
ZADANIA DLA KL.VII A-BIOLOGIA 

1.Proszę przeczytać temat lekcji ,,Budowa i działanie układu wydalniczego" w 

podręczniku str.153-156.Z tego tematu proszę zrobić notatkę-wypisać elementy układu 

wydalniczegi i napisać ich funkcje.Notatkę i zdjęcia proszę przysłać na mojego maila: 

marta.kacperska4@wp.pl  (do piątku 27 marca do godziny 16.00). 

2.Proszę przeczytać temat lekcji ,,Higiena i choroby układu wydalniczego " w 

podręczniku str.157-160. Z tego tematu proszę zrobić notatkę jak należy dbać o układ 

wydalniczy str 157 w podręczniku. Notatkę i zdjęcia  proszę przysłać na mojego maila 

(do wtorku 31marca). 

3.Proszę przeczytać temat lekcji ,,Budowa i funkcjonowanie układu dokrewnego "w 

podręczniku str.165-169. Z tego tematu proszę zrobić notatkę -wyjaśnić czym są 

hormony i przepisać tabelkę ze strony 165z podręcznika. Notatkę i zdjęcia  proszę 

przysłać na mojego maila(do czwartku 02 kwietnia  ). 

4.Proszę przeczytać temat lekcji ,,Budowa i rola   układu nerwowego "w podręczniku 

str.173-176. Z tego tematu proszę zrobić notatkę -wypisać główne zadania układu 

nerwowego, napisać jak dzieli się układ nerwowy (ze względu na budowę i sposób 

działania ), oraz wypisać budowę i rolę ośrodkowego, obwodowego, somatycznego i 

autonomicznego układu nerowowego (wszystko to jest w podręczniku na str.173).Ze 

strony 174 przerysować i opisać budowę neuronu. Notatkę i zdjęcia  proszę przysłać na 

mojego maila(do piątku 03 kwietnia ). 

 

ZADANIA DLA KL.VII B-BIOLOGIA 

1.Proszę przeczytać temat lekcji ,,Budowa i działanie układu wydalniczego" w 

podręczniku str.153-156.Z tego tematu proszę zrobić notatkę-wypisać elementy układu 

wydalniczego i napisać ich funkcje. Notatkę i zdjęcia proszę przysłać na mojego 

maila-marta.kacperska4@wp.pl(do  piątku 27 marca do godziny 16.00). 

2.Proszę przeczytać temat lekcji ,,Higiena i choroby układu wydalniczego "w 

podręczniku str.157-160. Z tego tematu proszę zrobić notatkę jak należy dbać o układ 

wydalniczy str. 157 w podręczniku. Notatkę i zdjęcia  proszę przysłać na mojego 

maila(do wtorku 31  marca ). 

3.Proszę przeczytać temat lekcji ,,Budowa i funkcjonowanie  układu dokrewnego "w 

podręczniku str.165-169. Z tego tematu proszę zrobić notatkę -wyjaśnić czym są 

hormony i przepisać tabelkę ze strony 165 z podręcznika. Notatkę i zdjęcia  proszę 

przysłać na mojego maila(do czwartku 02 kwietnia ). 
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4.Proszę przeczytać temat lekcji ,,Budowa i rola   układu nerwowego "w podręczniku 

str.173-176. Z tego tematu proszę zrobić notatkę -wypisać główne zadania układu 

nerwowego, napisać jak dzieli się układ nerwowy (ze względu na budowę i sposób 

działania ), oraz wypisać budowę i rolę ośrodkowego, obwodowego, somatycznego i 

autonomicznego układu nerowowego(wszystko to jest w podręczniku na str.173).Ze 

strony 174 przerysować i opisać budowę neuronu.Notatkę i zdjęcia  proszę przysłać na 

mojego maila(do piątku 03 kwietnia ). 

 

 

 


