
Jolanta Oskwarek 

BIOLOGIA  
Klasa 7a cz.11 

INFORMACJA PRZEZNACZONA NA 3 LEKCJE: 

15 CZERWCA 2020 (PONIEDZIAŁEK) 

22 CZERWCA 2020 (PONIEDZIAŁEK) 

24 CZERWCA  2020 (ŚRODA) 
 

Witam Was Moi Drodzy Uczniowie! 

Witam Gabrysię, Natalkę, Jarka, Filipa, Asię, Julkę, Kamila, Anetę Julkę, Tomka, Karola, Gabrysię, Mateusza, 

Bartosza, Bartka. 

To już ostatnie nasze lekcje w tym roku szkolnym. Zapraszam      . 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

• W razie jakichś pytań śmiało pisz do mnie. Przypominam mój adres mailowy: 

jolanta.oskwarek@interia.pl 

 

 

 

LEKCJA 1 (2020-06-15, PONIEDZIAŁEK) , LEKCJA 2 (2020-06-22, PONIEDZIAŁEK)  

TEMAT: UCHO – NARZĄD SŁUCHU I RÓWNOWAGI 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji 

2. Przeczytaj z podręcznika rozdział: "Ucho – narząd słuchu i równowagi" (w podręczniku str. 200-202) 

3. Własnoręcznie przepisz poniższą notatkę w całości do zeszytu i postaraj się jak najwięcej zapamiętać 

(NIE odsyłaj jej do mnie) 

 
Ciąg dalszy na następnej stronie 
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NOTATKA 
 

1. Ucho jest narządem zmysłu słuchu i równowagi. Jest wrażliwe na fale dźwiękowe. 

2. Budowa ucha 

 

 
Ciąg dalszy na następnej stronie 
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3. Funkcje elementów ucha 

Element Opis Funkcja 
Ucho zewnętrzne 

małżowina uszna pofałdowana chrząstka 
pokryta skórą 

skupianie fal dźwiękowych i 
kierowanie ich do przewodu 
słuchowego 

przewód słuchowy kanał pokryty skórą, w której 
znajdują się gruczoły z 
wydzieliną, która wraz ze 
złuszczonym naskórkiem 
tworzy woskowinę 

przekazanie fali dźwiękowej na 
błonę bębenkową 

Ucho środkowe 

błona bębenkowa cienka, silnie unerwiona błona 
zbudowana z tkanki łącznej 

przekazywanie drgań 
mechanicznych do ucha 
środkowego 

kosteczki słuchowe 
(młoteczek, kowadełko, 
strzemiączko) 

3 kosteczki połączone 
stawowo 

przekazywanie drgań 
mechanicznych do ucha 
wewnętrznego 

trąbka słuchowa przewód łączący ucho 
środkowe z gardłem 

wyrównywanie ciśnienia po 
obu stronach błony 
bębenkowej 

Ucho wewnętrzne 
błędnik – przedsionek wypełniony płynem, prowadzi 

do niego okienko owalne 
odbieranie drgań 
mechanicznych i wzbudzanie 
drgań cząsteczek cieczy 

błędnik – ślimak przewód w kształcie muszli 
ślimaka wypełniony cieczą 

odbieranie drgań cieczy, 
wzbudzenie impulsów 
nerwowych, które nerwem 
słuchowym przekazywane są 
do ośrodka słuchu w mózgu 

błędnik – kanały półkoliste 3 kanały wypełnione płynem, 
leżące w trzech płaszczyznach 

informowanie organizmu o 
położeniu i ruchach głowy 

 

4. Droga dźwięku 

 

 

 

 

 

 

Mózg przetwarza otrzymane informacje i człowiek może odróżnić wysokość, barwę i natężenie 

dźwięku 
Ciąg dalszy na następnej stronie 
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5. Ucho wewnętrzne to narząd równowagi. Stanowią go 3 kanały półkoliste wypełnione płynem. Ruch 

płynu pobudza rzęski komórek zmysłowych, co jest przetwarzane na informację przesyłaną do 

mózgu. 

6. Hałas, czyli bardzo głośny dźwięk, jest najbardziej szkodliwy dla naszych uszu. Głośność, czyli 

natężenie dźwięku, jest mierzona w decybelach (dB). Człowiek odczuwa ból przy dźwiękach 

przekraczających 130 dB. Długotrwały hałas prowadzi do uszkodzenia komórek zmysłowych w 

ślimaku, co prowadzi do utraty słuchu, czyli głuchoty. 

Podsumowanie 

Obejrzyj (jeśli możesz) film https://youtu.be/pooeW9Oop5Q 

 

LEKCJA 3 (2020-06-24, ŚRODA)  

TEMAT: ZMYSŁY POWONIENIA, SMAKU I DOTYKU. NARZĄDY ZMYSŁÓW – PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI. 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji 

2. Przeczytaj z podręcznika rozdział: "Zmysły powonienia, smaku i dotyku" (w podręczniku str. 208-210) 

i postaraj się jak najwięcej zapamiętać 

Podsumowanie 

1. Przeczytaj podsumowanie (str. 211) 

2. Ustnie wykonaj „Wiesz, czy nie wiesz” narządy zmysłów 

Ciąg dalszy na następnej stronie 
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MOI DRODZY UCZNIOWIE! 

 

Dziękuję Wam za cały rok 

wspólnego poznawania biologii. 

 

 

Mam nadzieję, że wakacje będą 

dla Was czasem zasłużonego 

i efektywnego, a przede wszystkim 

bezpiecznego wypoczynku.  

 

Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i każdej przeżytej przygody.  

Życzę Wam, abyście odpoczęli, nabrali sił, zapału do pracy i do pokonywania nowych 

wyzwań w kolejnym roku szkolnym. 

 

Do zobaczenia we wrześniu! 

 

Jolanta Oskwarek 

  



BEZPIECZNE WAKACJE 

 

 

 

BEZPIECZNE WAKACJE 

 

 

 

           

                

              


