
Temat :Higiena i choroby układu rozrodczego. 

Zapoznaj się z informacjami w linku: http://parafia-dziwiszow.eu/biologia/klIII/38.pdf 

Zapisz notatkę: 

Choroby narządów płciowych najczęściej przenoszone są drogą płciową (poprzez stosunek 
płciowy).Ludzie którzy odczuwają dolegliwości ze strony narządów rozrodczych powinni udać 
się do lekarza ginekologa. 

CHOROBY: 

rzeżączka - groźna choroba zakaźna przenoszona drogą płciową, powodująca ból narządów 
płciowych oraz gorączkę 

kiła – bakteryjna choroba weneryczna, której objawem jest niebolesny guzek na narządach 
płciowych 

rzęsistkowica - choroba wywoływana jest przez rzęsistka pochwowego (pierwotniak) 

toksoplazmoza - niebezpieczna dla płodu choroba wywoływana przez pierwotniaki, których 
nosicielami są koty 

AIDS – jedna z najgroźniejszych chorób przenoszonych drogą płciową, wywoływana przez 
wirus HIV, polega na upośledzeniu odporności 

WIRUSY: 

HIV – wirus wywołujący chorobę AIDS, obecnie można skutecznie zapobiegać rozwojowi 
choroby dzięki lekom antyretrowirusowym 

HPV – wirus brodawczaka ludzkiego, jest warunkiem koniecznym wystąpienia raka szyjki 
macicy, istnieją już szczepionki chroniące przed zakażeniem 

HBV i HCV – wirusy wywołujące wirusowe zapalenie wątroby typu B i typu C, przeciwko HBV 
istnieje skuteczna szczepionka 

Zadanie domowe 

Zadanie 5 str.240 ( zadanie przygotować do czytania na lekcji offlain). 

 

Temat: Utrwalenie wiadomości. 

Oglądnij filmy:  

https://www.youtube.com/watch?v=m0Z6hFdIR4A Jak odbywa się poczęcie dziecka? 13 min 

https://www.youtube.com/watch?v=GgG0psXnHFs OD POCZĘCIA DO NARODZIN 

https://www.youtube.com/watch?v=nL2cjZiHRR4 9 miesięcy ciąży w 4 minuty – animacja 

Przy udziale podręcznika, notatek lekcyjnych oraz analizując przekaz filmowy odpowiedz na 
pytania: 

1. Co to jest zapłodnienie i w jakim miejscu do niego dochodzi? 
2. Jak powstaje zarodek ? 
3. Kiedy zarodek zagnieżdża  się w macicy? 
4. Jakie funkcje pełnią błony płodowe wytwarzane przez zarodek ? 



5. Od kiedy zarodek nazywamy PŁODEM? 
6. Po co jest i skąd się bierze ŁOŻYSKO? 
7. W którym dniu od poczęcia zaczyna bić serce zarodka? 
8. W którym miesiącu ciąży płód potrafi rozróżnić głosy ? 
9. Jaki tryb życia powinna prowadzić kobieta w ciąży? 
10. Na jakie fazy można podzielić poród? 
11. Kiedy rodzą się bliźnięta dwujajowe a kiedy jednojajowe? 

Zadanie domowe 

Naucz się odpowiadać na powyższe pytania. Pozdrawiam 

 

 


