
Biologia 5 

Kolejna lekcje dla Was na 2 tygodnie -  ostanie i wystawiamy oceny.   Poprzednie zadanie otrzymałam tylko od kilku osób, proszę 

je wysyłać, to juz ostatnie tematy. 

Ostatni  temat do zrobienia to kolejne grupy roślin.  Notakę macie podana ponizej, bo w podręczniku jest dużo szczegółowych i 

trudnych wiadomości, dlatego podsuwam, na czym macie sie skupić, a co można pominąć.  

Tak, jak w poprzednim temacie szczególy dotyczące rozmnażania są do pominięcia lub dla  dociekliwych, zainteresowanych 

tematem.  Słowo nasiona jest Wam dobrze znane 

Temat : Rośliny  nasienne. 

1. Rośliny nasienne, bo wytwarzaja kwiaty i nasiona.  

2. Rośliny nagonasienne to drzewa i krzewy iglaste np. świerk, jodła, sosna, modrzew (str.134): 

a) ich liście nazywamy igłami (nie zrzucają ich na zimę, wyjątek to modrzew) 

b) są odporne na zimno i susze, dlatego najczęściej rosną  na północy, w Tajdze 

c) ich kwiaty to szyszki, na których powstają nasiona 

d) ale żeby powstało nasienie musi dojść do zapylenia – pyłek pochodzi z kwatu męskiego i jest przenoszony przez 

wiatr na szyszkę (po zapyleniu i zapłodnieniu) 

e) w szyszce powstaje nasienie, które kiełkuje w nowe drzewo 

3. Rośliny okrytonasienne to te, których nasina sa okryte owocem, np. jabłko, śliwka: 

a) wszystkie drzewa liściaste, warzywa, owoce, cała łąka, tawy to rośliny okrytonasienne  

b) kwiaty jabłoni, tulipana są bardzo okazałe, ale kwiaty traw już nie (trawa też kwitnie) 

c) kwiat jest zbudowany ze słupka, precików i kolorowych płatków (str. 138) 

d) w precikach powstaje pyłek, który przenosi wiatr lub owady (stąd wiatropylność  i owadopylność) 

e) w słupku jest komórka jajowa, z której po zapyleniu i zapłodnieniu powstaje nasienie  i owoc 

f) płatki korony (i nektar) służą do wabienia owadów, np. pszczół  

4. Wiatropylność i owadopylność .  str. 140 i 141 

ciekawostki – rosliny owadopylne maja piekne kwiaty i produkują nektar (pachnące, słodkie jedzenie koło słupka), żeby zwabić 

pszczołe – pszczoła zbiera nektar i ubrudzi sie płkiem, potem leci na nastepny kwiat i ten pyłek przenosi, 

 rośliny wiatropylne nie wytwarzają pęknych kwiatów, ani nektaru, bo tego nie potrzebuja – ich pyłek przenosi wiatr, ale to na 

ten pyłek mamy uczulenia – jest go dużo w powietrzu na wiosnę ( z drzew) i latem (z traw, pokrzywy) 

5. Nasiona:  str. 145 

a) budowa – zarodek, z którego kiełkuje korzeń i liście oraz tkanka odżywcza, która jest zapasem jedzenia dla młodej 

rośliny do czasu, aż zacznie robic fotosyntezę 

b) aby nasiona kiełkowały muszą mieć ciepło i wilgoć  

W ćwiczeniach zrobicie str. 88, 90, 92 i 94, pozostałe jesli ktos ma życzenie. 

Po zrobieniu wszystkiego wysyłacie na mojego e-maila zdjęcia notatek w zeszycie oraz  odpowiedzi do pytań poniżej, można 

je zrobic w zeszycie wysłać zdjęcie 

1. Obok zdań dopisz czy dotyczy mszaków, parotników , nagonasiennych czy okrytonasiennych: 

a) wytwarzają  okazałe, różnokolorowe  kwiaty –  

b) ich kwiaty to szyszki –  

c) rozmnażaja sie przez zarodniki –  

d) rozmnażają się przez nasiona –  

e) należą do nich skrzypy i widłaki –  

f) należa do nich drzewa iglaste –  

g) należa do nich maki, stokrotki, pokrzywy i słoneczniki –  

h) są owadopylne –  

2. Dlaczego wczesną wiosną wysiewamy nasiona np. kapusty, pomidora do doniczek i trzymamy w domu na parapecie lub 

w szklarniach, zamiast od razu do gruntu, na polu?Przecież tam maja rosnąć. Potem trzeba je przesadzać, dużo z tym 

pracy. Nie można od razu na grządkach? 

