
Drodzy Uczniowie 
 

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne nie możemy uczyć się tradycyjnie, ale możemy 

spróbować inaczej. Mam nadzieję, że te niestandardowe lekcje się Wam spodobają i będą 

jednocześnie urozmaiceniem „koronaferii”. No to zaczynamy. Na najbliższy tydzień proponuję: 

 

CHEMIA 

KARTA PRACY – powtórzenie przed sprawdzianem 
 

1. Wskaż zdanie fałszywe.          1 p. 

A. W cząsteczce amoniaku wspólne pary elektronowe są przesunięte w kierunku atomu azotu. 

B. Atomy gazów szlachetnych mają dublet lub oktet elektronowy, więc nie reagują z innymi atomami, ponieważ 

osiągnęły trwały stan elektronowy. 

C. W cząsteczce Cl2 między dwoma atomami chloru powstają dwie wspólne pary elektronowe. 

D. Wiązania kowalencyjne powstają w wyniku utworzenia wspólnych par elektronowych między dwoma atomami. 

2. Wskaż zestaw, w którym błędnie zapisano wzór dwu- lub wieloatomowej cząsteczki.  1 p. 

A. S8, P4, O2, Cl2  B. Br2, P4, F2, N2  C. H2, Br2, N2, He2  D. O2, P4, N2, F2 

3. Zaznacz wzór sumaryczny związku chemicznego, którego cząsteczkę przedstawiono na modelu.  1 p. 

 

A. CO   B. SO3   C. H2O   D. NH3 

4. Tlenek sodu to związek chemiczny o budowie jonowej. Wskaż, który z uproszczonych modeli poprawnie 

przedstawia budowę kationu i anionu tworzących ten związek chemiczny.    1 p. 

 

A.  

   

C. 

                   

B. 

 

D. 

               
 

 

 

Kartę pracy można wydrukować i uzupełnić ręcznie (należy oddać po powrocie do szkoły) lub 

uzupełnić w wordzie i odesłać do mnie lub jeżeli ktoś woli przepisać i przerysować do zeszytu 

(sprawdzę po powrocie do szkoły). Karta pracy będzie sprawdzona i oceniona. Pamiętajcie, że 



możecie korzystać z wszelkich dostępnych źródeł.  Wszystkie potrzebne informacje na pewno 

znajdziecie w podręczniku. 

 

Zadanie dodatkowe dla chętnych (na ocenę celującą) 

Jak zrobić PŁYN ANTYBAKTERYJNY w domu - USUWA WIRUSY i BAKTERIE! *prosty 

sposób na dezynfekcję* 

Należy obejrzeć film na YouTube https://www.youtube.com/watch?v=v4ZLQmsj2sE 

 

Nagraj sam lub w parze (pamiętajcie, że niedopuszczalne jest spotykanie się i współpraca w 

większych niż 2 osobowych grupach) swój własny filmik jak przygotowujesz płyn 

antybakteryjny. Następnie udostępnij go. Pamiętaj o instrukcji (tytuł, potrzebne substancje, 

wykonywane czynności). Możesz wzorować się na filmach oglądanych na lekcjach chemii. 

Jeżeli zdecydujecie się robić to zadanie w parze, proszę róbcie to na dworze, zachowując zasady 

bezpieczeństwa. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=v4ZLQmsj2sE


 

 

BIOLOGIA 

 
1. Na podstawie podręcznika (i innych dostępnych źródeł) uzupełnij kartę pracy. Kartę pracy można 

wydrukować i uzupełnić ręcznie (należy oddać po powrocie do szkoły) lub uzupełnić w wordzie i 

odesłać do mnie lub jeżeli ktoś woli przepisać i przerysować do zeszytu. Karta pracy będzie 

sprawdzona i oceniona. Pamiętajcie, że możecie korzystać z wszelkich dostępnych źródeł.  

Wszystkie potrzebne informacje na pewno znajdziecie w podręczniku. 

 

KARTA PRACY – powtórzenie - Budowa i funkcjonowanie układu dokrewnego 

1. Przyporządkuj wymienionym hormonom odpowiednie funkcje.                                                  

A. Tyroksyna. 

B. Adrenalina. 

C. Progesteron. 

D. Glukagon. 

1) Odpowiada za rozwój zarodka i płodu. 

2) Podwyższa poziom glukozy we krwi. 

3) Reguluje przemianę materii. 

4) Przyspiesza pracę serca. 

5) Reguluje poziom wapnia we krwi. 

A._______ B. _______ C. _______ D. _______ 

2. Podkreśl właściwe wyrazy tak, aby tekst dotyczący hormonu wzrostu był prawdziwy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Hormon wzrostu jest wydzielany przez szyszynkę / przysadkę głównie w dzień / nocy. Intensywność 

wydzielania tego hormonu zmienia się wraz z wiekiem i jest największa u osób dorosłych / 

noworodków.  

3. Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź spośród podanych.                                                             

Za rozwój cech płciowych męskich odpowiada  

A. glukagon. 

B. insulina. 

C. kortyzol. 

D. testosteron. 

4. Na schemacie została przedstawiona jedna z funkcji trzustki w organizmie.  

Podaj nazwę hormonu oznaczonego na schemacie literą A.                                                         

                                                                    A  

 

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                    B 

A – _______________________________________________ 

 

  

spadek poziomu 

glukozy we krwi 

wzrost poziomu 

glukozy we krwi 



 
2. Obejrzyj film 

https://www.youtube.com/watch?v=mS1jotqKBh0 

 

 

Zadanie dodatkowe dla chętnych (na ocenę celującą) 
 

Załóż swój własny las w słoiku. Nagraj film lub w inny sposób udokumentuj pracę. Film 

udostępnij, zdjęcia możesz przesłać na adres amenderak@infomen.pl 

 Możecie to zadanie wykonać w parach. Jeżeli zdecydujecie się tak zrobić, proszę róbcie to na 

dworze, zachowując zasady bezpieczeństwa. 

 

 

Czekam na Wasze karty pracy i zadania dodatkowe. Pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie i dbajcie o 

siebie. 

 

POWODZENIA      

https://www.youtube.com/watch?v=mS1jotqKBh0
mailto:amenderak@infomen.pl


 


