
27.03.2020 Piątek 

 

 

Temat: Budowa i rola układu nerwowego. 
 

Podręcznik str. 173-176 

Notatka  według punktów: 

1. Ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy (elementy + funkcja) 

2. Somatyczny i autonomiczny układ nerwowy (elementy + funkcja) 

3. Budowa neuronu- rysunek + opis 

 

Do nauki i sporządzenia notatki powinniście wykorzystać materiały ze strony : 

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

 

W ramach utrwalenia dzisiejszej lekcji wykonajcie ćwiczenia od 1- 4 (tylko wirtualnie) i 

sprawdźcie swoje odpowiedzi klikając w ikonkę "sprawdź" 

.............................................................................................................................................................. 

30.03.2020  Poniedziałek 

 

Temat: Ośrodkowy układ nerwowy 
 

Podręcznik str. 177-180 

Notatka  według punktów: 

1. Budowa mózgowia (elementy i ich funkcja) 

2. Rdzeń kręgowy- budowa i zadania 

 

Do nauki i sporządzenia notatki powinniście wykorzystać materiały ze strony : 

https://epodreczniki.pl/a/czynnosci-osrodkowego-ukladu-nerwowego/DU2EodONh 

W ramach utrwalenia dzisiejszej lekcji wykonajcie ćwiczenia od 1- 4 (tylko wirtualnie) i 

sprawdźcie swoje odpowiedzi klikając w ikonkę "sprawdź" 

 

Zadanie domowe (OBOWIĄZKOWE – na ocenę) 

 

Wykonaj test na półkulowość. Możesz wykorzystać ten znajdujący się pod linkiem; 

https://.arealme.com/left-right-brain/pl/ 

Zapisz swój wynik. Uzasadnij, że test według Ciebie wyszedł dobrze / źle. Podaj 2-3 argumenty na 

to, że wynik testu jest zgodny (lub nie) z Twoimi odczuciami (zdolnościami, umiejętnościami, 

wiadomościami). 

Sprawozdanie z doświadczenia- testu  proszę zrobić na kartce A4. 

Ze sprawozdania zrobić zdjęcie i przesłać na moją pocztę : ewachalecka@op.pl 

lub przesłać przez WhatsAppa (przez wychowawcę klasy) 

Termin oddania pracy-  do dnia 08.04.2020r. 

......................................................................................................................................................... 

03.04.2020 Piątek 

 

Temat: Obwodowy układ nerwowy. Odruchy. 
 

Podręcznik str. 181-184 

Notatka  według punktów: 

1. Rodzaje nerwów i ich funkcja 

2. Łuk odruchowy- definicja + droga impulsu nerwowego 

3. Przykłady odruchów wrodzonych i nabytych 

https://epodreczniki.pl/a/uklad-nerwowy/D10MW9iVy
https://epodreczniki.pl/a/czynnosci-osrodkowego-ukladu-nerwowego/DU2EodONh
https://www.arealme.com/left-right-brain/pl/
mailto:ewachalecka@op.pl


 

Do nauki i sporządzenia notatki powinniście wykorzystać materiały ze strony : 

https://epodreczniki.pl/a/odruchy-bezwarunkowe-i-warunkowe/DMM4sLqpp 

 

W ramach utrwalenia dzisiejszej lekcji wykonajcie ćwiczenia od 1- 5 (tylko wirtualnie) i 

sprawdźcie swoje odpowiedzi klikając w ikonkę "sprawdź" 

................................................................................................................................................................ 

 

 

06.04.2020 Poniedziałek 

 

Temat: Higiena i choroby układu nerwowego. 
 

Podręcznik str. 185-189 

Notatka  według punktów: 

1. Jak radzić sobie ze stresem? 

2. Wybrane choroby układu nerwowego (nerwica, depresja, stwardnienie rozsiane i choroba 

Alzheimera) 

 

Do nauki i sporządzenia notatki powinniście wykorzystać materiały ze strony : 

https://epodreczniki.pl/a/radzimy-sobie-ze-stresem/DtWR0roTI 

 

W ramach utrwalenia dzisiejszej lekcji wykonajcie ćwiczenia od 1- 5 (tylko wirtualnie) i 

sprawdźcie swoje odpowiedzi klikając w ikonkę "sprawdź" 

................................................................................................................................................................ 
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