
Geografia: 25.V – 7.VI 

Klasa V 

Witam serdecznie. Kontynuujemy lekcje zdalnie. Instrukcje będziecie MIELI PODAWANE 

Z TYMI DATAMI W KTÓRYCH MAMY ZAJĘCIA. Pamiętajcie o przesyłaniu materiałów z lekcji 

na bieżąco. Zbliża się wystawianie ocen, dlatego po 7 czerwca plusy już nie będą wpisywane. 

Za każde trzy plusy wpisuję 5, a za 3 minusy 1. Jeśli macie jakieś pytania, to możecie je 

kierować na mojego maila:  wojcikr092@gmail.com 

Kolejna lekcja: 27 maja 2020 

Temat: Krajobraz tajgi i tundry 

1. Na podstawie informacji z podręcznika s. 142-148 podkreśl poprawne informacje w 

poniższych zdaniach, przepisz  do zeszytu i zapamiętaj (można wyciąć i wkleić). 

 W tajdze rosną głównie drzewa liściaste/iglaste: sosny, świerki, jodły i modrzewie. 

 W tundrze występuje niska/wysoka roślinność, przede wszystkim trawy, mchy, 

krzewinki i karłowate drzewa. 

 Klimat strefy tajgi i tundry charakteryzuje się krótkimi latami oraz długimi/krótkimi 

mroźnymi zimami. W obu strefach krajobrazowych występuje wieloletnia zmarzlina. 

 Rdzenna ludność stref tajgi i tundry zajmuje się hodowlą strusi/reniferów, 

myślistwem i połowem ryb. 

2. Przepisz do zeszytu tabelę (można wyciąć i wkleić) i uzupełnij puste pola. 

CECHA TAJGA TUNDRA 

Fauna i flora  
 
 
 
 
 
 
 

  

Klimat  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Życie 
mieszkańców 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:wojcikr092@gmail.com


3. Zrób zdjęcie uzupełnionej notatki  i prześlij na maila: wojcikr092@gmail.com  do 7 

czerwca. 

Kolejna lekcja: 3 czerwca 2020 

Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów 

4. Na podstawie informacji z podręcznika s. 149-154 podkreśl poprawne informacje w 

poniższych zdaniach, przepisz  do zeszytu i zapamiętaj (można wyciąć i wkleić). 

 Himalaje są położone w północnej/południowej Azji. Na ich obszarze wznosi się 

najwyższy szczyt świata – Mount Everest (8848 m n.p.m.). 

 W Himalajach wyróżnia się sześć/osiem pięter roślinności: 

a) Piętro wiecznie zielonych lasów, 

b) Piętro lasów liściastych, 

c) Piętro lasów iglastych, 

d) Piętro krzewów, 

e) Piętro górskich łąk, 

f) Piętro śnieżne. 

 W wyższych partiach Himalajów mieszkają Szerpowie/Eskimosi trudniący się uprawą 

ziemi, hodowlą zwierząt oraz obsługą himalaistów i turystów. 

 

5. Na podstawie informacji z podręcznika s. 152-153  przepisz do zeszytu tabelę (można 

wyciąć i wkleić) i uzupełnij puste pola według przykładu (zwróć uwagę na ilustracje 

w podręczniku. Pamiętaj, że niektóre gatunki występują w kilku strefach i mogą się 

powtarzać).  

PIĘTRO FAUNA I FLORA 

a) Piętro wiecznie zielonych 
lasów (do 1500 m n.p.m.). 

Przykłady: damarzyki, bambusy , figowce. 
Przykłady: tygrysy, niedźwiedzie himalajskie, makaki. 

b) Piętro lasów liściastych, 
(do 2700 m n.p.m.). 

Przykłady: 
Przykłady: 

c) Piętro lasów iglastych,   
(do 3600 m n.p.m.). 

Przykłady: 
Przykłady: 

d) Piętro krzewów, 
(do 4200 m n.p.m.). 

Przykłady: 
Przykłady: 

e) Piętro górskich łąk, 
(do 5000 m n.p.m.). 

Przykłady: 
Przykłady: 

f) Piętro śnieżne. 
(powyżej 5000 m n.p.m.). 

