
BÀI 2 TRANG 112 SGK SINH 8 

| GIẢI BÀI TẬP SGK SINH HỌC LỚP 8 | 

Đề bài 

Trình bày mối liên hệ về chức năng của hệ cơ quan đã học (bộ xương, hệ cơ. hệ tuần 

hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa).  

» Ôn tập Bài 1 trang 112 sgk Sinh 8 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

  - Mối liên hệ về chức năng giữa hệ tuần hoàn với các hệ cơ quan đã học được phản ánh 

qua sơ đồ sau: 

 

Giải thích : Cơ thể là một khối thống nhất. Sự hoạt động của các cơ quan trong một hệ 

cũng như sự hoạt động của các hệ cơ quan trong cơ thể đều luôn luôn thống nhất với 

nhau. 

    + Bộ xương tạo khung cho toàn bộ cơ thể, là nơi bám của hệ cơ và là giá đỡ cho các hệ 

cơ quan khác. 

    + Hệ cơ hoạt động giúp xương cử động. 

    + Hệ tuần hoàn dẫn máu đến tất cả các hệ cơ quan, giúp hệ này trao đổi chất. 
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    + Hệ hô hấp lấy O2 từ môi trường cung cấp cho các hệ cơ quan và thải CO2 ra môi 

trường thông qua hệ tuần hoàn. 

    + Hệ tiêu hóa lấy thức ăn từ môi trường ngoài và biến đổi chúng thành các chất dinh 

dưỡng để cung cấp cho tất cả các cơ quan của cơ thể qua hệ tuần hoàn. 

    + Hệ bài tiết giúp thải các chất cặn bã, chất thừa trong trao đổi chất của tất cả các hệ cơ 

quan ra môi trường ngoài thông qua hệ tuần hoàn. 

    Ví dụ: Khi chạy, hệ vận động làm việc với cường độ lớn. Lúc đó, các hệ cơ quan khác 

cũng tăng cường hoạt động, tim đập nhanh và mạnh hơn, mạch máu dãn ( hệ tuần hoàn ), 

thở nhanh và sâu ( hệ hô hấp ), mồ hôi tiết nhiều ( hệ bài tiết ), … Điều đó chứng tỏ các 

hệ cơ quan trong cơ thể có sự phối hợp hoạt động. Các cơ quan trong cơ thể có một sự 

phối hợp hoạt động nhịp nhàng, đảm bảo tính thống nhất. 

» Xem tiếp Bài 3 trang 112 sgk Sinh 8 

---------------------------------------------------------- 

» Ôn tập mối liên hệ về chức năng của hệ cơ quan và xem ngay các đáp án bài 

tập Chương 6: Trao đổi chất và năng lượng - sgk Sinh 8 cùng hướng dẫn soạn Sinh học 

lớp 8 khác, mời các em học sinh click theo đường link tại doctailieu.com 
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