
I. LÝ THUYẾT 

CÂN BẰNG NỘI MÔI (tt) 

 

III. VAI TRÒ CỦA THẬN VÀ GAN TRONG CÂN BẰNG ÁP SUẤT THẨM THẤU: 

1. Vai trò của thận: 

- Điều hòa lượng nước; khi ASTT tăng, huyết áp giảm do khối lượng nước trong cơ thể giảm vùng dưới đồi tăng 

tiết ADH, tăng nước uống giảm nước tiểu. ngược lại khi lượng nước trong cơ thể tăng làm giảm ASTT, tăng huyết 

áp tăng bài tiết nước tiểu. 

- Điều hòa muối khoáng: khi Na
+
 trong máu giảm  tuyến trên thận tăng tiết andosteron  tăng tái hấp thu Na

+
 từ 

các ống thận. ngược lại, khi thừa Na
+
  tăng ASTT, gây cảm giác khát  uống nước nhiều  muối dư thừa sẽ loại 

thải qua nước tiểu. 

2. Vai trò của gan: 

- Điều hòa glucôzơ huyết: glucôzơ tăng  hoocmon insulin được tiết ra, biến đổi glucôzơ zo thanh glicogen; nếu 

glucôzơ giảm  hoocmon glucagon được tiết ra biến đổi glycogen dự trữ thành glucôzơ. 

IV. VAI TRÒ CỦA HỆ ĐỆM TRONG CÂN BĂNG pH: 

- pH nội môi được duy trì ổn định nhờ hệ đêm, phổi và thận. 

- Hệ đệm có khả năng lấy đi ion H
+
 và OH

-
 khi các ion này làm thay đổi Ph của môi trường trong. 

- Trong máu có các hệ đệm chủ yếu: hệ đệm bicacbonat, hệ đệm phôtphat, hệ đệm prôtêinat (hệ đệm mạnh nhất). 

HÖÔÙNG ÑOÄNG 

I. KHAÙI NIEÄM CHUNG VEÀ HÖÔÙNG ÑOÄNG 

1. Khaùi nieäm veà caûm öùng: laø khaû naêng cuûa thöïc vaät ñoái vôùi kích thích.coù hai hình thöùc laø höôùng ñoäng vaø öùng 

ñoäng. 

2. Höôùng ñoäng:  

a. Khaùi nieäm:laø phaûn öùng sinh tröôûng ñònh höôùng ñoái vôùi kích thích töø một phía cuûa taùc nhaân trong ngoaïi caûnh do 

söï sai khaùc veà toác ñoä sinh tröôûng taïi hai phía cuûa cô quan ( thaân, reã). 

b. Caùc daïng: 

+ Höôùng ñoäng + : vaän ñoäng sinh tröôûng höôùng tôùi nguoàn kích thích  

 + Höôùng ñoäng – : vaän ñoäng sinh tröôûng traùnh xa nguoàn kích thích   

c.Nguyeân nhaân: do söï phaân boá khoâng ñeàu cuûa auxin döôùi taùc ñoäng cuûa kích thích 

II. CAÙC KIEÅU HÖÔÙNG ÑOÄNG 

Caùc daïng Khaùi nieäm Taùc nhaân Cô cheá chung Vai troø 

Höôùng saùng Phaûn öùng sinh 

tröôûng ñoái vôùi kích 

thích aùnh saùng 

aùnh saùng  

 

 

Do toác ñoä sinh 

tröôøng khoâng ñoàng 

ñeàu cuûa caùc TB ôû 

hai phía cô quan 

Tìm nguoàn saùng ñeå 

quang hôïp 

Höôùng troïng löïc Phaûn öùng sinh 

tröôûng ñoái vôùi kích 

thích cuûa troïng löïc 

Troïng löïc Baûo ñaûm söï phaùt 

trieån cuûa boä reã 

Höôùng hoùa Phaûn öùng sinh 

tröôûng ñoái vôùi kích 

thích hoaù chaát 

Hoaù chaát thöïc hieän trao ñoåi 

nöôùc vaø muoái 

khoaùng 

Höôùng tieáp xuùc Phaûn öùng sinh 

tröôûng ñoái vôùi kích 

thích tieáp xuùc 

Tieáp xuùc Caây leo vöôn leân 

höôùng tieáp xuùc 

- Vai trò: Hướng động giúp cây sinh trưởng hướng tới tác nhân môi trường thuận lợi   giúp cây thích ứng với 

những biến động của điều kiện môi trường để tồn tại và phát triển. 

