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Biologia – klasa 7 – 9 tydzień  

Materiał należy opracować i udokumentować do 18 maja 2020r. 

agrzegorzewska08@gmail.com  

 

1. W zeszycie przedmiotowym zapisz temat lekcji: Łuk odruchowy. Odruchy. 

Przypomnij sobie!  

 W jaki sposób przepływa informacja w neuronie (rola dendrytów i aksonu w przewodzeniu 

informacji). 

 Co to jest nerw. 

 

2. Zapoznaj się z treścią tematu – podręcznik str. 188 – 191 oraz filmikiem i animacją (najpierw 

film, potem animacja!). 

https://youtu.be/N4mfLetqeW8 - animacja 

https://youtu.be/pECKUoUiTg8 - filmik 

 

Zapamiętaj! 

 Co to jest odruch. 

 Które odruchy określa się, jako odruchy rdzeniowe. 

 Co nazywamy łukiem odruchowym. 

 Jak zbudowany jest prosty łuk odruchowy. 

 Jaką rolę w łuku odruchowym odgrywa receptor – R (komórki receptorowe), analizator - A i 

efektor - E. 

 Podział odruchów na odruchy bezwarunkowe i warunkowe oraz różnice między nimi. 

 Jaki jest mechanizm powstawania odruchów warunkowych. 

 Przykłady odruchów bezwarunkowych i warunkowych. 

Uwaga!  

Łuk odruchowy można przedstawić za pomocą prostego schematu: 

 

 

 

                Receptor                                             Analizator                                         Efektor 

Analizator, to miejsce, gdzie znajdują się nerwy pośredniczące, które przekazują impuls nerwowy z 

nerwów czuciowych, na nerwy ruchowe. 

 

3. W zeszycie przedmiotowym zapisz notatkę, w której powinny się znaleźć następujące 

informacje: 

 Co to jest odruch, w tym podział na odruchy bezwarunkowe i warunkowe oraz ich definicje. 
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 Co to jest łuk odruchowy oraz jego budowa (budowę możesz przedstawić schematycznie – 

może być schemat zamieszczony w instrukcji – powyżej). 

                                                 

4. Rozwiąż zadania do lekcji 37 w zeszycie ćwiczeń. Uczniowie, którzy nie mają swoich zeszytów 

ćwiczeń, wykonują zadania z zeszytu „Puls życia” (był zamieszczony wcześniej) – str. 92 – 93.  

5. 18 maja wskazani uczniowie sfotografują zapisy w zeszycie przedmiotowym oraz zeszycie 

ćwiczeń i prześlą do sprawdzenia. Proszę sprawdzić w tym dniu swoją skrzynkę mailową. 

 

6. Utrwal materiał. Przygotuj się do odpowiedzi ustnej/kartkówki. 

 

 