3. Podaj, co jemy z podanych roślin, która część jest jadalna – nasiona czy owoce? 

a) groch, pszenica, orzechy –  

b) jabłko, brzoskwinia, śliwka -  

 

Czekam na zadania do 7 czerwca, potem zaczynam wystawiać oceny    E-mail –    jolantajanuszek170@gmail.com     

Powodzenia 



Biologia  6 

Na poczatek komentarz dopoprzedniego zadania – zadania które otrzymała były bdb zrobione, ale niewieli ich 

otrzymałam, wiec czekam na spóźnialskich.  Nie dostałam zadania od wielu, mam tylko 4 oceny, spóźnienie wpływa 

na ocenę.    Ostatni temat dotyczy  ssaków, czyli tej gromady, do której należy człowiek - anatomie i fizjologię ssaków 

będziecie szczegółowo  omawiali na przykładzie człowieka w następnej klasie. 

Temat:  Ssaki – zwierzę wszystkich środowisk 

1. Ssaki , bo młode ssie mleko matki. 

2. Sa stałocieplne, co zapewnia im gruba sierść (włosy) i często tkanka tłuszczowa pod skórą. 

3. Wszystkie oddychaja płucami, więc wodne delfiny, czy wieloryby muszą pływać blisko powierzchni wody,       

w głębinach tylko nurkują, bo dłuże przebywanie grozi utopieniem się.  

4. Maja liczne przystosowania przydatne w środowisku, w którym żyją, np.: 

a) kret – jest ślepy , ale ma długie pazury do grzebania w ziemi  

b) nietoperz – ma kończyny przednie przekształcone w skrzydła do latania 

c) delfin – kończyny zredukowane do płetw 

d) konie, sarny – maja kopyta do ochrony palców przy bieganiu 

e) wilki i krowy – maja zęby dostosowane do rodzaju pożywienia 

5. Rozmnażanie : 

a) sa żyworodne, tzn. że młode rozwija się wewnątrz organizmu matki (a nie poza nim jak w jaojrodności) 

b) zarodek podczas rozwoju jest karmony przez matke przez łożysko systematycznie, codziennie 

c) po urodzeniu jest kontynuacja karmienia i opieki 

6. Przykłady :  str. 136 – 142 

 

W ramach zadania, że przerobiliście te tematy proszę przesłać zdjęcia zrobionej poniżej tabelki.  

Należy ją uzupełnić, wstawiając cyfry zamiast całego zdania. 

Gromada Cechy charakterystyczne 

Ryby  

Płazy  

Gady  

Ptaki  

ssaki  

1. Oddychaja  płucami                                              12. Maja pneumatyczne kości (wypełnione powietrzem) 

2. Odychaja skrzelami                                                13. Ich płuca mają worki powietrzne 

3. Ich jaja to skrzek                                                     14.  mogą wymieniac gazy przez skórę 

4. Ich jaja to ikra                                                         15. Należa do nich krokodyle i aligatory 

5. Żyją wyłącznie w wodzie                                       16.  Należa do nich pingwiny, strusie i bociany 

6. Maja ciało pokryta piórami                                   17. Należą do nich foki, delfiny i jeże 

7. Maja ciało pokryte sierścia/włosami                  18. Należą do nich karp, rekin i tuńczyk 

8. Składaja jaja na lądzie                                            19. Ich dziecko to kijanka 

9. Składaja jaja w wodzie                                           20. Są stałocieplne 

10. Opiekuja się potomstwem                                     21. są zmiennociep[lne 

11. Hibernują                                                                  22. Są żyworodne 

 

Czekam na zadania do 7 czerwca, potem zaczynam wystawiac oceny    E-mail –    jolantajanuszek170@gmail.com      

 

 

 



Biologia 7 

Czekam na spóźnialskich z zadaniami, ale te które otrzymałam dobrze o Was świadczą, pod warunkiem, że sami je 

zrobiliście ?? Dalszy ciąg z biologii to narządy zmysłów i układ rozrodczy. 