ỨNG ÑOÄNG 

I. KHAÙI NIEÄM ÖÙNG ÑOÄNG 

- Öùng ñoäng laø vaän ñoäng cuûa caây phaûn öùng laïi söï thay ñoåi cuûa taùc nhaân moâi tröôøng taùc ñoäng ñoàng ñeàu ñeán boä 

phaän cuûa caây. 

- Tuøy theo vaän ñoäng coù theå gaây ra söï sinh tröôûng cuûa thöïc vaät hay khoâng maø chia ra thaønh öùng ñoäng sinh tröôûng 

vaø öùng ñoäng khoâng sinh tröôûng.  

II. CAÙC KIEÅU ÖÙNG   ÑOÄNG 

1. Öùng ñoäng sinh tröôûng:  



Laø vaän ñoäng lieân quan ñeán ñoàng hoà sinh hoïc do söï khaùc bieät veà toác ñoä sinh tröôûng cuûa caùc teá baøo taïi hai phía ñoái 

dieän nhau cuûa cô quan ( laù, hoa). 

Tuøy thuoäc taùc nhaân kích thích öùng ñoäng sinh tröôûng goàm quang öùng ñoäng, nhieät öùng ñoäng. 

Coù theå lieân quan ñeán hoomon thöïc vaät. 

2. Öùng ñoäng khoâng sinh tröôûng. 

Laø vaän ñoäng caûm öùng coù lieân quan ñeán söùc tröông nöôùc cuûa caùc mieàn chuyeân hoùa. 

Öùng ñoäng khoâng sinh tröôûng goàm öùng ñoäng tieáp xuùc, hoùa öùng ñoäng. 

III. VAI TROØ CUÛA ÖÙNG ÑOÄNG 

Ứng động giúp thực vật thích nghi đa dạng đối với sự biến đổi của môi trường để tồn tại và phát triển.  

II. LUYỆN TẬP 

* TỰ LUẬN 
Câu 1:  Cho các ví dụ sau: 

(1) Lá cây lá cây trinh nữ khép lại khi có va chạm nhẹ. 

(2) Ngọn cây hướng về phía có ánh sáng. 

(3) Hoa mười giờ nở lúc mười giờ nếu nhiệt độ thích hợp. 

(4) Rễ cây tránh nơi có ánh sáng. 

Trong các ví dụ trên, ví dụ nào thuộc hướng động?  

Câu 2: a. Nêu đặc điểm của hệ tuần hoàn hở? Hệ tuần hoàn kín? 

b. Bảng dưới đây cho biết thông tin về một số loài động vật và đặc điểm hệ tuần hoàn của chúng: 

Cột A Cột B 

1. Chim bồ câu A. Hệ tuần hoàn hở 

2. Cá chép B. Tuần hoàn kín, tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn. 

3. Châu chấu C. Tuần hoàn kín, tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn. 

4. Ếch đồng D. Tuần hoàn kín, tim 2 ngăn, 1 vòng tuần hoàn. 

Hãy ghép các thông tin ở cột A với thông tin ở cột B sao cho phù hợp. 

c. Hình A và B mô tả các kiểu hệ tuần hoàn, cho biết hình nào mô tả hệ tuần hoàn của tôm? 

                                     
                                                  A                                         B 

d. Hình sau mô tả các kiểu hệ tuần hoàn, cho biết hình nào mô tả hệ tuần hoàn của thằn lằn, cá voi? 

 
                  (1)                             (2)                                 (3)                                   (4) 
 



Câu 3: Cho ví dụ sau: Ngọn cây hướng về phía có ánh sáng. Ví dụ này thuộc hướng động hay ứng động? Từ đó trình 

bày khái niệm của nội dung này? 

Câu 4: So sánh đặc điểm tiêu hóa về (răng, ruột non, dạ dày, manh tràng) ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật. 

Câu 5: Sau khi học xong bài điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh, bạn An vẽ đồ thị của điện thế hoạt 

động nhưng chưa xong, em hãy giúp bạn An hoàn thiện các chú thích của hình. 

