
 

Zadanie na  zaliczenie – Zakres I 

Proszę wykonad dwiczenie i rozwiązad test . Zaliczenie proszę mi przesład po zakooczeniu zajęd w dniu 

dzisiejszym 28.10.2020r., będzie ono jednocześnie potwierdzeniem  waszej obecności na zajęciach.  

PRACE WYSYŁAMY NA ADRES: urbanowicz.jolanta@ckzkluczbork.edu.pl 

Ćwiczenie  

Uzupełnij zaprezentowaną tabelę zawierającą informacje na temat funkcji skóry. 

FUNKCJA SKÓRY POPRZEZ: 

1. stanowi narząd biorący udział w odbieraniu 
(percepcji) bodźców 

- obecnośd w skórze receptorów i włókien 
nerwowych odpowiedzialnych za odbieranie i 
przewodzenie bodźców dotyku, ucisku, bólu, 
temperatury 
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Sposób wykonania dwiczenia 

 Aby wykonad dwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznad się z wiadomościami dotyczącymi budowy i funkcji skóry  

2)  zorganizowad stanowisko pracy do wykonania dwiczenia, 

3) przeanalizowad zaprezentowaną tabelkę,  

4) nazwad wszystkie najważniejsze funkcje skóry,  

5) rozróżnid dzięki czemu dana funkcje jest spełniana i jakie ma znaczenie dla naszego zdrowia, 

6)  wpisad poszczególne wnioski do tabeli,  

7) zaprezentowad wykonane dwiczenie,  

8) dokonad oceny poprawności wykonanego dwiczenia.  

9) Wyposażenie stanowiska pracy: 

 - arkusz papieru z narysowaną tabelą,  



- przybory do pisania,  

- literatura  

 

 

 

Test: 
1. Kolejne warstwy naskórka licząc od góry to  

a) rogowaciejąca, jasna, ziarnista, kolczysta, podstawna (rozrodcza).  

b) jasna, ziarnista, kolczysta, podstawna (rozrodcza), rogowaciejąca.  

c) ziarnista, jasna, kolczysta, podstawna, rogowaciejąca.  

d) podstawna, kolczysta, ziarnista, jasna, rogowaciejąca.  

2. Waga skóry człowieka dorosłego to  

a) 3,5 kg.  

b) ok. 2 kg. 

 c) 4–5,5 kg.  

d) 2–3 kg.  

3. Przesuwanie się komórki z warstwy podstawnej ku powierzchni, aż do jej pełnego 

zrogowacenia trwa  

a) ok.14 dni.  

b) ok. 30 dni.  

c) ok. 20 dni.  

d) jest to indywidualnie uwarunkowane.  

4. Najgrubszą warstwą skóry jest  

a) naskórek. 

 b) skóra właściwa.  

c) warstwa siatkowata.  

d) tkanka tłuszczowa. 

 5. Elastycznośd skóry zapewnia 

 a) tonus i turgor.  

b) tonus i tumor.  

c) tumor i turgor. 

 d) tonus i kolagen.  

6. Grubośd skóry waha się w granicach  

a) 0,01–0,5 mm. 

 b) 0,5–4 mm.  

c) 0,4–1,5 mm.  

d) 0,5–2 mm. 

 7. Melanocyty znajdują się w  

a) warstwie kolczystej naskórka.  

b) warstwie jasnej naskórka.  

c) skórze właściwej.  

d) warstwie podstawnej naskórka. 

 

 



Zasady oceniania: 

3 punkty – dopuszczający 

4 – punkty - dostateczny 

5-6 punkty - dobry 

7 punkty – bardzo dobry 

 


