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Fizyka - 

to nauka
przyrodnicza,
która bada i
wyjaśnia
podstawowe
prawa przyrody,
zjawiska w niej
zachodzące
oraz
właściwości
materii.
         

Poniżej przedstawie Wam to czego nauczyliśmy w
klasie VII.

    Potrafimy:
        
           > obliczać:

     - grawitację,masę, siłę ciężkości;
     - gęstość, objętość;
     - ciśnienie, siłę nacisku, powierzchnię;
 
           > rozróżniać:

     - ruch jednostajnie prostoliniowy;
     - ruch przyspieszony;
     - ruch jednostajnie opóźniony;

           > rysować wykresy;

           > scharakteryzować trzy stany skupienia ciał;

           > przeliczać:

     - sklalę Celcjusza na Fahrenheita i na odwrót;
     - skalę Celcjusza na Kelvina i na odwrót;

           > wymienić siły międzycząsteczkowe;

           > zdefiniować :  tor ruchu i droga.

ec

Albert Einstein to twórca szczególnej
teorii względności i autor wynikającej z niej
równoważności masy i energii,
sformułowanej słynnym wzorem E = mc2.
Twórca ogólnej teorii względności –
uważanej za jego największe dzieło.

Einstein jest uważany za jednego z
największych lub największego fizyka XX
wieku, obok lub przed innymi twórcami
mechaniki kwantowej jak Paul Dirac,
Werner Heisenberg czy Erwin
Schrödinger. 

Jednocześnie Einstein jest uznawany za
jednego z największych fizyków w całej
historii, obok Newtona, Maxwella czy
Galileusza. W 1999 r. czasopismo
naukowe Physics World w gronie 100
wiodących fizyków przeprowadziło ankietę.
Jako największego fizyka wszech czasów
wskazała właśnie Einsteina.

Albert Einstein

teoria względności

ec
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          Geografia - nauka o Ziemi i nie tylko...

Geografia – nauka przyrodnicza i
społeczna  zajmująca się badaniem
powłoki ziemskiej jej
zróżnicowaniem przestrzennym
pod względem przyrodniczym i
społeczno-gospodarczym, a także
powiązaniami pomiędzy
środowiskiem przyrodniczym a
działalnością społeczeństw
ludzkich.Przedmiotem badań
geografii jest środowisko
geograficzne obejmujące zarówno
przyrodę. 
                                    (stagot)

geografia

Stolice wybranych państw
europejskich:

Francja - Paryż
Hiszpania - Madryt
Niemcy - Berlin
Norwegia - Oslo
Polska - Warszawa
Portugalia - Lizbona
Rosja - Moskwa
Rumunia - Bukareszt
Węgry - Budapeszt
Wielka Brytania - Londyn
Włochy - Rzym
Austria - Wiedeń
Chorwacja - Zagrzeb
Szwecja - Sztokholm
Ukraina - Kijów
Węgry - Budapeszt
Rumunia - Bukareszt
Bułgaria - Sofia
Litwa - Wilno
Łotwa - Ryga
                               (stagot)

1  Babiogórski PN
2.  Białowieski PN
3.  Biebrzański PN
4.  Bieszczadzki PN
5.  Drawieński PN
6.  Gorczański PN
7.  Kampinoski PN
8.  Karkonoski PN
9.  Magurski PN
10.  Narwiański PN
11.  Ojcowski PN
12.  PN Bory Tucholskie
13.   PN Gór Stołowych
14.  PN Ujście Warty
15.  Pieniński PN
16.  Poleski PN
17.  Roztoczański PN
18.  Świętokrzyski PN
19.  Słowiński PN
20.  Tatrzański PN
21.  Wielkopolski PN
22.  Wigierski PN
23.  Woliński PN

Top 10 największych miast
świata według liczby
ludności:
1. Tokyo, Japonia
2.  Deli, Indie  
3.  Szanghaj, Chiny
4.  Bombaj (Mumbaj), Indie
5.  Sao Paulo, Brazylia  
6.  Pekin, Chiny
7.  Meksyk, Meksyk  
8.  Osaka, Japonia
9.  Kair, Egipt
10. Nowy Jork, USA              
          

10 najwyż. szczytów
Polski:
1.  Rysy
2.  Mięguszowiecki Szczyt
3.   Niżnie Rysy
4. Mięguszowiecki Szczyt
Czarny
5.  Mięguszowiecki Szczyt
Pośredni
6.  Hińczowa Turnia
7.  Cubryna
8.  Wołowa Turnia
9. Żabia Turnia
Międzyguszowiecka
10.  Świnica

kierunki

Kierunki:

N - Północ
NW - Północny Zachód
W - Zachód
SW - Południowy Zachód
S - Południe
SE - Południowy Wschód
E - Wschód
NE- Północny Wschód

