrost poziomu lipidów we krwi, a tym samym większe ryzyko miażdżycy 

 

Zad. 39 Jest to część mózgu odpowiedzialna za proces uczenia się i zapamiętywania. 
 

Zad. 40 Stres działa na podwzgórze które wysyła impulsy nerwowe ltóre stymulują rdzeń nadnerczy 
do wydzielania adrenaliny która powoduje pobudzenie przemiany glikogenu do glukozy. 
 

Zad. 41 -obniżenie odporności ustrojowej 
-zwiększenie ciśnienia krwi 
 

Zad. 42 Jednym ze sposobów zniwelowania stresu są ćwiczenia takie jak medytacja, rozluźnienie 
mięśni. Systematyczne ćwiczenia mogą doprowadzić do zmniejszenia pobudliwości układu 
współczulnego i wrażliwości na noradrenalinę. 