Temat: Narządy zmysłów 

1. Narząd smaku jest na języku i nazywa sie kubki smakowe, są  4 kubki smakowe co oznacza, że rozpoznajemy 

4 smaki (tylko) – wpisz jakie........ 

2. Narząd powonienia – jest w nosie, rozpoznaje bardzo dużo zapachów, ale szybko sie męczy (jeśli poczujesz 

zapach gazu w domu to natychmiast reaguj, bo za kilka sekund przestaniesz go czuć i sie zatrujesz nim) 

3. Narząd słuchu i równowagi, czyli ucho: 

a) droga fali dzwiękowej przez ucho 

małżowina – przewód słuchowy – dokończ................. 

b) Trabka słuchowa wyrównuje cisnienia w uchu (jak jedziesz windą to zatyka Ci ucho, przełykasz ślinę i jest 

dobrze, bo ciśnienie się wyrównało i to jest rola tej trąbki) 

c) narząd równowagi to 3 kanaly półkoliste – informuja mózg o położeniu  ciała 

4. Narząd wzroku, czyli oko: 

a) aparat ochronny oka to  wpisz ............. 

b) gałka oczna to właściwy narząd do odbierania bodźców świetlnych składa sie z:  

 ciało szkliste 

 twardówka i rogówka 

 naczyniowka i tęczówka (to ona ma kolor) 

 źrenica – wpisz jak pracuje, co to jest adaptacja oka ................. 

 soczewka – zmiana ksztaltu soczewki to akomodacja , czyli przystosowanie do widzenia z bliska 

i daleka, ustawianie ostrości widzenia z różnych odległości (w aparatach to jest zoom) 

 siatkówka – to na niej powstaje obraz, jakiekolwiek uszkodzenie/choroba siatkówki oznacza 

utrate wzroku, czopki pozwalają widzieć kolory pod warunkiem że jest dobre oświetlenie/jasno, 

a pręciki daja obraz czarno-biały, ale pozwalaja widzieć w półmroku/wieczorem 

c) wady wzroku: 

 soczeka nie zmienia kształtu i nie widzi sie wyraźnie przedmiotów oddalonych, taka wada 

nazywa się .................. 

 soczeka nie zmienia kształtu i widzi sie wyraźnie przedmioty oddalone,a te blisko rozmywają się 

taka wada nazywa się...................... 

 uszkodzone czopki nie pozwalaja odróżniac barw, taka wada to ........................... 

 zmętniała soczewka ze starości to....................... 

 uszkodzony nerw wzrokowy powoduje  ............................... 

 

Temat: Higiena i choroby układu nerwowego. 

Proszę sobie poczytać na str. 185 - 189 o stresie, depresji, udarach i wylewach, padaczce, autyzmie, 

chorobie Alzheimera i roli snu. 

   

Temat: Układ rozrodczy męski żeński. 

Ten rozdział zostawiam juz całkowicie do Waszej dyspozycji. 

 

 

Zdjęcie uzupełnionej notatki o narządach zmysłów poprosze na e-maila do 7 czerwca i wystawiamy oceny  

E-mail –    jolantajanuszek170@gmail.com      

 

 

 

 



Chemia 7 

Ostnie zagadnie do przerobienia to stężenie prcentowe roztworu. Str. 184 

Myślę że spotkaliście sie z 10%, 96% spirytusem, który trzeba rozcieńczyć do 70% i dezynfekować ręce. 