 

 
 

Câu 6: Sơ đồ điều hoà ASTT của gan và thận 

 

                  Bộ phận tiếp nhận kích thích                                                                                                              

                  .............................................. 

 

 

 

                                                                                   Bộ phận điều khiển 

                          (1)          ............................... 

                  

 

                                         

 

 

Bộ phận thực hiện 

                          ............................. 

Điền các từ sau đây vào khoảng trống: Thụ thể mạch máu, gan, thận, tuyến nội tiết (tuyến yên)? (1) là gì? 

* TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1: Khi thở ra, không khí qua các phần của đường hô hấp theo trật tự 

A. các phế nang, phế quản, khí quản, mũi, hầu.   

B. phế quản, các phế nang, khí quản, hầu, mũi.   

C. các phế nang, khí quản, phế quản, hầu, mũi.   

D. các phế nang, phế quản, khí quản, hầu, mũi.   

Câu 2: Bề mặt trao đổi khí của chim, thú phát triển hơn của lưỡng cư và bò sát vì 

I. Chim - thú là động vật hằng nhiệt. 

II. Chim - thú hoạt động tích cực nên nhu cầu về năng lượng cao. 

III. Nhu cầu trao đổi khí ở chim và thú cao hơn lưỡng cư và bò sát 

IV. Chim - thú có cấu tạo cơ quan phổi hoàn thiện nhất trong giới động vật. 

A. I, III, IV.  B. II, III, IV.  C. I, II, III.  D. I, II, IV.   

Câu 3: Hô hấp không có vai trò  

I. Cung cấp năng lượng cho toàn bộ hoạt động cơ thể 

II. Cung cấp oxi cho cơ thể và thải CO2 ra môi trường ngoài 

III. Mang oxi từ cơ quan hô hấp đến tế bào và mang CO2 từ tế bào về cơ quan hô hấp 

Điện thế nghỉ 

1 

     3 

     4 

     2 



IV. Cung cấp các sản phẩm trung gian cho quá trình đồng hóa các chất 

A. III  B. IV  C. II, III D. III, IV  

Câu 4: Mang cá có diện tích trao đổi khí lớn vì 

A. mang có kích thước lớn.   

B. có nhiều cung mang.   

C. mang có nhiều cung mang và mỗi cung mang gồm nhiều phiến mang.   

D. mang có khả năng mở rộng.   

Câu 5: Cơ quan hô hấp của động vật trao đổi khí hiệu quả nhất 

A. phổi của động vật có vú.   

B. phổi và da của ếch nhái.   

C. phổi của bò sát.   

D. da của giun đất. 

Hô hấp bằng hệ thống ống khí diễn ra chủ yếu ở 

A. côn trùng.   

B. bò sát.   

C. ruột khoang.   

D. thân mềm. 

Câu 6: Mao mạch là 

A. những mạch máu rất nhỏ nối liền động mạch và tĩnh mạch, đồng thời là nơi thu hồi sản phẩm trao đổi chất giữa 

máu với tế bào.   

B. những mạch máu nối liền động mạch và tĩnh mạch, đồng thời là nơi tiến hành trao đổi chất giữa máu với tế bào.  

C. những điểm ranh giới phân biệt động mạch và tĩnh mạch, đồng thời là nơi tiến hành trao đổi chất giữa máu với tế 

bào.   

D. những mạch máu rất nhỏ nối liền động mạch và tĩnh mạch, đồng thời là nơi tiến hành trao đổi chất giữa máu với tế 

bào.   

Câu 7: Hệ tuần hoàn có vai trò 

A. chuyển hóa vật chất trong tế bào cơ thể  

B. vận chuyển các chất trong nội bộ cơ thể  

C. chuyển hóa năng lượng trong cơ thể  

D. đem chất dinh dưỡng và oxi cung cấp cho các tế bào trong toàn cơ thể và lấy các sản phẩm không cần thiết đến 

các cơ quan bài tiết.  

