
Klasa Id  Branżowa Szkoła I Stopnia 

Zawód: kierowca mechanik/ mechanik pojazdów samochodowych 

Chemia - 12.05.2020 r. 

Temat: Podsumowanie i powtórzenie wiadomości o lekach. 

Powtórzę i utrwalę wiadomości dotyczące leków. 

Lekcja z e-podręcznika  

https://epodreczniki.pl/a/dzialanie-niektorych-substancji-na-czlowieka/DY7R5TMI2 

https://epodreczniki.pl/a/napoje-dnia-codziennego/DTc0J5Tc9 

Materiały do lekcji  

Podręcznik 

Proszę przeczytać jeszcze raz tekst w podręczniku z rozdziału „Leki”, zapoznać się z dołączonymi 

materiałami, a następnie rozwiązać poniższą kartę pracy. 

1. Podanym wyrażeniom przyporządkuj ich definicje. (0-3) 

I. Dawka A. Ilość substancji powodująca działanie lecznicze. 
II. Dawka lecznicza B. Pierwiastki lub związki chemiczne, które modyfikują czynności  
III. Uzależnienie organizmu, tak aby zapobiec chorobie lub ją wyleczyć. 
IV. Leki C. Ilość leku wprowadzana do organizmu. 
V. Dawka toksyczna D. Silna potrzeba fizyczna lub psychiczna ciągłego zażywania danej  
VI. Substancje lecznicze substancji 
 E. Ilość substancji wywołująca wyraźne zatrucie organizmu. 
 F. Mieszaniny substancji leczniczej i substancji pomocniczych. 
 

2. Uzupełnij schematy przedstawiające podziały substancji leczniczych. (0-5,5) 

     Podział substancji leczniczych ze względu na efekt działania 
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Podział substancji leczniczych ze względu na postać w jakiej występują 

 

 

 

 

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

Np. ……………………………..     Np. ………………………..       

3.Zapisz nazwę opisanego leku. (0-2) 

……………………………………………………………….- to substancja powszechnie stosowana w leczeniu 

biegunki, niestrawności oraz zatruć pokarmowych niektórymi związkami chemicznymi (stosuje się go  

w tym celu tylko w porozumieniu z lekarzem). Stanowi też składnik filtrów wody. Jest nietoksyczny, 

tani w produkcji i łatwy do utylizacji. Ma olbrzymią powierzchnię adsorpcyjną. Nie wchłania się do 

organizmu, za to wchłania toksyny w przewodzie pokarmowym i pozwala się łatwiej ich pozbyć. 

………………………………………… jest stosowany w leczeniu dolegliwości związanych z chorobą wrzodową 

żołądka i dwunastnicy, nadkwaśnością, zgagą, nieżytem żołądka, wzdęciami. Neutralizuje nadmiar 

kwasów w żołądku. 

3. Uzupełnij tabelę. (0-2,5) 

Symbol Nazwa 

DM  

 Dawka lecznicza  

 Dawka toksyczna 

LD50  

 Dawka śmiertelna dla substancji wdychanych 

 

4. Wykonaj polecenia dotyczące klas toksyczności substancji. 

a) Zaznacz klasy toksyczności substancji odpowiadające zakresom podanym w tabeli. (0-2) 

Zakres LD50, mg/kg masy ciała Klasa toksyczności 

<25 a/b/c/d 

25-200 a/b/c/d 

200-2000 a/b/c/d 

>2000 a/b/c/d 

 

a)toksyczna           b)nieklasyfikowana     c)bardzo toksyczna       d)szkodliwa 

b) Podkreśl wyrazy tak, aby zdanie było prawdziwe. (0-1) 

Naparstnica zawiera substancje trujące, które w niewielkich dawkach mają działanie lecznicze. Dla 

digitoniny obecnej w nasionach naparstnicy LD50 wynosi 150. Jest ona zatem zaliczana do substancji 

toksycznych/nieklasyfikowanych/bardzo toksycznych/szkodliwych. 



5. Oblicz, ile razy silniejsza jest toksyna jadu tajpana pustynnego (LD50=0,025 mg/kg masy ciała) 

od muskaryny – trucizny zawartej w niektórych muchomorach (LD50=0,5 mg/kg masy ciała). 

(0-1) 

a) 200 razy 

b) 100 razy 

c) 50 razy 

d) 20 razy. 

 

6. LD50 dla substancji A wynosi 2,7 mg/kg, a LD50 dla substancji wynosi 10 mg/kg. Napisz, która 

substancja jest bardziej toksyczna. Odpowiedź uzasadnij. (0-2) 

 

 

7. Wypisz 5 czynników warunkujących działanie substancji leczniczych. (0-2,5) 

 

 

8. Zaznacz nazwę substancji uzależniającej, która znajduje się w kawie i napojach typu cola.(0-1) 

a) Nikotyna 

b) Teobromina 

c) Kofeina 

d) Kokaina 

9. Popularny lek neutralizujący nadmiar kwasu solnego w żołądku zawiera m.in. wodorotlenek 

glinu i wodorowęglan sodu. Napisz równanie reakcji chemicznej w formie cząsteczkowej, 

które zachodzi w żołądku między wybranym przez Ciebie składnikiem leku a kwasem solnym 

– składnikiem soku komórkowego. (0-2) 

 

Zdjęcia proszę wysłać do 18 maja 2020 r. 

 

 


