
1.04.2020 

 
Klasa VIII A B C 

Drodzy uczniowie proszę o roziązanie zadań w karcie pracy ekologia przesłanie  na mój adres 
email: kasia.kusmierska@op.pl do dnia 04.03.2020. Plik proszę podpisać swoim imeniem i 
nazwiskiem oraz proszę napisac klasę np. Jan Kowalski kl. VIIIa.  
 
1.04.2020 

Klasa V B D 

Drodzy uczniowie proszę o roziązanie zadań w karcie pracy Tkanki, organy roślinne przesłanie  na 
mój adres email: kasia.kusmierska@op.pl do dnia 04.03.2020. Plik proszę podpisać swoim imeniem 
i nazwiskiem oraz proszę napisac klasę np. Jan Kowalski kl. VIIIa.  
 
1.04.2020 

Klasa VII C 

Drodzy uczniowie proszę o udzielenie pisemnych odpowiedzi na pytania 1,2,3 z podręcznika 
str.189 i przesłanie  na mój adres email: kasia.kusmierska@op.pl do dnia 06.03.2020. Plik proszę 
podpisać swoim imieniem i nazwiskiem oraz proszę napisać klasę np. Jan Kowalski kl. VIIIa.  
 
 
Materiały na dzień 02.04.2020 

 
Klasa VIII A B C  

Temat: Ewolucja i jej dowody. 
Ewolucja – to proces ciągłych powolnych, stopniowych zmian budowy ciała, sposobu życia, 
upodobań pokarmowych, prowadzący do powstawania nowego gatunku. 
 
Ewolucję dzielimy na pośrednie i bezpośrednie, które pochodzą z dziedzin nauki między innymi z 
genetyki, paleontologii, anatomii. 
 
Dowody ewolucji bezpośrednie( kolejność pojawiania się poszczególnych form organizmów): 

− skamieniałości- szczątki i ślady działalności organizmów zachowane w osadach skorupy 
ziemskiej. np skamieniałe szczątki, zmumifikowane ciała organizmów, ślady działalności 
organizmów. 

Żeby utworzyła się skamieniałość martwy organizm pogrzebany w osadach przynoszonych przez 
wodę. Proces skamienienia, polega na zastąpieniu muszli, kości przez minerały 

− ogniwa pośrednie- organizmy łączące w sobie cech dwóch różnych grup systematycznych 
(tiktaalik, ichtiostega, archeopteryks) 

− relikty- żywe skamieniałości np. latimeria 
Dowody ewolucji pośrednie( analiza podobieństw, różnic w budowie i funkcjonowaniu): 

− jakość budowy i funkcjonowania- organizmy są zbudowane z komórek, składają się z takich 
samych związków chemicznych. Komórki tworzą tkanki, narządy i układy. Jest to jedność 
planu budowy. Organizmy wykazują takie same czynności życiowe- odżywiają się, 
oddychają, wydalają 

− narządy szczątkowe- u człowieka są to kość ogonowa, żeby mądrości, mięsnie poruszające 
małżowina uszną 

− rozmieszczenie organizmów na kuli ziemskiej- występują na różnych kontynentach. 
− struktury homologiczne -organizmy mają wspólne pochodzenie i podobna budowę 

wewnętrzną. Różnią się wyglądem. 
− struktury analogiczne- mają podobny wygląd. Budowa wewnętrzna , pochodzenie są różne.  

Konwergencja- jest to upodobnienie się do siebie organizmów, które nie są ze sobą spokrewnione, 
pod wpływem podobnych czynników środowiska. 



 
 
Praca domowa 
Wyjaśnij, w jaki sposób zmiany środowiska wpływają na ewolucje organizmów. Pracę proszę 
przesłać na mój adres email: kasia.kusmierska@op.pl do dnia 06.03.2020. Plik proszę podpisać 
swoim imieniem i nazwiskiem oraz proszę napisać klasę np. Jan Kowalski kl. VIIIa.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
02.04.2020 
Klasa VII A 

Temat: Ucho – narząd słuchu i równowagi. 
Słuch – służy do odbierania fal dźwiękowych. Dźwięk powstaje w na skutek drgań. Przez krtań 
przepływa powietrze, zaczynają drżeć struny głosowe. Drgania tez rozchodzą się w powietrzu jako 
fale dźwiękowe. 
Uszy są narządem słuchu, stanowią też narząd zmysłu równowagi. 
Budowa ucha: 

− ucho zewnętrzne: małżowina uszna, przewód słuchowy 
− ucho środkowe: błona bębenkowa, trąbka słuchowa, 
− ucho wewnętrzne: błędnik kostny, błoniasty, przedsionek, ślimak, kanały półkoliste 

 
 
odbieranie dźwięków- fala dźwiękowa dociera do ucha przedostaje się przez przewód słuchowy, 
wprowadza w drgania błonę bębenkową. Porusza  to młoteczek, który przenosi drgania na kolejne 
kosteczki słuchowe. Strzemiączko przekazuje je do ucha wewnętrznego. Wprawia on w ruch płyn, 
który wypełnia kanały ślimaka. Drgania docierają do komórek zmysłowych ślimaka. Pod wpływem 
ruchu płynu wytwarzają one impulsy nerwowe. 
 
 


