
Biologia klasa VII- 30.03.2020 

Kończymy omawiać dział 4 – „ Układ oddechowy. Układ wydalniczy”. 

Temat lekcji: Podsumowanie działu „Układ oddechowy. Układ wydalniczy”. 

 Prosiłabym, abyście po zapoznaniu się  w podręczniku z powtórzeniem wiadomości ( strony 

172-174) dotyczącym tego działu,  wykonali z podręcznika  zadania 1-13 ze stron 175 – 176. 

W zeszycie przedmiotowym pod tematem lekcji należy wpisać numer zadania oraz wybraną 

odpowiedź. Termin wykonania zadań: 03.04.2020r. 

Test sprawdzający wiadomości odbędzie się po omówieniu działu 5. 

Rozpoczynamy omawianie nowego działu 5 – „Układ nerwowy i narządy zmysłów. Układ 

hormonalny”. 

Temat lekcji: Budowa i funkcje układu nerwowego. 

Proszę zapoznać się w podręczniku ( strony 178 – 182)  z tekstem dotyczącym budowy oraz 

roli układu nerwowego.. 

Wejdź również na stronę www.gov.pl/zdalnelekcje odszukaj w planie lekcji dla szkoły 

podstawowej klasę VII i przedmiot biologia, a następnie zapoznaj się z   Lekcją 6- Układ 

nerwowy. Lekcja z e-podręcznika 1.              

W celu utrwalenia wiadomości proszę o wykonanie zadań, które dotyczą układu nerwowego. 

Zadanie1. Uzupełnij tekst. Wpisz w odpowiedniej formie gramatycznej wyrazy wybrane 

spośród podanych poniżej. 

ośrodkowy, obwodowy, bodźce, impulsy, odbiera 

Układ nerwowy………………… i wysyła informacje. 

Nerwy przewodzą informacje w postaci………………….. nerwowych. 

Niektóre nerwy przewodzą impulsy nerwowe w kierunku …………………………. układu 

nerwowego, inne zaś w przeciwną stronę – od mózgu i rdzenia kręgowego do 

………………… układu nerwowego. 

Mózg „decyduje” o tym, jaka będzie reakcja na ……………… 

Zadanie 2. Podaj nazwy elementów budowy komórki nerwowej (neuronu): 

a) 

b) 

c) 

d) 

http://www.gov.pl/zdalnelekcje


Zadanie 3. Dokończ zdanie: 

Synapsa to………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 4. W każdym zdaniu podkreśl jedną z wyróżnionych informacji, tak aby uzyskane 

informacje były prawdziwe. 

Część współczulna i przywspółczulna układu autonomicznego pracują niezależnie/ zależnie 

od woli człowieka, na zasadzie wzmacniania/ antagonizmu. 

Narządy są unerwione przez nerwy obu układów/ jednego z układów. 

Unerwienie mięśni tułowia/ pęcherza moczowego zapewnia autonomiczny układ nerwowy. 

 

  Termin wykonania zadań: 03.04.2020r. Wykonane zadania proszę wydrukować i wkleić           

do zeszytu pod tematem lub zapisać w zeszycie do biologii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


