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Temat: Profilaktyka chorób układu oddechowego 
  
Zadanie 1. Zaznacz czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe, zakreślając 
odpowiednio: P- prawda lub F- fałsz.                                                                             

   (……/5pkt.) 
 
 
Na prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego mają wpływ czynniki 
wewnętrzne i zewnętrzne. 

P F 

Czynniki zewnętrzne, na których działanie narażony jest układ oddechowy, 
możemy podzielić na niezakaźne zanieczyszczenia powietrza – pyłowe 
i gazowe oraz zakaźne – wirusy, bakterie i grzyby. 

P F 

Katar, łzawienie oczu, wysypka skórna, duszności to typowe objawy alergii. P F 
Papierosy posiadają w filtrach doskonałe zabezpieczenia chroniące przed 
wchłanianiem szkodliwych substancji. 

P F 

Wdychanie szkodliwych substancji, np.dymu tytoniowego, zanieczyszczeń 
powietrza, spalin przez daną osobę może zwiększyć ryzyko wystąpienia u 
niej choroby nowotworowej – raka płuc. 

P F 

 
Zadanie 2. Zaproponuj 4 działania profilaktyczne, jak najlepiej dbać o układ oddechowy.   

(……/4pkt.) 
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zadanie 3. Uzupełnij tabelę wstawiając odpowiednie hasła i zdania z ramek.  (……/10pkt.) 
 
Nazwa 
choroby 

Czynnik 
wywołujący 
chorobę 

Sposób zakażenia Objawy 

 bakterie przemarznięcie, 
spożywanie zimnych 
pokarmów lub płynów  

Silny ból głowy i gardła 
utrudniający połykanie, migdałki są 
przekrwione, z nalotem, 
podwyższona temperatura ciała. 

Zapalenie 
oskrzeli 

wirusy lub 
bakterie  

niewyleczone 
przeziębienie, ciągłe 
wdychanie pyłu, kurzu, 
dymu 

 

  powikłanie po zapaleniu 
oskrzeli lub grypie 

Ból w klatce piersiowej, 
przyspieszony oddech, kaszel, 
wysoka temperatura ciała. 

 bakterie 
zwane 
prątkami 
Kocha 

drogą kropelkową  

COVID-19   Gorączka, suchy kaszel, duszności, 
ogólne zmęczenie, katar, może 
występować biegunka. Symptomy 
mogą występować w różnej kombinacji 
i różnym nasileniu. Osoba zakażona 
może przejść chorobę bezobjawowo. 
Najcięższy przebieg dotyczy osób z 
obniżoną odpornością i chorobami 
towarzyszącymi. W grupie dużego 
ryzyka są osoby starsze. 

  kontakt z chorym, droga 
kropelkowa 

Katar, ból głowy, kaszel, osłabienie, 
stan podgorączkowy. 

 
 

angina 

nieżyt nosa 

koronawirus SARS-Cov-2 

gruźlica zapalenie płuc wirusy 

wirusy lub bakterie 

Obrzęk błony śluzowej oskrzeli, 
mokry kaszel, duszność, 
podwyższona temperatura ciała. 

drogą kropelkową 

Uporczywy kaszel, stany 
podgorączkowe, zmiany w płucach 
na zdjęciach radiologicznych. 


