
Klasa ILg Zagadnienia z chemii (Zag_5)   

Poniżej przesyłam materiały do nauki chemii na najbliższe dwa tygodnie  
 

Temat lekcji 7: Substancje uzależniające.  

Proszę zapoznać się z wiadomościami w podręczniku (str. 151-157), a następnie zapisać w 

zeszycie notatkę zwracając uwagę na: 

a) pojęcia: uzależnienie fizyczne, uzależnienie psychiczne i tolerancja 

b) rodzaje uzależnień: alkoholizm, nikotynizm, lekozależność, narkomanię  

i uzależnienie od kofeiny (ich przyczyny i skutki) 

c) najważniejsze składniki aktywne znajdujące się w kawie, herbacie i napojach typu cola 

d) składniki napojów dnia codziennego (kawy, herbaty, napojów typu  

cola) w aspekcie ich działania na organizm ludzki 
 

Zadania do samodzielnego rozwiązania!   
 

Karty Pracy – zad. 1-7 str. 98-100.  
 

Proszę przepisać polecenia z kart do zeszytów, rozwiązać te zadania, a następnie przesłać 

rozwiązania 21 kwietnia  
 

Klasa ILg Zagadnienia z chemii (Zag_6)   

Temat lekcji 8: Podsumowanie wiadomości z działu „Leki”. Różne rodzaje uzależnień.    

Podsumowanie wiadomości z działu „Leki” obejmować będzie zagadnienia, które proszę 

opracować w postaci prezentacji w programie PowerPoint. Prezentacje przygotowujecie w 

grupach 3-osobowych zgodnie z wytycznymi w tabeli, wykorzystując materiały z podręcznika 

oraz inne dostępne w Internecie. Każda osoba z grupy opracowuje po 5 slajdów dotyczących 

danego tematu. Łącznie prezentacja powinna zawierać 17 slajdów (pierwszy - tytuł, a ostatni - 

imiona i nazwiska wykonawców oraz nr slajdów, które przygotowali). Prezentacje przesyłacie 

do mnie 28 kwietnia.   

Lp. Temat prezentacji Nr z dziennika Osoby 

wykonującej prezentację 

1. Przyczyny i rodzaje uzależnień – informacje ogólne. 1,12, 23 

2. Skutki uzależnień – informacje ogólne. 2, 13, 24 

3. Substancje uzależniające – czym są i jak wpływają na 

organizm człowieka? 

3, 14, 25 

4. Dopalacze – rodzaje i skutki uboczne. 4, 15, 27 

5. Alkoholizm. 5, 16, 28 

6. Lekomania. 6, 17, 29 

7. Substancje uzależniające w żywności. 7, 18, 30 

8. Narkomania. 8, 19, 31 

9. Nikotynizm. 9, 20, 33 

10. Uzależnienie od kofeiny. 10, 21, 34 

11. Współczesne uzależnienia młodzieży. 11, 22, 35 

   

Jeśli pojawią się pytania lub wątpliwości – proszę o kontakt. 


