Geografia: 8.VI – 25.VI

Klasa V
Witam serdecznie. Propozycje ocen na koniec roku już macie wpisane w dziennikach. Przy
ustalaniu oceny końcowej brałem pod uwagę ocenę śródroczną, oceny cząstkowe otrzymane
do 11 marca oraz Waszą pracę w czasie zdalnego nauczania. Kontynuujemy lekcje zdalnie. Po
ich zrealizowaniu rozpoczynamy wakacje. Dziękuję wszystkim dzieciom i rodzicom za
wyrozumiałość i zaangażowanie w odrabianie lekcji w tym trudnym dla nas czasie. Instrukcje
do lekcji będziecie MIELI PODAWANE Z TYMI DATAMI W KTÓRYCH MAMY ZAJĘCIA (nie
przesyłacie już zadań domowych, gdyż plusy nie będą wpisywane). Dni wolne to czas
egzaminu 16 - 18 czerwca i 11 czerwca Boże Ciało. Jeśli macie jakieś pytania, to możecie je
kierować na mojego maila: wojcikr092@gmail.com Pozdrawiam. Robert Wójcik
Kolejna lekcja: 10 czerwca 2020
Temat: Krajobrazy świata – podsumowanie
1. Przeczytaj ze stron 155-157 w podręczniku podsumowanie rozdziału.
2. Wykonaj w zeszycie test „Sprawdź się!” ze stron 158-159 podręcznika.
Kolejna lekcja: 24 czerwca 2020
Temat: Krajobrazy pustyń – podsumowanie
1. Na stronie internetowej gov.pl/zdalnelekcje wejść w klasę 5 i rozwinąć zakładkę
przedmioty.
2. Wybrać geografię i przeanalizować temat z maja numer 9 i 10 „Pustynie”

Klasa VI
Witam serdecznie. Propozycje ocen na koniec roku już macie wpisane w dziennikach. Przy
ustalaniu oceny końcowej brałem pod uwagę ocenę śródroczną, oceny cząstkowe otrzymane
do 11 marca oraz Waszą pracę w czasie zdalnego nauczania. Kontynuujemy lekcje zdalnie. Po
ich zrealizowaniu rozpoczynamy wakacje. Dziękuję wszystkim dzieciom i rodzicom za
wyrozumiałość i zaangażowanie w odrabianie lekcji w tym trudnym dla nas czasie. Instrukcje
do lekcji będziecie MIELI PODAWANE Z TYMI DATAMI W KTÓRYCH MAMY ZAJĘCIA (nie
przesyłacie już zadań domowych, gdyż plusy nie będą wpisywane). Dni wolne to czas
egzaminu 16 - 18 czerwca i 11 czerwca Boże Ciało. Jeśli macie jakieś pytania, to możecie je
kierować na mojego maila: wojcikr092@gmail.com Pozdrawiam. Robert Wójcik

Kolejna lekcja: 12 czerwca 2020
Temat: Relacje polski z sąsiadami.
1. Przepisz do zeszytu (można wyciąć i wkleić) i postaraj się zapamiętać:
 Polska sąsiaduje z siedmioma państwami.
 Współpraca między Polską a krajami sąsiadującymi dotyczy polityki, gospodarki,
nauki, edukacji i kultury.
 Polska wraz z Niemcami, Czechami, ze Słowacją i Litwą są członkami Unii
Europejskiej oraz znajduje się w strefie Schengen.
 Na obszarach przygranicznych między Polską a jej sąsiadami utworzono 16
euroregionów.
 Polska ściśle współpracuje z sąsiadami należącymi do UE, NATO i Grupy
Wyszechradzkiej.
2. Na podstawie tekstu podręcznika str. 168-170 scharakteryzuj nasze stosunki
z sąsiadami uzupełniając puste kolumny w tabeli według wzoru.
POLSKA-ROSJA
POLSKA- LITWA
POLSKA-BIAŁORUŚ
a)problemy:
- Polska musi importować z
Rosji większość gazu
ziemnego,
- Poparliśmy zmiany na
Ukrainie w 2014 i nie
uznajemy zajęcia przez
Rosjan Półwyspu
Krymskiego.
b)pozytywy:
- Dobrze rozwija się
współpraca naukowców,
uczelni wyższych i kultura.
POLSKA-UKRAINA
POLSKA-CZECHY
POLSKA-NIEMCY
POLSKA-SŁOWACJA