                                 (stagot)

sg

sg

https://www.polska.travel/pl/parki-narodowe/bialowieski-park-narodowy/
https://www.polska.travel/pl/parki-narodowe/biebrzanski-park-narodowy-3/
https://www.polska.travel/pl/parki-narodowe/bieszczadzki-park-narodowy/
https://www.polska.travel/pl/parki-narodowe/drawienski-park-narodowy/
https://www.polska.travel/pl/parki-narodowe/gorczanski-park-narodowy/
https://www.polska.travel/pl/parki-narodowe/kampinoski-park-narodowy/
https://www.polska.travel/pl/parki-narodowe/karkonoski-park-narodowy/
https://www.polska.travel/pl/parki-narodowe/magurski-park-narodowy/
https://www.polska.travel/pl/parki-narodowe/narwianski-park-narodowy/
https://www.polska.travel/pl/parki-narodowe/ojcowski-park-narodowy/
https://www.polska.travel/pl/parki-narodowe/park-narodowy-bory-tucholskie/
https://www.polska.travel/pl/parki-narodowe/park-narodowy-gor-stolowych/
https://www.polska.travel/pl/parki-narodowe/park-narodowy-ujscie-warty/
https://www.polska.travel/pl/parki-narodowe/pieninski-park-narodowy/
https://www.polska.travel/pl/parki-narodowe/poleski-park-narodowy/
https://www.polska.travel/pl/parki-narodowe/roztoczanski-park-narodowy/
https://www.polska.travel/pl/parki-narodowe/swietokrzyski-park-narodowy/
https://www.polska.travel/pl/parki-narodowe/slowinski-park-narodowy/
https://www.polska.travel/pl/parki-narodowe/tatrzanski-park-narodowy-2/
https://www.polska.travel/pl/parki-narodowe/wielkopolski-park-narodowy/
https://www.polska.travel/pl/parki-narodowe/wigierski-park-narodowy/
https://www.polska.travel/pl/parki-narodowe/wolinski-park-narodowy/
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                Biologia - Anatomia człowieka..

Układ pokarmowy VS. Układ oddechowy...

Biologia? Co to
takiego...

Czego nauczyliśmy się w 7
klasie?

Biologia jest nauką o życiu, o jego
przejawach i właściwościach, a
jego początku i rozwoju, o jego
istnieniu w czasie i przestrzeni, a
także o rządzących nim prawach.
Przedmiotem badań biologicznych
są organizmy. 

                                  (rudi)

           CHOROBY UKŁADU KRWIONOŚNEGO 

Białaczka (leukemia) - nadmiar białych krwinek w organizmie
(leukocytów).
Anemia (niedokrwistość) - niedobór krwinek czerwonych w organizmie
(erytrocytów).
Miażdżyca (arterioskleroza) -  przewlekła choroba polegająca na
zmianach zwyrodnieniowo-wytwórczych w błonie wewnętrznej i środkowej
tętnic.
                                                                             (rudi)

- Funkcje i choroby skóry,
-Budowa i funkcje szkieletu,
-Mięśnie i stawy,
-Układ pokarmowy,
-Układ krążenia,
-Choroby układu krążenia,
-Budowa i higiena układu
oddechowego,
- Układ wydalniczy.

rudi

Układ pokarmowy -  służy do przyjmowania i
trawienia pokarmów, a także przyswajania zawartych
w nich substancji odżywczych. Ponieważ pełni tak
wiele funkcji, jest bardzo długi (łącznie ma około 8
metrów), a także dosyć skomplikowany. Z tego
powodu układ pokarmowy narażony jest na rozwój
licznych dolegliwości i schorzeń. Zaczyna się w jamie
ustnej i przechodzi przez przełyk, żołądek, jelito
cienkie, jelito grube i kończy się odbytem.        
                                                              (rudi)

Układ oddechowy - odpowiada za wymianę tlenu i
dwutlenku węgla pomiędzy organizmem i
środowiskiem zewnętrznym. Jego głównym narządem
są płuca, zbudowane z pęcherzyków płucnych.
Wszelkie zanieczyszczenia, w tym dym papierosowy,
mogą się stać przyczyną poważnych chorób.Układ
oddechowy rozpoczyna się w jamie nosowej i
przechodzi przez gardło, krtań, tchawicę, oskrzela,
oskrzeliki, pęcherzyki płucne i kończy się na płucach.
                                                    (rudi)

człowiek
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JAK ZBUDOWANY JEST     
               ATOM?   DMITRIJ MENDELEJEW

Reda-
kcja

wiki

  UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW CHEMICZNYCH 

Układ
okresowy
pierwiastków
(pot. tablica
Mendelejewa) 
zestawienie 
wszystkich
pierwiastków
chemicznych w
postaci
rozbudowanej
tabeli,
uporządkowanych

według ich
rosnącej liczby
atomowej
grupujące
pierwiastki
według ich
cyklicznie
powtarzających
się podobieństw
właściwości,
zgodnie z
prawem
okresowości

Mendelejewa.
Składa się z 7
okresów
(poziome rzędy)
i 18 grup
(pionowe
kolumny).

Atomy składają
się z jądra i
otaczających to
jądro
elektronów. W
jądrze znajdują
się z kolei
nukleony:

protony i
neutrony.
Neutrony są
cząsteczkami
obojętnymi
elektrycznie,
protony noszą
ładunek

elektryczny
dodatni, zaś
elektrony –
ujemny.

Chemia –
nauka
przyrodnicza  
badająca naturę
i właściwości
substancji, a
zwłaszcza
przemiany
zachodzące
pomiędzy

nimi. Chemia
zajmuje się
także
rozmaitymi
właściwościami
substancji
wynikającymi
bezpośrednio z
ich budowy
atomowej.

S. Gotfryd
E. Cieśla
W. Ozga
A. Szczepanek

Opiekunowie:
R. Język 
K. Gotfryd

mendelejew

ŚWIAT CHEMII

Dmitrij
Iwanowicz
Mendelejew ur.
27 stycznia w 
1834 roku, a
zmarł 20
stycznia  1907
w Petersburgu 

rosyjski chemik.
W roku 1869
odkrył prawo
okresowości
pierwiastków
chemicznych.

chemia

pierwiastki,
atomy,
protony,
neutrony,
izotopy, hel,
tlen, siarka,
ciecze,
gazy...
   CHEMIA

układ okresowy

wiki

wiki
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