
Temat: Poznajemy budowę i funkcje układu dokrewnego. Omawiamy działanie hormonów. 

 

Teoria: 

1. Hormony i narządy je wytwarzające 

Hormony to substancje chemiczne wytwarzane w gruczołach dokrewnych (inaczej 

gruczołach wydzielania wewnętrznego). Cechą wyróżniającą gruczoły dokrewne jest brak 

przewodów wyprowadzających – oznacza to, że cząsteczki hormonów trafiają bezpośrednio 

do krwi i naczyniami krwionośnymi do określonych miejsc w organizmie. Do gruczołów 

dokrewnych należą: 

- przysadka mózgowa – jej funkcją jest wydzielanie hormonów – hormonu wzrostu 

i hormonów wpływających na gruczoły płciowe; 

- tarczyca – jej funkcją jest wydzielanie hormonów – tyroksyny; 

- nadnercza – ich funkcją jest wydzielanie hormonów – adrenaliny; 

- trzustka – wydziela hormony (insulina, glukagon) i enzymy trawienne; 

- jajniki i jądra – wydzielają hormony (żeńskie – estrogeny i progesteron, męskie – 

testosteron) oraz wytwarzają komórki rozrodcze. 

 

Hormony docierają wraz z krwią do wszystkich narządów, jednak działają tylko na 

niektóre z nich (te które mają do tego odpowiednie receptory). 



 

W zdrowym organizmie występuje stan równowagi hormonalnej, czyli stan w którym 

wydzielane są określone, małe, ściśle kontrolowane ilości poszczególnych hormonów. 

2. Działanie hormonów 

Niektóre hormony współpracują ze sobą w ten sposób, że jeden wzmacnia działanie 

drugiego – przykładem są hormony tropowe wydzielane przez przysadkę mózgową, które 

wzmacniają wydzielanie hormonów m.in. przez tarczycę, jądra i jajniki.  

 



Inne hormony działają zupełnie inaczej – na zasadzie antagonizmu, czyli 

przeciwieństwa. Dobrym przykładem takich hormonów są insulina i glukagon, które 

regulują stężenie glukozy we krwi. 

 

3. Choroby o podłożu hormonalnym 

Niekiedy gruczoły dokrewne pracują niewłaściwie, wydzielając zbyt duże ilości 

hormonów – mówimy wtedy o nadczynności, lub zbyt małe ilości – taki stan nazywamy 

niedoczynnością. Do chorób o podłożu hormonalnym należą: 

- karłowatość – przysadka produkuje zbyt małą ilość hormonu wzrostu; 

- gigantyzm – przysadka produkuje zbyt dużą ilość hormonu wzrostu; 

- niedoczynność tarczycy; 

- nadczynność tarczycy; 

- cukrzyca. 

 

Temat oraz wykonane zadania zapisz w zeszycie (nie przepisuj teorii!!), rysunek z zadania 1 przerysuj, zrób zdjęcie 

i wyślij na adres mailowy biologia.sps40@o2.pl. 

W razie jakichkolwiek problemów pisz na wskazany adres, a ja postaram się pomóc.  

Jestem dla Was dostępna od 8:00 do 13:00 

 

Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie i odesłanie odpowiedzi na adres e-mail zamieszczony powyżej. 

Czy zadania wykonałeś/aś: 

A) Samodzielnie 

B) Z niewielką pomocą członków rodziny 

C) Z dużą pomocą członków rodziny 
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Zadanie 1. 

Na rysunkach przedstawiono narządy układu hormonalnego. Wpisz w odpowiednie miejsca 

nazwy wskazanych gruczołów dokrewnych (na podstawie rysunku z pkt.1). 

 

Zadanie 2. 

Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi na pytanie (2) (na podstawie tabelki z pkt. 1). 

Które hormony są wydzielane do krwi przez przysadkę mózgową? 

A. Hormony wpływające na gruczoły płciowe. 

B. Hormony płciowe. 

C. Hormon wzrostu. 

D. Adrenalina. 

E. Glukagon. 

Zadanie 3. 

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz właściwą odpowiedź (na podstawie drugiego 

rysunku z pkt. 2). 

I. Insulina i glukagon to działające przeciwstawnie hormony wydzielane przez trzustkę. 

II. Insulina podnosi poziom cukru we krwi a glukagon go obniża. 

A. Oba zdania są prawdziwe. 

B. Oba zdania są fałszywe. 

C. Pierwsze zdanie jest prawdziwe, a drugie – fałszywe. 

D. Pierwsze zdanie jest fałszywe, a drugie – prawdziwe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