Câu 8: Máu trao đổi chất với tế bào qua thành 

A. động mạch và mao mạch.    B. mao mạch.  C. động mạch và tĩnh mạch.  D. tĩnh mạch và mao mạch.   

Câu 9: Máu chảy trong hệ tuần hoàn hở máu chảy trong động mạch dưới áp lực 

A. thấp, tốc độ máu chảy nhanh.   

B. thấp, tốc độ máu chảy chậm.   

C. cao, tốc độ máu chảy cao.   

D. cao, tốc độ máu chảy chậm.   

Câu 10: Đường đi của máu (bắt đầu từ tim) trong hệ tuần hoàn hở 

A. tim → khoang cơ thể  →động mạch →  tĩnh mạch.   

B. tim  →tĩnh mạch → khoang cơ thể → động mạch.   

C. tim → động mạch →  khoang cơ thể  →tĩnh mạch.   

D. tim  →động mạch →  tĩnh mạch  →khoang cơ thể.   

Câu 11: Hệ tuần hở có ở các động vật nào sau đây? 

A. Ruột khoang, thân mềm, giun dẹp.     B. Giun tròn, cá, da gai.   

C. Chân khớp, thân mềm.                     D. Cá, giun tròn, thân mềm.   

Câu 12: Không phải là ưu điểm của tuần hoàn kín so với tuần hoàn hở? 

A. Máu chảy trong động mạch với áp lực cao hoặc trung bình.   

B. Tim hoạt động ít tiêu tốn năng lượng.   

C. Máu đến các cơ quan nhanh nên đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất.   

D. Tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa.   

Câu 13: Hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú được gọi là hệ tuần hoàn kín vì 

A. máu lưu thông liên tục trong mạch kín (qua động mạch, tĩnh mạch và mao mạch để về tim) dưới áp lực cao hoặc 

trung bình, máu chảy nhanh.   

B. là hệ tuần hoàn kép gồm 2 vòng tuần hoàn (vòng nhỏ vòng cơ thể).   

C. máu đi theo 1 chiều liên tục và trao đổi chất với tế bào qua thành mao mạch.   

D. là hệ tuần hoàn đơn theo một chiều liên tục từ tim qua động mạch tới mao mạch qua tĩnh mạch về tim.   

Câu 14: Hệ tuần kín là hệ tuần hoàn có 



A. máu đến các cơ quan nhanh nên đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất.   

B. máu lưu thông liên tục trong mạch kín (từ tìm qua động mạch, mao mạch, tĩnh mạch và về tim).  

C. máu chảy trong động mạch với áp lực cao hoặc trung bình.   

D. tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa.   

Câu 15: Huyết áp là  

A. áp lực máu khi tác dụng lên thành mạch  

B. tốc độ của máu khi di chuyển trong hệ mạch 

C. khối lượng máu khi di chuyển trong hệ mạch 

D. sự chênh lệch áp suất thẩm thấu của máu giữa các hệ thống mạch  

Câu 16: Người mắc chứng huyết áp cao, khi đo huyết áp cực đại phải lớn hơn giá trị  

A. 150mm Hg  

B. 130mm Hg  

C. 120mm Hg  

D. 800mm Hg  

Câu 17: Trật tự lan truyền xung điện trong hệ dẫn truyền tim: 

1. Bó his                 2. Mang Puôckin          3. Nút nhĩ thất                      4. Nút xoang nhĩ 

A. 1-> 2-> 3-> 4   

B. 2-> 3 ->4 ->1   

C. 3 ->1 ->2 ->4   

D. 4 ->3 ->1->2   

Câu 18: Huyết áp cao nhất trong  các...........và máu chảy chậm nhất trong các..... 

A. tĩnh mạch........ động mạch       B. động mạch.......... mao mạch  

C. động mạch........ tĩnh mạch       D. tĩnh mạch........... động mạch 

Câu 19: Những cơ quan có khả năng tiết ra hoocmôn tham gia cân bằng nội môi là: 

A. tụy, mật, thận.             B. tụy, vùng dưới đồi, thận.  C. tụy, gan, thận.  D. tụy, vùng dưới đồi, gan.   

Câu 20: Cân bằng nội môi là: 

A. Sự ổn định về các điều kiện lí hóa của môi trường trong (máu, bạch huyết, dịch mô) đảm bảo cho động vật tồn tại 

và phát triển.   

B. Là duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể.   

C. Là duy trì sự ổn định giữa môi trường trong và môi trường ngoài cơ thể.   

D. Các tế bào, các cơ quan của cơ thể chỉ có thể hoạt động bình thường khi các điều kiện lý hóa của môi trường trong 

được ổn định.   