Przykłady: 
Przykłady: 

 

6. Zrób zdjęcie uzupełnionej notatki  i prześlij na maila: wojcikr092@gmail.com  do 7 

czerwca 

7. Wpisz w przeglądarkę: docwiczenia.pl kod: N5QW4R i obejrzyj zdjęcia. 
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 Klasa VI 

Witam serdecznie.. Kontynuujemy lekcje zdalnie. Instrukcje będziecie MIELI PODAWANE 

Z TYMI DATAMI W KTÓRYCH MAMY ZAJĘCIA. Pamiętajcie o przesyłaniu materiałów z lekcji 

na bieżąco. Zbliża się wystawianie ocen, dlatego po 7 czerwca plusy już nie będą wpisywane. 

Przypominam o prezentacji z wycieczki (można dostać ocenę). Za każde trzy plusy wpisuję 5, 

a za 3 minusy 1. Jeśli macie jakieś pytania, to możecie je kierować na mojego maila:  

wojcikr092@gmail.com 

Kolejna lekcja: 29 maja  2020 

Temat: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji. 

1. Na podstawie mapy i informacji z podręcznika str. 160 uzupełnij tekst i przepisz do 

zeszytu zdania dotyczące położenia geograficznego i politycznego naszych 

wschodnich sąsiadów (można wydrukować i wkleić): 

 Rosja leży na dwóch kontynentach: w Europie i ……………………….. . 

 Powierzchnia Rosji wynosi ……………….. km2, co stawia ją na pierwszym miejscu 

w świecie pod względem powierzchni. 

 Choć Rosję zamieszkuje ……………… mln ludzi, to jednak ze względu na dużą 

powierzchnię należy do najmniej zaludnionych państw świata. 

 W Rosji na przełomie XX/XXI wieku przyrost naturalny jest ujemny, co skutkuje 

spadkiem liczby…………………………. . 

 Rosja do ………….. roku była największą częścią Związku Radzieckiego. 

 

2. Przepisz do zeszytu (można wyciąć i wkleić) i postaraj się zapamiętać: 

 Rosja jest największym pod względem powierzchni państwem świata. Rozciąga się 

w Europie i Azji. Około ¾ obszaru Rosji zajmują niziny. 

 Na przeważającym obszarze panuje klimat umiarkowany, tylko północne krańce 

leżą w zasięgu klimatu okołobiegunowego. 

 Gospodarka Rosji opiera się na wydobyciu i eksporcie surowców mineralnych. 

 W 2014 roku Rosja, z powodu konfliktu z Ukrainą, została ukarana sankcjami 

gospodarczymi. 

3. Wpisz w przeglądarkę: docwiczenia.pl Kod: N61N9Q i obejrzyj film. 

4. Zrób zdjęcia zapisanych notatek i prześlij na maila: wojcikr092@gmail.com przed 

następną lekcją. 

 

Kolejna lekcja: 5 czerwca  2020 

Temat: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze  Rosji – utrwalenie 

1. Przepisz i rozwiąż w zeszycie (można wyciąć i wkleić) przesłaną kartę pracy 

(„Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji”). Zrób zdjęcia  karty pracy i 

prześlij na maila: wojcikr092@gmail.com do 7 czerwca. 
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Klasa VII 

Witam serdecznie. Kontynuujemy lekcje zdalnie. Instrukcje będziecie MIELI PODAWANE 

Z TYMI DATAMI W KTÓRYCH MAMY ZAJĘCIA. Pamiętajcie o przesyłaniu materiałów z lekcji 

na bieżąco. Zbliża się wystawianie ocen, dlatego po 7 czerwca plusy już nie będą wpisywane. 

Za każde trzy plusy wpisuję 5, a za 3 minusy 1. Jeśli macie jakieś pytania, to możecie je 

kierować na mojego maila:  wojcikr092@gmail.com 

Kolejna lekcja: 27 maja 2020 

Temat: Migracje a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich 

1. Przepisz do zeszytu i postaraj się zapamiętać tekst: 

 Na obszarach wiejskich znajdujących się w pobliżu dużych miast od kilkudziesięciu lat 

wzrasta zaludnienie, a odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym jest niższy niż na 

obszarach oddalonych od dużych ośrodków miejskich. 

 Na terenach wiejskich oddalonych od dużych miast od wielu lat utrzymuje się ujemne 

saldo migracji. Obszary te się wyludniają, a zamieszkujące je społeczeństwa się 

starzeją. 

