
Sochaczew, dnia 26.03.2020

II ZADANIE DLA UCZNIÓW KLAS 7

WITAM WAS SERDECZNIE MOI DRODZY UCZNIOWIE KLAS SIÓDMYCH

Niestety witam Was ponownie zdalnie, a bardzo bym chciała bezpośrednio w sali lekcyjnej.
Mam nadzieję, że u Was wszystko ok i przynajmniej trochę tęsknicie za moimi lekcjami :)
Jestem bardzo ciekawa, jak opanowaliście materiał z poprzedniego tygodnia (trochę tego było…..).
W  celu  utrwalenia  tych  zagadnień  proponuję  wszystkim uczniom  klas  siódmych  wykonania
kolejnych działań.

1)  Rozwiązanie  testu  w  internecie  dotyczącego  wiadomości  z  układu  oddechowego  
i wydalniczego. W miarę możliwości traktujmy to zadanie jako obowiązkowe.

W tym celu: 

Zanim przystąpisz do rozwiązania testu utrwal zagadnienia dotyczące powyższych tematów.
W wyszukiwarce internetowej wpisz: joinmyquiz
Otwórz stronę :Join a Game -  Quizizz
Następnie wpisz poniższy kod: 431864
Wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę, w celu identyfikacji  pracy i uruchom grę.
Pytań masz ponad 11, są to pytania zamknięte ograniczone czasowo. Na udzielenie odpowiedzi
masz 30 sekund. Po zakończeniu pracy z testem  otrzymasz informację zwrotną dotyczącą wyniku,
jaki uzyskałeś. Praca zostaje automatycznie przekierowana na moje konto, w celu mojej dalszej
weryfikacji.
Na  rozwiązanie  testu  masz  dużo  czasu,  przystąp  do  niego  w  odpowiednim  czasie  dla  Siebie.
Ostateczny  termin  na  wykonanie  zadania  to  02.04.2020  rok  (czwartek),  godzina  20:00.
Zagospodaruj  sobie  na  wykonanie  tego  zadania  około  30  minut.  Test  możesz  rozwiązać  na
komputerze,  laptopie  czy  telefonie.  Jeżeli,  uzyskasz  wynik,  który  Ciebie  nie  satysfakcjonuje
rozwiąż test ponownie (wykonując jeszcze raz te same czynności). Jeżeli, ktoś z Was z różnych
przyczyn,  nie  będzie  mógł  wykonać  tego  zadania,  w  przyszłym  tygodniu  zamieszczę  test  do
rozwiązania na stronie szkoły.
BAWCIE SIĘ DOBRZE – I OCZYWIŚCIE UCZCIE SIĘ POPRZEZ ZABAWĘ.
JA CZEKAM NA WYNIKI WASZEJ PRACY.

2) Zapoznajcie  się  z pierwszym tematem VIII działu -  „Budowa i  funkcjonowanie układu
dokrewnego”.

W czasie analizy tych wiadomości zwróć uwagę na:
- nazwy gruczołów dokrewnych i nazwy produkowanych przez nie hormonów;
- lokalizację gruczołów dokrewnych w organizmie człowieka;
- swoistość działania hormonów;
- znaczenie hormonów w regulacji czynności życiowych człowieka.
 



3) Wykonaj poniższe zadania w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 1

Uzupełnij  tabelę:

Funkcje hormonów Nazwy hormonów Nazwy gruczołów 
dokrewnych

przysadka mózgowa

szyszynka

tarczyca

przytarczyce

grasica

nadnercze

trzustka

jajnik

jądro

Zadanie 2

Trzustka  produkuje   enzymy  trawienne  i  hormony.  Porównaj  sposób  w  jaki  substancje
wydzielane przez trzustkę dostają się do miejsca przeznaczenia.


