
Zadania z biologii dla klasy 7
07.05.2020 – 13.05.2020

Lekcja 
Temat: Higiena i choroby układu nerwowego.

 Nowa lekcja z biologii pojawi się 14.05.2020 r.

Co powinieneś potrafić po lekcji?

– wymienić zasady dbania o układ nerwowy,
– wyjaśnić czym jest stres pozytywny i negatywny,
– opisać, wpływ stresu na organizm,
– omówić sposoby radzenia sobie ze stresem,
– wskazywać objawy depresji i sposoby jej leczenia,
– wymienić niektóre choroby układu nerwowego.

Zadanie 1.
Przeczytaj w podręczniku informacje znajdujący się na str. 185-189.

Zadanie 2.
 Przygotuj prezentację,  do wyboru masz następujące tematy: 

1. Stres – przyjaciel czy wróg?
2. Choroby układu nerwowego.

 Jeżeli masz pytania lub problemy techniczne to napisz do mnie o tym 
(lub Twoi Rodzice) przez e-dziennik do dnia 13.05.2020.  Jeżeli prezentację 
otrzymam po terminie, zostanie obniżona ocena.

Zasady tworzenia prezentacji:
1. 20 – 25 slajdów (pierwszy – tytułowy, ostatni – imię i nazwisko autora i źródła,

z których korzystałeś).
2. Prezentację wykonujecie samodzielnie (nie z kolegą/koleżanką).
3. Tło wszystkich slajdów jednakowe, jasne. 
4. Slajdy zmieniają się na kliknięcie - bez efektów.
5. Staraj się używać w prezentacji mało tekstu a dużo zdjęć, rysunków (o dużej 

rozdzielczości).
6. Czcionka czytelna (najmniejsza  12), w czarnym kolorze.
7. Prezentację przesyłamy do sprawdzenia do 13 maja 2020 r. na adres  

magdalenaszywala569@gmail.com    UWAGA ZMIANA ADRESU!
Po przesłaniu prezentacji prześlę do Ciebie informację, że ją otrzymałam 
(jeżeli w ciągu 2 dni nie odpiszę, to znaczy, że prezentacja do mnie nie 
dotarła).

8. Za wykonanie prezentacji najwyższą ocenę jaką możesz uzyskać jest ocena 
bdb (waga 1).

mailto:magdalenaszywala569@gmail.com


Informacje, które powinna zawierać praca:

1. Stres – przyjaciel czy wróg?
• Co to jest stres?
• Różnica pomiędzy stresem pozytywnym a negatywnym.
• W jaki sposób stres wpływa na nasz organizm?
• Choroby wywoływane przez stres.
• Sposoby radzenia sobie ze stresem (Twój sposób również).
• Ewentualnie ciekawostki (np. Czy zwierzęta lub rośliny również się stresują?)

2. Choroby układu nerwowego.
• Co to jest stres i jakie może wywoływać choroby.
• W jaki sposób dochodzi do udaru mózgu, jakie są objawy, sposoby leczenia 

oraz sposoby zapobiegania tej choroby.
• Przedstawić przynajmniej dwie choroby układu nerwowego wywołane przez 

drobnoustroje chorobotwórcze (przyczyny, objawy, leczenie i zapobieganie).
• Opisać padaczkę, autyzm, stwardnienie rozsiane, chorobę Alzheimera 

(przyczyny, objawy, leczenie i zapobieganie).
• Ewentualnie ciekawostki (np. Ile osób w Polsce/na świecie choruje na depresję

lub inne choroby układu nerwowego?).