 

Temat:  Stężenie prcentowe roztworu. 

str.184 i 185 do przepisania wszystko co na czerwono, definicja, wzór do obliczania i co to jest cp, ms, mr 

Jesli mamy  100g roztworu  10% octu to znaczy, że  zawiera on  10g kwasu octowego  i 90 g wody 

Jesli mielibyśmy  300g roztworu  10% octu to znaczy, że jest w nim 3 x 10=30g kwasu octowego i 300 – 30= 270 wody 

(lub 90 x 3 = 270g wody) 

 Masa roztworu to masa wody + masa substancji w niej rozpuszczonej. 

1. Podaj ile jest wody i ile cukru w szklance 70% roztworu cukru?  Jeśli masz  szklankę takiego roztworu to masz 

ok 200g. Podane jest że rozwór jest 70%, czyli w 100g roztworu jest 70g cukru (czyli wody zostaje 30g) 

              Ty masz 200g tego rozworu, czyli 2x wiecej, a to znaczy, że cukru jest 2 x70 = 140g, czyli wody jest  

             200 – 140=60g. Odp. W 200g tego roztworu jest 140g cukru i 60g wody 

2. Podaj ile jest wody i ile cukru w 50g  70% roztworu? Skoro jest 70% to w 100g roztworu musi być 70 g cukru           

i 30g wody, a Ty masz 50g tego roztworu, to o połowę mniej, czyli cukru jest 70:2=35g, a wody 30:2=15g 

Odp. W 50g tego roztworu jest 35g cukru i 15 g wody 

3. Oblicz stężenie procentowe (cp) roztworu który waży 120g i jest w nim 15g substancji.  Tym razem w głowie 

nie policzysz, jest do tego wzór    cp = (ms x 100) : mr  Twoj roztwór waży 120g, a substancja 15g, więc 

Cp = (15 x 100) : 120 = 1500 : 120 = 12,5 %   

  odp.  Twój roztwór jest 12,5% (w 100g tego roztworu jest 12,5g substancji) 

4. 30g cukru rozpuszczonoe w 120g wody. Jakie jest cp tego roztworu?    

Masa roztworu = 30g cukru + 120g wody = 150g     masa substancji to te 30g cukru 

Cp = (30 x 100) : 150 = 3000 : 150 = 20%.  Odp. Powstały roztwór jest 20% 

5. Oblicz cp  roztworu,  jeśli do 200g 30% roztworu dolano 50g wody. Roztwór waży 200, ale dodano wody, 

czyli 200+ 50=250g, substancji w nim jest 60g, bo w 100g jest 30 więc w 200 musi być 60g substancji.  

Cp = (60 x 100): 250 = 6000 : 250 = 24%   odp. Roztwór zrobił sie 24% 

Prosze przemyśleć przykłady, które podałam i podręcznikowe na str 185 – 187 i rozwiązać troche zadań, bo o to 

 w tym temacie chodzi.  W podręczniku sa 2 sposoby obliczania, ale Wy zostajecie przy obliczeniach z astosowaniem 

wzoru.  

Zadanie dla Was to liczenie stężeń, im więcej tym lepiej. 

Str. 96 w ćwiczeniach do zrobienia i zdjęcie rozwiazanych przesłać 

Podane zadania poniżej policzyć, najlepiej w zeszycie, zrobić zdjęcie i przesłać 

1. Oblicz cp  tego roztworu,  jeśli :  

a) w 300g  roztworu znajduje się 6g cukru 

b) w 20 g  roztworu jest  7g cukru 

c) w 500g  roztworu znajduje się 90g cukru 

d) w 150g  roztworu znajduje się 20g cukru 

e) w 30g  roztworu znajduje się 10g cukru 

2. Oblicz cp roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie: 

a) 30g soli  w 200g wody 

b) 40g substancji w 260g wody 

c) 70 g soli rozpuszczono w 50g wody 

3. Oblicz cp  tego roztworu,  jeśli do 300g 10% roztworu dolano 100g wody. 

4. Do 150g % roztworu 5% roztworu dodano 50g wody.  Oblicz cp  po rozcieńczeniu. 

5. Do 400 g 20% roztworu dodano 70g wody.  Oblicz cp  po rozcieńczeniu. 

 

Zdjęcie rozwiązanych zadań poprosze na e-maila do 7 czerwca i wystawiamy oceny  

E-mail –    jolantajanuszek170@gmail.com    

   