Câu 21: Các loại hệ đệm có vai trò ổn định pH của nội môi nhờ: 

I. Khi môi trường axit, chất đệm kết hợp với các ion H+ để điều chỉnh 

II. Khi môi trường kiềm, chất đệm kết hợp với các ion OH- để điều chỉnh 

III. Nếu pH nội môi ở trạng thái axit, hệ đệm sẽ kết hợp với ion Na+ để cân bằng 

IV. Nếu pH nội môi trong trạng thái kiềm, hệ đệm sẽ kết hợp với ion Cl- để cân bằng 

A. III, IV   B. I, III   C. I, II  D. II, IV  

Câu 22:Độ pH của nội môi được cân bằng ổn định nhờ các loại hệ đệm: 

I. Hệ đệm bicacbonat     II.Hệ đệm photphat   III. Hệ đệm sunfonat              IV. Hệ đệm prôtêin 

A. I, II, III, IV                    B. I, II, IV                C. I, IV                          D. I, III, IV 

Câu 23: Cơ chế điều hòa áp suất thẩm thấu của máu chủ yếu dựa vào 

A.điều hòa hấp thụ nước và Na
+
 ở thận.          B. điều hòa hấp thụ K

+ 
và Na

+
 ở thận. 

C. điều hòa hấp thụ K
+ 

ở thận.                          D. tái hấp thụ nước ở ruột già. 

Câu 24: Đặt hạt đậu mới nảy mầm vị trí nằm ngang, sau thời gian, thân cây cong lên, còn rễ cây cong xuống. Hiện 

tượng này được gọi là  

 A. thân cây và rễ cây đều có tính hướng đất âm  

 B. thân cây có tính hướng đất dương còn rễ cây có tính hướng đất âm  

 C. thân cây và rễ cây đều có tính hướng đất dương   

 D. thân cây có tính hướng đất âm còn rễ cây có tính hướng đất dương  

Câu 25:  Hiện tượng rễ cây có hình lượn sóng vì rễ cây có tính hướng đất dương và hướng 

Câu 26: Hướng động là hình thức phản ứng của 

A. một bộ phận của cây trước tác nhân kích thích theo một hướng xác định.   

 B. một bộ phận của cây trước tác nhân kích thích theo nhiều hướng.   

 C. cây trước tác nhân kích thích theo nhiều hướng khác nhau.   

 D. cây trước tác nhân kích thích theomột hướng xác định.  

Câu 27: Nhân tố chi phối tính hướng sáng dương của cây: 

A. Chất kích thích sinh trưởng giberelin.                           B. Tác động của các chất kìm hãm sinh trưởng.   



 C. Tác động của các chất kích thích sinh trưởng.     D. Chất kích thích sinh trưởng auxin.   

Câu 28:  Hai loại hướng động chính là 

A. hướng động dương (sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích) và hướng động âm (sinh trưởng tránh xa nguồn kích 

thích).   

 B. hướng động dương (sinh trưởng hướng tới nước) và hướng động âm (sinh trưởng hướng tới đất).   

 C. hướng động dương (sinh trưởng hướng tới nguồn ánh sáng) và hướng động âm (sinh trưởng hướng về trọng lực). 

  

 D. hướng động dương (sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích) và hướng động âm (sinh trưởng hướng tới nguồn kích 

thích). 

Câu 29:  Ví dụ biểu hiện tính cảm ứng của thực vật: 

I. Hoa hướng dương luôn quay về hướng mặt trời 

II. Ngọn cây bao giờ cũng mọc vươn cao, ngược chiều với trọng lực 

III. Sự cụp lá của cây trinh nữ 

IV. Lá cây bị héo khi bị khô hạn 

V. Lá cây bị rung chuyển khi bị gió thổi 

A. I, II, III, V   B. I, II, III, IV   C. II, III, IV, IV                  D. I, III, IV, V  

Câu 30: Cơ quan của hoa có ứng động sinh trưởng 

A. nhị - nhuỵ.          B. đài hoa.        C. đầu nhị - bầu noãn.    D. cánh hoa.   

Câu 31: Sự vận động nở hoa thuộc  

A. quang ứng động.   B hoá ứng động.   C. ứng động sức trương.   D. ứng động tiếp xúc.   

Câu 32: Điểm khác nhau giữa ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng? 

