
Praca samodzielna dla uczniów Szkoły podstawowej w Bedlnie 

  (przyroda kl IV, Biologia klasy IV-VIII) 

Zadania dla uczniów klasy IV z przyrody na okres od 16-20 marca 2020r-praca samodzielna 
w oparciu o podręcznik , zeszyt ćwiczeń , zeszyt przedmiotowy . 

Tematy nr 31 i 32  z podręcznika do przyrody w klasie IV-uczniowie mają się zapoznać z 
wymienionymi  numerami tematów .  

Uzupełnić  w zeszycie ćwiczeń tematy nr 31, 32 

Do zeszytu przedmiotowego wpisujemy tematy tak jak są zapisane w podręczniku .  

Poniedziałek 16.03 :temat nr 31. Niebezpieczne organizmy . 

  Pod tematem nr 31 przepisujemy informacje z ramki ZAPAMIĘTAJ str. 127  .  

Czwartek 19.03: temat  nr 32: Uzależnienia. 

  Pod tematem nr 32 przepisujemy informacje z ramki ZAPAMIĘTAJ str. 131  .  

 

Zadania dla uczniów klasy V z biologii  na okres od 16-20 marca 2020r-praca samodzielna w 
oparciu o podręcznik, zeszyt przedmiotowy . 

Wtorek 17.03 Temat nr 16 : Glony-organizmy z różnych królestw(podręcznik str 90). 

 Do zeszytu: (zapisać  punkty) 

1. Wprowadzenie 
2. Film 
3. Multimedialne ćwiczenia interaktywne  
4. Podsumowanie wiadomości o glonach –zapisać 6 punktów do zeszytu  , które są w  

podsumowaniu.  

Podaję linki  do pracy komputerem : 

https://epodreczniki.pl/   

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa  

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/biologia  

https://epodreczniki.pl/b/P8gmrVEn0  

https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie/DdslZnKrG  

https://epodreczniki.pl/a/film/DbNKbunD7  



https://epodreczniki.pl/a/multimedialne-cwiczenia-interaktywne/D15ySErCa  

https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie/DAeyZwpiY  

 

Zadania dla uczniów klasy VI z biologii  na okres od 16-20 marca 2020r-praca samodzielna 
w oparciu o podręcznik, zeszyt przedmiotowy . 

Środa  18.03 Temat nr 20: Rozmnażanie się i rozwój. Różnorodność gadów. 

Zapoznać się tematem nr 20 z podręcznika . Do zeszytu zapisać temat oraz   przepisać z ramki 
ZAPAMIĘTAJ  str . 112 

Opracować pisemnie zadanie 2 i 4  z poleceń str. 112 (podręcznik ) 

Ułożyć krzyżówkę z hasłem OWODNIOWCE (dla chętnych)  

Link do prezentacji : 

https://prezi.com/7x8uihvzw-yl/gady-prezentacja/  

   

Zadania dla uczniów klasy VII z biologii  na okres od 16-20 marca 2020r-praca samodzielna 
w oparciu o podręcznik, zeszyt przedmiotowy . 

Wtorek 17.03 Temat nr 36 : Czynności ośrodkowego układu nerwowego.  

Zapoznać się z treściami w podręczniku: szczególnie zwrócić uwagę na rysunki, schematy 

Do zeszytu: 

1. Budowa mózgowia (mózg, móżdżek, pień mózgu) 
2. Budowa i funkcje rdzenia kręgowego.   

Mózgowie steruje praca wszystkich układów w ciele człowieka . gromadzi i 
przetwarza informacje ze środowiska zewnętrznego i wnętrza organizmu. Jest 
siedliskiem wyższych czynności nerwowych , między in. myślenia i pamięci. Pełni w 
organizmie bardzo ważną funkcję i dlatego zasługuje na szczególną ochronę.  
Opracować pisemnie pytanie 4 i 5 z poleceń str. 187 

Piątek 20.03 Temat nr 37 : Odruchy bezwarunkowe i warunkowe. 

Zapoznać się treściami podręczniku: 

Do zeszytu: 

1 . Elementy  łuku odruchowego. ( przerysować schemat str. 188) 

 RECEPTOR                                       OUN                                 EFEKTOR   



OUN- Ośrodkowy Układ Nerwowy (Mózgowie i rdzeń kręgowy) 

2.Co to jest odruch? 

To najprostsza reakcja na bodziec. 

3.Odruchy bezwarunkowe. 

4. Odruchy warunkowe. 

Opracuj pisemnie pytanie 4  z poleceń str. 191  

 

Zadania dla uczniów klasy VIII z biologii  na okres od 16-20 marca 2020r-praca samodzielna 
w oparciu o podręcznik, zeszyt przedmiotowy. 

Wtorek 17.03 Temat nr 17 : Oddziaływania antagonistyczne miedzy gatunkami . Konkurencja 
i pasożytnictwo. 

Zapoznać się z treściami w podręczniku: szczególnie zwrócić uwagę na rysunki, schematy 

Do zeszytu:  

1. Podział oddziaływań międzygatunkowych- 
schemat str. 102 (przerysować do zeszytu) 

2. Konkurencja  
A. Wewnątrzgatunkowa 
B. Międzygatunkowa 

3. Skutki konkurencji 
4. Pasożytnictwo –przystosowania wybranych gatunków zwierząt do pasożytnictwa. 

Tabela  str. 106 (dokładna analiza) 
  
Proszę napisać do zeszytu interpretację wykresu ze str. 105  
Konkurencja międzygatunkowa (dąb czerwony, dąb szypułkowy) który dąb wygrywa 
konkurencję 
Konkurencja międzygatunkowa  (wiewiórka szara, wiewiórka ruda) która wiewiórka 
wygrywa konkurencję 
Uzasadnić,  dlaczego tak się dzieje. 
  



 


