
marzec/kwiecień 2021 

BIOLOGIA  

klasa VII 
 

Zadanie Nr 4 
 

Temat: „Ciało człowieka wyspą skarbów”. 
 

Zadanie: Wykonanie atlasu człowieka. 

Środki dydaktyczne i sprzęt: kartka brystolu A4, przybory plastyczne/zdjęcia …, koszulka foliowa 

Wykonanie: 

1. Do dnia 12.03.21 r. zgłoś do nauczyciela biologii – p. Zyty Sendeckiej (wysyłając wiadomość 

przez Librusa), aby wylosowała Ci temat pracy (ciało człowieka). Dla tych, którzy wykonali 

dotychczasowe zadania temat pracy nie będzie się powtarzał. 

2. Na kartce papieru 4A wykonaj pracę na wylosowany temat (Co może znaleźć się na kartce?): 

ciekawostki dotyczące budowy, przepis na ciekawe doświadczenie, opis sposobu walki 

z jakąś chorobą związaną z wylosowanym układem/narządem – jednym słowem wszystko co 

Cię zainspiruje i będzie się wpisywać w tematykę pracy - a co NIE znajduje się w podręczniku. 

3. Praca musi zawierać: tekst, który ma początek i koniec; ilustracja/obrazek/zdjęcie/gotowa wklejka 

(według gustu, umiejętności i chęci). 

4.  Prace innego formatu niż A4 nie będą oceniane. 

5. Zasady wykonania pracy: 

• Kolorystyka: stonowane tło, jednolity styl pracy pod względem graficznym, dobór barw na 

zasadzie kontrastu, ale unikanie wielobarwności i chaosu kolorystycznego. 

• Tekst: czytelny, bez błędów. 

• Pracy nie można zapełnić całkowicie szczegółami. 

6. Zrób czytelne zdjęcie pracy i wyślij ją do swojego nauczyciela biologii w terminie do 

29.03.21r przez moduł zadania domowe w Librusie (będzie taka możliwość). 

7. Pracy nie podpisujemy na odwrocie. Do koszulki włóż kartkę z danymi: imię, nazwisko, 

klasa. Pracę oryginał, trzeba będzie oddać p. Zycie Sendeckiej, kiedy powrócimy do szkoły. 

Jeżeli praca (oryginał) nie zostanie oddana, ocena za to zadanie zostanie anulowana. 

 

Najlepsze prace zostaną wysłane do innych szkół w ramach ogólnopolskiego projektu tworzenia 

atlasu ciała człowieka. 

 

 

Kryteria oceny: 

3 pkt. za pomysł pracy (grafika) 

1 pkt. za kolorystykę 

3 pkt za tekst (czytelność i ilość) 

3 pkt. za estetykę wykonania 

 



10 pkt –celujący 

9-8 pkt –bardzo dobry 

7-6 pkt – dobry 

 

Termin wykonania zadania upływa 29.03.2021r. 

Powodzenia 

Zyta Sendecka 


