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Lekcja 
Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Narządy zmysłu”.

Zadanie 1
Przeczytaj w podręczniku informacje na str. 211.

Zadanie 2
Wykonaj w zeszycie zadania „Wiesz czy nie wiesz?” ze str. 212.

Zadanie 3
Wykonaj w zeszycie poniższe ćwiczenia:

1. Dokończ zdanie. Wybierz dwa poprawne zakończenia spośród podanych.
Akomodacja oka to
A. proces dostosowania oka do określonego oświetlenia.
B. zmiana wielkości źrenicy w zależności od natężenia światła.
C. dostosowanie ostrości widzenia do odległości, z jakiej jest oglądany obiekt.
D. ochrona oka przez wydzielanie łez.
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2. Określ, w jakiej kolejności promień dociera do poszczególnych elementów oka.
Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. Soczewka, rogówka, siatkówka, źrenica.
B. Soczewka, rogówka, źrenica, siatkówka.
C. Rogówka, źrenica, siatkówka, soczewka.
D. Rogówka, źrenica, soczewka, siatkówka.

3. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe,
lub F, jeśli jest fałszywe.
1. Komorki smakowe są wrażliwe na substancje chemiczne rozpuszczone w wodzie. P /F
2. Narząd węchu jest położony w górnej części jamy nosowej. P/ F
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4. Przeprowadzono doświadczenie, którego celem było stwierdzenie, czy wielkość małżowiny
usznej ma wpływ na odbiór dźwięków. Ochotników wyposażono w sztuczne małe i duże
małżowiny uszne. Zadaniem badanych osób było zapisywanie usłyszanych słów w trzech
wariantach: 1. bez papierowych małżowin, 2. z małymi małżowinami, 3. z dużymi
małżowinami. Stwierdzono, że kiedy osoba miała sztuczną małżowinę, słyszała lepiej.
Wybierz prawidłowo postawioną hipotezę do opisanego doświadczenia.
A. Wpływ wielkości małżowiny usznej na odbiór dźwięków.
B. Badanie słyszalności dźwięków.
C. Im większa małżowina uszna, tym lepszy odbiór dźwięków.
D. Czy wielkość małżowiny usznej wpływa na rozumienie usłyszanych słów?

Bardzo proszę o przesłanie notatek z następujących lekcji:
„Budowa i działanie narządu wzroku”, „Ucho- narząd słuchu i równowagi”, „Higiena
oka i ucha”, „Zmysł powonienia, smaku i dotyku” oraz „Powtórzenie wiadomości z 
działu „Narządy zmysłu”.

Notatki przesyłacie na adres magdalenaszywala569@gmail.com do dnia 4.06.2020 

mailto:magdalenaszywala569@gmail.com


(zostaną sprawdzone i ocenione).

Miłej pracy.
7Bardzo proszę o przesłanie skanów/zdjęć notatek z lekcji do dnia 20.05.2020 na adres 


