
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 
 
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 
Po obejrzeniu filmu: 

1. Na podstawie dostępnych źródeł (podręcznik, Internet, np.: 
https://www.youtube.com/watch?v=D5QJNw6cIKE ) przypomnieć sobie wzory i 
nazwy alkoholi monohydroksylowych oraz wałaściwości etanolu. 

2. Uzupełnić kartę pracy 
 

 Metanol i etanol – alkohole monohydroksylowe 

1. To doświadczenie musisz znać 

Wpisz kod C8SJZ9na docwiczenia.pl i obejrzyj film. 

 

Doświadczenie 25. Badanie właściwości etanolu  

a) Dopasuj wnioski do doświadczeń chemicznych 

przedstawionych na schematach. Wpisz obok wniosku 

odpowiednią liczbę (I–IV). 

C2H5OH 

Schemat: 

 
    

Wniosek ___: Etanol jest cieczą o większej lotności niż woda. 

Wniosek ___: Podczas mieszania etanolu z wodą zachodzi zjawisko 

kontrakcji, czyli zmniejszania się objętości roztworu dwóch cieczy. 

Wniosek ___: Etanol niszczy białko (ścina je). 

Wniosek ___: Etanol ulega reakcji spalania, której jednym z produktów 

jest tlenek węgla(IV). 

 
 

b) Zaprojektuj doświadczenie chemiczne, którego celem jest zbadanie odczynu roztworu 

etanolu. Narysuj schemat, zapisz obserwacje i sformułuj wniosek. 

https://www.youtube.com/watch?v=v4ZLQmsj2sE
https://www.youtube.com/watch?v=D5QJNw6cIKE


Schemat: 

 

 

 

 

 

 

Obserwacje: _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Wniosek: __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Doświadczenie 26. Wykrywanie obecności etanolu 

a) Sformułuj wniosek z doświadczenia 

chemicznego przedstawionego za pomocą 

schematu. 

Wniosek: ____________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

C2H5OH 

H2SO4 

K2Cr2O7 

b) Określ barwę roztworu w probówce przed 

umieszczeniem jej w zlewce z gorącą wodą 

(1) i – po kilku minutach – w łaźni wodnej 

(2). Zamaluj zawartości probówek 

odpowiednimi kolorami. 

 

Schemat: 

 

 

 
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 (temat Metanol i etanol). 
 
Zadanie dodatkowe dla chętnych (na ocenę celującą) 
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. 
 
  



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. 

Temat: Czym jest ekosystem? 

 

1. Las stanowi zbiór elementów ożywionych i nieożywionych, które wzajemnie na siebie wpływają. 

Podkreśl spośród wymienionych elementów tego ekosystemu składniki biotopu.   

  

 

muchomor sromotnikowy, skowronek, strumień, fragmenty skał, borówka,  

bakterie glebowe, sole mineralne, powietrze 

 

2. Porównaj sukcesję pierwotną z sukcesją wtórną.  

Wstaw znak X w odpowiednich komórkach tabeli.        

 

L.p Cecha Sukcesja  

pierwotna 

Sukcesja  

wtórna 

1. 
Można ją zaobserwować 
na nagich skałach lub wydmach. 

 

  

2. 
Może trwać od kilkudziesięciu  
do kilkuset lat. 

 

  

3. 
Zachodzi na terenach 
zmienionych przez człowieka. 

  

4. 
Można ją zaobserwować 
w miejscach po powodziach. 

 

  

 

3. Zaznacz schemat, który poprawnie przedstawia, czym jest ekosystem.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Uzupełnij zdanie. Wybierz odpowiedź A lub B oraz jej uzasadnienie 1 albo 2.   



  

Zarastanie stoku pokrytego pyłem wulkanicznym jest przykładem 

 

 

 

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☺ 

A. 
sukcesji 
wtórnej, 

ponieważ 

1. zachodzi na obszarze zajętym wcześniej przez 
biocenozę, która została zniszczona. 

B. 
sukcesji 
pierwotnej, 

2. zachodzi na obszarach niezajętych przez 
żadną biocenozę. 

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

