
Plan zajęć nauczania zdalnego 23-27 marca 2020
Informacja o dostępnych materiałach i możliwych formach realizacji przez ucznia w domu 
23-27 marca 2020 r. Klasa V-VII
Przedmiot Biologia 

   Dzień tygodnia Przedmiot/
edukacja

Temat Treści/Zadanie Uwagi do
realizacji zadań

Środa Biologia 
klasa VII

Ośrodkowy 
układ nerwowy

Nauczysz się
• wykazywać związek 

między budową 
a funkcją neuronu;

• wyjaśniać, na czym 

polega przewodzenie 
impulsów nerwowych;

• wymieniać funkcje 

układu nerwowego;
• omawiać strukturalny 

i czynnościowy 
podział układu 
nerwowego;

• wyjaśniać, na czym 

polega 
przeciwstawne 
działanie układu 
współczulnego 
i przywspółczulnego.

Temat, ćwiczenia,
filmy znajdują się 
na stronie: 
https://epodreczni
ki.pl/a/uklad-
nerwowy/D10MW
9iVy 

Podręcznik 
str.177-180
Pisemnie Praca 
domowa z e-
podręcznika na 
ocenę 
Praca domowa
Polecenie 3.1

Stwórz tabelkę, w 
której porównasz 
dendryty i akson. 

Uwzględnij 3 cechy.
Polecenie 3.2

Wyjaśnij, jakie 
znaczenie w okresie 
wypoczynku ma 
zwalnianie pracy 
serca, pobudzanie 
perystaltyki jelit, 
zwiększanie 
wydzielania soków w
żołądku, a także 
która część układu 
nerwowego 
odpowiada za te 
czynności.

Do przesłania na
adres 
krawczyk.ann@
gmail.com

https://epodreczniki.pl/a/uklad-nerwowy/D10MW9iVy
https://epodreczniki.pl/a/uklad-nerwowy/D10MW9iVy
https://epodreczniki.pl/a/uklad-nerwowy/D10MW9iVy


Czwartek Biologia 
klasa VII

Obwodowy 
układ 
nerwowy. 
Odruchy.

Nauczysz się
• omawiać budowę 

obwodowego układu 
nerwowego;

• opisywać funkcję 

nerwów czuciowych 
i ruchowych;

• omawiać drogę 

impulsu nerwowego, 
korzystając ze 
schematu łuku 
odruchowego;

• wykazywać 

znaczenie odruchów 
warunkowych 
i bezwarunkowych 
oraz porównywać je 
ze sobą.

Temat, ćwiczenia, 
filmy znajdują się na 
stronie: 
https://epodreczniki.pl
/a/odruchy-
bezwarunkowe-i-
warunkowe/DMM4sL
qpp 

Podręcznik 
str.181-184
Pisemnie Praca 
domowa
Polecenie 4.3

Porównaj w tabeli 
odruchy 
bezwarunkowe i 
warunkowe.

 do przesłania na 
adres 
krawczyk.ann@gmail
.com

Piątek Biologia 
klasa V

Pęd. Budowa i 
funkcje łodygi.

Nauczysz się
• opisywać 

podstawowe funkcje 
łodygi;

• odróżniać różne typy 

łodyg;
• rozpoznawać tkanki 

na przekroju 
poprzecznym łodygi;

• wykazywać związek 

między tkankową 
budową łodygi a jej 
funkcją;

• przedstawiać funkcję 

zmodyfikowanych 
łodyg.

Temat, ćwiczenia,
filmy znajdują się 
na 
stronie:https://epo
dreczniki.pl/a/lody
ga/DDyUpE14m 

Podręcznik 
str.102-105
Pisemnie  ćw. 
1,2,3 str.105 do 
przesłania na 
adres 
krawczyk.ann@g
mail.com

Biologia 
klasa VI

Płazy – 
kręgowce 
wodno - 
lądowe

Nauczysz się
• wskazywać 

i opisywać 
przystosowania 
płazów do życia na 
lądzie i w wodzie (na 

Temat, ćwiczenia,
filmy znajdują się 
na stronie:
https://epodreczni
ki.pl/a/plazy---
zwierzeta-wodno-
ladowe/DA2jmRP

https://epodreczniki.pl/a/plazy---zwierzeta-wodno-ladowe/DA2jmRPZ2
https://epodreczniki.pl/a/plazy---zwierzeta-wodno-ladowe/DA2jmRPZ2
https://epodreczniki.pl/a/lodyga/DDyUpE14m
https://epodreczniki.pl/a/lodyga/DDyUpE14m
https://epodreczniki.pl/a/lodyga/DDyUpE14m
mailto:krawczyk.ann@gmail.com
mailto:krawczyk.ann@gmail.com
https://epodreczniki.pl/a/odruchy-bezwarunkowe-i-warunkowe/DMM4sLqpp
https://epodreczniki.pl/a/odruchy-bezwarunkowe-i-warunkowe/DMM4sLqpp
https://epodreczniki.pl/a/odruchy-bezwarunkowe-i-warunkowe/DMM4sLqpp


podstawie 
obserwacji);

• opisywać mechanizm 

oddychania u płazów;
• przedstawiać cykl 

rozwojowy żaby;
• rozpoznawać 

wybranych 
przedstawicieli 
płazów krajowych;

• oceniać znaczenie 

płazów.

Z2 

Podręcznik str.93-
96
Pisemnie  ćw. 
1,2,3 str.96 do 
przesłania na 
adres 
krawczyk.ann@g
mail.com

Przedmiot Chemia

   Dzień tygodnia Przedmiot/eduka
cja

Temat Treści/Zadanie Uwagi do 
realizacji zadań

 Środa Chemia klasa VII Woda – 
właściwości i 
rola w 
przyrodzie

Nauczysz się
• wyjaśniać 

pojęcie 
polarności 
cząsteczki wody;

• przedstawiać 

oddziaływania 
między 
cząsteczkami 
wody;

• przeprowadzać 

doświadczenie, 
którego celem 
jest zbadanie, 
czy dana 
substancja 
rozpuszcza się 
w wodzie, czy 
też nie.

Temat, 
ćwiczenia, filmy 
znajdują się na 
stronie:
https://epodreczni
ki.pl/a/woda-i-jej-
wlasciwosci/D17y
Ydm60 

Podręcznik 
str.160 - 164
Pisemnie:
1) Jakie są 
właściwości 
wody?
2) Jak 
racjonalnie 
gospodarować 
wodą?
 Prześlij na 
adres 
krawczyk.ann@
gmail.com 
 do 30.03.20r

Piątek Chemia klasa VII Woda jako 
rozpuszczalnik

mailto:krawczyk.ann@gmail.com
mailto:krawczyk.ann@gmail.com
https://epodreczniki.pl/a/woda-i-jej-wlasciwosci/D17yYdm60
https://epodreczniki.pl/a/woda-i-jej-wlasciwosci/D17yYdm60
https://epodreczniki.pl/a/woda-i-jej-wlasciwosci/D17yYdm60
https://epodreczniki.pl/a/plazy---zwierzeta-wodno-ladowe/DA2jmRPZ2