2. Na podstawie informacji z podręcznika str. 181 – 183 podaj kolejne przyczyny 

i skutki wyludniania się wsi oddalonych od dużych miast: 

a) Przyczyny: 

 Młodzież wyjeżdża do szkół w dużych miastach i tam już pozostaje. 

 …………………………………………………………………………………………………….. . 

b) Skutki: 

 Ujemne saldo migracji. 

 …………………………………………………………………………………………………… . 

3. Na podstawie informacji z podręcznika str. 181 – 183 podaj kolejne przyczyny 

i skutki  migracji ludności na obszary wiejskie położone wokół dużych miast: 

c) Przyczyny: 

 Bogatsi mieszkańcy miast rezygnują z życia w zatłoczonych centrach miast. 

 …………………………………………………………………………………………………….. . 

d) Skutki: 

 Dodatnie saldo migracji. 

 ………………………………………………………………………………………………………… . 

 

4. Zrób zdjęcia notatki z lekcji  i prześlij na maila: wojcikr092@gmail.com  przed 

następną lekcją. 

5. Wpisz w przeglądarkę: docwiczenia.pl Wpisz kod: N7TYPH  i rozwiąż dodatkowe 

zadania (nie przesyłać odpowiedzi na mojego maila)  

Kolejna lekcja: 29  maja 2020 

Temat: Migracje a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich 

1. Na podstawie informacji  z ostatniej lekcji (podręcznik str. 181-183) rozwiąż 

przesłaną kartę pracy „ Migracje na obszarach wiejskich”  i prześlij na maila: 

wojcikr092@gmail.com  przed następną lekcją. 

 

mailto:wojcikr092@gmail.com
file:///C:/Users/wlasciciel/Desktop/wojcikr092@gmail.com
file:///C:/Users/wlasciciel/Desktop/wojcikr092@gmail.com


 

 

 

 

 

 



Kolejna lekcja: 3  czerwca 2020 

Temat: Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po 1989 roku na strukturę zatrudnienia. 

1. Przepisz do zeszytu i postaraj się zapamiętać tekst: 

 Przemiany polityczne, które zaszły w Polsce po roku 1989 spowodowały, że w kraju 

zaczęły obowiązywać zasady gospodarki wolnorynkowej. 

 Jedną z konsekwencji przemian gospodarczych, które rozpoczęły się na przełomie lat 

80. i 90. XX wieku były zmiany w strukturze zatrudnienia. 

 Dotyczyły one głównie zmniejszenia udziału przemysłu i budownictwa, a zwiększeniu 

sektora usług. 

6. Na podstawie informacji z podręcznika str. 184 uzupełnij brakujące luki w tabeli 

dotyczącej cech gospodarki rynkowej i centralnie planowanej. 

Gospodarka centralnie sterowana Gospodarka rynkowa 

dominacja własności państwowej  

 ceny towarów i usług ustala rynek 

państwo decyduje co będzie produkowane  

 swoboda prowadzenia prywatnej 
działalności gospodarczej przez obywateli 

dominującym działem gospodarki jest 
przemysł 

 

puste półki i kolejki w sklepach  

 

7. Zrób zdjęcia notatki z lekcji  i prześlij na maila: wojcikr092@gmail.com  przed 

następną lekcją. 

8. Wpisz w przeglądarkę: docwiczenia.pl 

9. Wpisz kod: N75KVP  i rozwiąż dodatkowe zadania (nie przesyłać odpowiedzi na 

mojego maila)  

 

 

Kolejna lekcja: 5  czerwca 2020 

Temat: Zmiany roli przemysłu w strukturze zatrudnienia 

1. Na podstawie informacji  z ostatniej lekcji (podręcznik str. 184-186) rozwiąż 

przesłaną kartę pracy „ Zmiany roli przemysłu w strukturze zatrudnienia”  i prześlij na 

maila: wojcikr092@gmail.com  do 7 czerwca. 
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Klasa VIII 

Witam serdecznie. Kontynuujemy lekcje zdalnie. Instrukcje będziecie MIELI PODAWANE 

Z TYMI DATAMI W KTÓRYCH MAMY ZAJĘCIA. Pamiętajcie o przesyłaniu materiałów z lekcji 

na bieżąco. Zbliża się wystawianie ocen, dlatego po 7 czerwca plusy już nie będą wpisywane. 