Biologia 8 

Nie mam jeszcze połowy zadań od Was, więc nie podaje rozwiązań.  Mam nadzieje porozmawiacv z Wami na Skype 

to łatwiej będzie podać rozwiazania i zasady punktacji. I najważniejsze,  podać proponowane oceny 

Z biologii zostają Wam tematy do poczytania z IV działu: 

Temat:  zanieczyszczenia   str. 144 

1.kwasny deszcz                    6. Zanieczyszczenia wód 

2. Dziura ozonowa                  7. Degradacje gleb 

4. smog 

5 ocieplenie klimatu 

Temat:  Zasoby przyrody  str. 152 

1. Zasoby, które mogą sie wyczerpać i takie, które uważa się za niewyczerpywalne 

2. Zasoby odnawialne i nieodnawialne 

Temat: Sposoby ochrony przyrody  str. 157 

1. Parki narodowe i krajobrazowe 

2. Rezerwaty przyrody 

3. Ochrona gatunkowa częściowa i ścisła 

 

Chemia 8 

Z chemii sprawa jest inna, bo macie jeszcze ważne rzeczy do poczytania z biochemii. Zadanie poszło dobrze, ale 

polowy nie mam, wiec czekam. 

Temat:Tłuszcze   str. 190 

1. Tłuszcze to estry wyższych kwasów tłuszczowych i glicerolu. ( na biologii było, że składaja się z glicerolu i 

kwasów tłuszczowych nasyconych i/lub nienasyconych) 

2. Wzór tłuszczu o nazwie tristearynian glicerolu jest w podręczniku, prosze spróbowac napisać tripalmitynian 

glicerolu i trioleinian glicerolu, wzorując sie na tym z podręcznika 

3. Właściwości tłuszczów -  wpisać 

Temat:  Białka  str. 196 

1. Bialka powstaja z aminikwasów (też było na biologii, ale wzorów białek nie piszecie, bo sa dość 

skomplikowane) 

2. Właściwości białek: 

a) reakcja ksantoproteinowa – wpisać na czym polega 

b) białka ścinają sie (ulega nieodwracalnemu zniszczeniu) pod wpływem:  wypisać czego 

c) *koagulacja i denaturacja białka – dla zainteresowanych 

Temat:  Cukry = cukrowce = sacharydy    str. 202 – 216 

1. Monosacharydy to glukoza i fruktoza (najprostsze cukry) : 

a) wzór glukozy i frulktozy – C6H12O6 

b) glukozę otrzymuje sie w procesie fotosyntezy, a potem spala w komórkach, w mitochondriach w 

procesie oddychania/spalania komórkowego 

c) właściwosci – wpisać 

2. Disacharydy (składaja sie z 2 glukoz) , czyli sacharoza: 

a) wzór – wpisać 

b) właściowści i zastosowanie – wpisać 

3. Polisacharydy (skladaja sie z wielu glukoz): 

a) skrobia – wystepowanie, właściowsci i reakcja wykrywania skrobii poszukac i wpisać 

b) celuloza - wystepowanie, właściowsci i zastosowanie wpisać 

 

Zdjęcie uzupełnionej notatki poprosze na e-maila do 7 czerwca i wystawiamy oceny  

E-mail –    jolantajanuszek170@gmail.com      

 



EDB  8 

Dzień dobry, ostania informacja i wystawiamy oceny.  

Poniewaz nie wracamy do szkoly czekam na Wasze prezentacje. 

Zagadnienia do wyboru : 

1. Zasady zdrowego stylu życia. 

2. Stres 

3. Depresja 

4. Anoreksja 

5. Uzależnienia  

6. Asertywność 

7. Komunikacja werbalna i niewerbalna.  

W prezentacji do was należy wybór treści i ich ilość, dodawanych zdjęć i plakatów , ale nie mogą się pojawić 

wulgaryzmy,  pojęcia , których używacie musicie rozumieć i  wytłumaczyć reszcie.    

 

Czekam na prezentacje do 7 czerwca, potem zaczynam wystawiac oceny     

E-mail –    jolantajanuszek170@gmail.com      

 


