
08.06.2020r.    BIOLOGIA  KL. VII 

Witam: 

15.06.2020r.  – piszecie diagnozę na EduNect. 

Uczniów chętnych zapraszam na Teams od godz. 11.50-12.30. Jeżeli ktoś chce o coś zapytać, jestem do Waszej 

dyspozycji. 

 

Dzisiaj postępuj w kolejności: 

1. Przejrzyj materiały w  podręczniku od str.195 – 197  (będziesz wiedział/a  co nauczyciel będzie mówił na lekcji online). 

2. Obejrzyj  lekcję (w dowolnym czasie):  Biologia - klasa 7. Narząd zmysłu - oko 

https://www.youtube.com/watch?v=gUbi0re9Nxo 

 

3. Jeśli nie zrozumiałeś/aś informacji  podanych  na lekcji  to przeczytaj, obejrzyj filmiki, schematy rysunkowe: 

https://epodreczniki.pl/a/oko---narzad-wzroku/DByVW3EI0 

https://epodreczniki.pl/a/dlaczego-widzimy/DUEFPdpht  

4. Zapisz temat  i plan do tematu w zeszycie; możesz zrobić notatkę w zeszycie lub zamieść ją w folderze założonym 

w komputerze. 

 

Pozdrawiam serdecznie 

Zdzisława  Łapczyńska 

 

 

Temat:  Budowa  i  działanie  narządu  wzroku. 

1. Aparat ochronny oka tworzą: 

a) powieki, 

b) rzęsy, 

c) gruczoł  łzowy 

d) spojówka. 

2. Budowa oka  - rysunek – podręcznik str. 196 

3. Ściana gałki ocznej jest zbudowana z trzech błon: 

a) twardówka otacza gałkę oczną od zewnątrz ; W tylnej części gałki ocznej jest gruba  i  nieprzezroczysta, 

a w przedniej, gdzie nosi nazwę rogówki, jest cienka i przepuszcza promienie świetlne,  

b) naczyniówka  zawiera naczynia krwionośne, odżywia oko i dostarcza mu tlen oraz odbiera produkty 

przemiany materii. 

 w przedniej części gałki ocznej naczyniówka przechodzi w tęczówkę, która ma kształt 

pierścienia. barwa tęczówki zależy od ilości barwnika – melaniny. 

 otwór w pierścieniu to źrenica (w tęczówce znajdują się mięśnie gładkie, dzięki czemu może ona 

zmieniać szerokość źrenicy i regulować ilość światła wpadającego do oka). 

c)  siatkówka  najbardziej wewnętrzna błona gałki ocznej. 

 zawiera ona 2 rodzaje komórek zmysłowych wrażliwych na światło – czopki i pręciki, 

 pręciki są wrażliwe na natężenie światła – dzięki nim mózg odróżnia stopnie szarości, ale nie barwy, 

 czopki zapewniają widzenie barwne i są aktywne tylko przy jasnym oświetleniu. To dlatego 

w półmroku nie widzimy dobrze barw. Każdy czopek wyłapuje światło o innej barwie (długości fali), 

 plamka żółta na siatkówce to obszar najostrzejszego widzenia w oku, na niej powstaje obraz, 
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 plamka ślepa na siatkówce to miejsce pozbawione komórek zmysłowych, z której wychodzi nerw 

wzrokowy przekazujący impulsy nerwowe do mózgowia. 

4. Adaptacja oka to  zmiana średnicy źrenicy w zależności od oświetlenia: 

a) silne światło jest bodźcem, który wywołuje odruch mrużenia powiek i zwężania źrenicy. 

b) słabe  światło jest bodźcem, który wywołuje odruch rozszerzenie powiek i rozszerzenie źrenicy. 

5. Akomodacja oka to zmiana kształtu soczewki, pozwala na ostre widzenie przedmiotów znajdujących się 

w różnej odległości: 

a) jeśli oglądany obiekt jest oddalony to soczewka spłaszcza się, 

b) jeśli oglądany obiekt jest blisko to soczewka się uwypukla. 

6. Powstawanie obrazu w oku: 

światło odbite od obiektu 

 

rogówka 

 

soczewka 

 

ciało szkliste 

 

siatkówka   

( na plamce żółtej powstaje obraz rzeczywisty, pomniejszony, odwrócony ) 

 

nerw wzrokowy 

 

ośrodek wzroku w płacie potylicznym   

(tam impulsy nerwowe zostają przetłumaczone i zinterpretowane /rozpoznane, 

dzięki czemu dowiadujemy się, jak wygląda nasze otoczenie) 

 

7. Złudzenia optyczne – czasami nasze oczy widzą obrazy inaczej niż wyglądają one w rzeczywistości. 

 

Dla zainteresowanych: 

 11 iluzji optycznych, które oszukają twój wzrok https://www.youtube.com/watch?v=hUrkd0kR3Nw 

 10 niesamowitych iluzji optycznych https://www.youtube.com/watch?v=gk8jinblAK8 

 Niesamowite obrazy 'Mylące iluzje'https://www.youtube.com/watch?v=HRq0j1rKssM 
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