A. Ứng động không sinh trưởng xảy ra do sự sinh trưởng không đồng đều tại các mặt trên và mặt dưới của cơ quan 

khi có kích thích.   

 B. Ứng đông sinh trưởng xảy ra do biến động sức trương trong các tế bào chuyên hoá.   

 C. Ứng động sinh trưởng là quang ứng động, còn ứng động không sinh trưởng là ứng động sức trương.   

 D. Ứng động sinh trưởng phụ thuộc vào cấu trúc kiểu hình dưới tác động của ngoại cảnh, còn ứng động không sinh 

trưởng xuất hiện không phải do sinh trưởng mà là do biến đổi sức trương nứơc trong tế bào.   

Câu 33:  Ứng động nở hoa của cây bồ công anh (Taraxacum officinale) nở ra vào lúc sáng và cụp lại lúc chạng vạng 

tối hoặc lúc ánh sáng yếu là kiểu ứng động 

A. sinh trưởng - quang ứng động                            B. không sinh trưởng - nhiệt ứng động   

 C. không sinh trưởng - quang ứng động                       D. sinh trưởng - nhiệt ứng động 

Câu 34. Khi hàm lượng glucozơ trong máu giảm, cơ chế điều hòa diễn ra theo tật tự nào ? 

A. tuyến tụy → glucagôn → gan → glicôgen → glucozơ trong máu tăng 

B. gan → glucagôn → tuyến tụy→ glicôgen → glucozơ trong máu tăng 

C. gan → tuyến tụy → glucagôn → glicôgen → glucozơ trong máu tăng 

D. tuyến tụy → gan → glucagôn → glicôgen → glucozơ trong máu tăng 

Câu 35. Vai trò của insulin là tham gia điều tiết khi hàm lượng glucozơ trong máu 

A. cao, còn glucagôn điều tiết khi nồng độ glucozơ trong máu thấp 

B. thấp, còn glucagôn điều tiết khi nồng độ glucozơ trong máu cao 

C. cao, còn glucagôn điều tiết khi nồng độ glucozơ trong máu cũng cao 

D. thấp, còn glucagôn điều tiết khi nồng độ glucozơ trong máu cũng thấp 

Câu 36. Trật tự đúng về cơ chế duy trì cân bằng nội môi là: 

A. Bộ phận tiếp nhận kích thích → bộ phận điều khiển → bộ phận thực hiện → bộ phận tiếp nhận kích thích 

B. Bộ phận điều khiển → bộ phận tiếp nhận kích thích → bộ phận thực hiện → bộ phận tiếp nhận kích thích 

C. Bộ phận tiếp nhận kích thích → bộ phận thực hiện → bộ phận điều khiển → bộ phận tiếp nhận kích thích 

D. Bộ phận thực hiện → bộ phận tiếp nhận kích thích → bộ phận điều khiển → bộ phận tiếp nhận kích thích 

Câu 37. Bộ phận điều khiển trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là 

A. trung ương thần kinh hoặc tuyến nội tiết         B. các cơ quan như thận, gan, phổi, tim, mạch máu… 

C. thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm                           D. cơ quan sinh sản 

Câu 38. Bộ phận điều khiển trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là 

A. trung ương thần kinh hoặc tuyến nội tiết         B. các cơ quan như thận, gan, phổi, tim, mạch máu… 

C. thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm                           D. cơ quan sinh sản 

Câu 39. Ở người trưởng thành, mỗi chu kì tim kéo dài 

A. 0,1 giây ; trong đó tâm nhĩ co 0,2 giây, tâm thất co 0,3 giây, thời gian dãn chung là 0,5 giây 

B. 0,8 giây ; trong đó tâm nhĩ co 0,1 giây, tâm thất co 0,3 giây, thời gian dãn chung là 0,4 giây 

C. 0,12 giây ; trong đó tâm nhĩ co 0,2 giây, tâm thất co 0,4 giây, thời gian dãn chung là 0,6 giây 

D. 0,6 giây ; trong đó tâm nhĩ co 0,1 giây, tâm thất co 0,2 giây, thời gian dãn chung là 0,6 giây 

Câu 40. Hướng động là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với 



A. tác nhân kích thích từ một hướng                    B. sự phân giải sắc tố 

C. đóng khí khổng                                                 D. sự thay đổi hàm lượng axit nuclêic 

 

 

 