Za każde trzy plusy wpisuję 5, a za 3 minusy 1. Jeśli macie jakieś pytania, to możecie je 

kierować na mojego maila:  wojcikr092@gmail.com 

Kolejna lekcja: 29 maja 2020 

Temat: Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki 

1. Na podstawie tekstu podręcznika str. 170-177 podkreśl w tekście prawidłowe 

określenia, przepisz do zeszytu pod tematem lekcji i zapamiętaj. 

 Arktyką nazywamy obszary wokół bieguna północnego/południowego. 

 Antarktyka to obszary położone wokół bieguna północnego/południowego. 

 Większość powierzchni Arktyki jest pokryta pływającym lodem morskim zwanym 

blokiem/pakiem lodowym. 

 Niemal całą powierzchnię Antarktydy pokrywa tajga/lądolód. 

 Obszary okołobiegunowe to najcieplejsze/najzimniejsze regiony Ziemi. 

 We wnętrzu Antarktydy temperatura powietrz przez cały rok jest dodatnia/ujemna. 

 Za kołami/Przed kołami podbiegunowymi zachodzi proces topnienia pokryw 

lodowych. 

 Na obszarach okołobiegunowych obecnie bardzo intensywnie zachodzi proces 

topnienia/przyrostu pokryw lodowych. 

 

2. Korzystając z podręcznika str. 173 -175 uzupełnij tabelę i przepisz do zeszytu: 

Środowisko przyrodnicze Arktyki  Środowisko przyrodnicze Antarktydy  

- Klimat charakteryzuje się niskimi 
wartościami temperatury powietrza, a także 
niewielkimi sumami opadów. 
- Niepokryte lodem obszary na lądzie 
porasta tundra, pokryta skąpą roślinnością. 
- W arktycznych wodach żyją liczne gatunki 
ryb, a także wieloryby, foki i morsy. Na 
dryfujących krach można spotkać 
niedźwiedzie polarne. 
- Mimo trudnych warunków przyrodniczych 
niektóre obszary Arktyki są zamieszkiwane 
przez ludzi. Rdzenną ludność regionu 
stanowią m. in.: Inuici, Lapończycy i Nieńcy. 
Utrzymują się oni głównie z rybołówstwa, 
myślistwa i hodowli reniferów.  

 

 

3. Zrób zdjęcie notatki i prześlij na maila: wojcikr092@gmail.com przed następną lekcją. 

4. Wpisz w przeglądarkę: docwiczenia.pl Wpisz kod: N8AD5D i obejrzyj pokaz slajdów. 
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Kolejna lekcja: 5 czerwca  2020 

Temat: Prace badawcze w  Arktyce i Antarktyce 

1. Na podstawie tekstu podręcznika str. 180-184 podkreśl w tekście prawidłowe 

określenia, przepisz do zeszytu pod tematem lekcji i zapamiętaj. 

 Antarktyda jest kontynentem prawie/w ogóle niezamieszkanym. Działają tam tylko 

stacje badawcze. 

 Swój wkład w poznanie obszarów polarnych mieli/nie mieli Polacy.  

 Najwybitniejsi polscy polarnicy to Henryk Arctowski i Antoni Doba/Dobrowolski. 

 Status prawny Antarktyki reguluje podpisany w 1959roku/2015 roku „Układ 

Antarktyczny”. Status prawny Arktyki jest ciągle nieuregulowany.  

 

2. Korzystając z podręcznika str.180 wypisz 9 przykładowych zagadnień, którymi 

zajmują się naukowcy przebywający na Antarktydzie: 

 

a) Pogoda i klimat, 

b) ……………………………………………………………, 

c) ……………………………………………………………., 

d) ……………………………………………………………………., 

e) ……………………………………………………………………….., 

f) ……………………………………………………………………………., 

g) ………………………………………………………………………………., 

h) ……………………………………………………………………………….., 

i) ……………………………………………………………………………………., 

j) ………………………………………………………………………………………, 

3. Napisz z czego zasłynęli: 

 Marek Kamiński…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………….......... 

 Roald Amundsen ………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Robert Edwin Peary …………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Zrób zdjęcie notatki i prześlij na maila: wojcikr092@gmail.com do 7 czerwca. 

5. Wpisz w przeglądarkę: docwiczenia.pl 

6. Wpisz kod: N8ANZD i obejrzyj pokaz slajdów. 
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