3. Przepisz i rozwiąż w zeszycie (można wyciąć i wkleić) przesłaną lekcję.

Kolejna lekcja: 19 czerwca 2020
Temat: Sąsiedzi Polski – powtórzenie
1. Przeczytaj podsumowanie rozdziału str. 173-174.
2. Wykonaj w zeszycie test „Sprawdź się!” ze strony 175-176 podręcznika.

Klasa VII
Witam serdecznie. Propozycje ocen na koniec roku już macie wpisane w dziennikach. Przy
ustalaniu oceny końcowej brałem pod uwagę ocenę śródroczną, oceny cząstkowe otrzymane
do 11 marca oraz Waszą pracę w czasie zdalnego nauczania. Kontynuujemy lekcje zdalnie. Po
ich zrealizowaniu rozpoczynamy wakacje. Dziękuję wszystkim dzieciom i rodzicom za
wyrozumiałość i zaangażowanie w odrabianie lekcji w tym trudnym dla nas czasie. Instrukcje
do lekcji będziecie MIELI PODAWANE Z TYMI DATAMI W KTÓRYCH MAMY ZAJĘCIA (nie
przesyłacie już zadań domowych, gdyż plusy nie będą wpisywane). Dni wolne to czas
egzaminu 16 - 18 czerwca i 11 czerwca Boże Ciało. Jeśli macie jakieś pytania, to możecie je
kierować na mojego maila: wojcikr092@gmail.com Pozdrawiam. Robert Wójcik.
Kolejna lekcja: 10 czerwca 2020
Temat: Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług.
1. Przepisz do zeszytu i postaraj się zapamiętać tekst:
 Przedsiębiorstwa przemysłowe, centra logistyczne i handlowe, a także inne firmy
usługowe są lokalizowane przede wszystkim w pobliżu autostrad i dróg
ekspresowych.
 Dostęp do portów morskich pozwala na przewóz dużej ilości ładunków, np. surowców
mineralnych umożliwiających rozwój przemysłu rafineryjnego oraz usług spedycyjnych
i logistycznych.
2. Na podstawie informacji z podręcznika str. 188-189 wypisz przykłady produktów
przemysłowych produkowanych we Wrocławiu i okolicach oraz przykłady
działalności gospodarczej dotyczącej transportu morskiego w Trójmieście.
Wrocław
Trójmiasto
-artykuły spożywcze, sprzęt RTV i AGD
-przedsiębiorstwa z branży stoczniowej,

3. Wpisz w przeglądarkę: docwiczenia.pl
4. Wpisz kod: N71JGX i rozwiąż dodatkowe zadania (nie przesyłać odpowiedzi na
mojego maila).
Kolejna lekcja: 12 czerwca 2020
Temat: Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki.
1. Przepisz do zeszytu i postaraj się zapamiętać tekst:
 Liczne walory przyrodnicze, np. dostęp do Morza Bałtyckiego, piaszczyste plaże czy
powietrze nasycone jodem, wpływają na rozwój turystyki w nadmorskich
województwach.
 Popularność turystyczna Małopolski wiąże się przede wszystkim z walorami
kulturowymi tego regionu, np.: dużą liczbą zabytków, muzeów i galerii oraz z
odbywającymi się tam imprezami kulturalnymi.
2. Obecnie na skutek pandemii branża turystyczna przeżywa kryzys. Na podstawie
informacji z podręcznika str. 190-193 wypisz przykłady usług, które mogą się
rozwijać (po zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią) dzięki wzrostowi ruchu
turystycznego.
a) Gastronomia,
b) ……………………………………. ,
c) ……………………………………. ,
d) ………………………………………….. ,
e) ………………………………………………. ,
3. Wpisz w przeglądarkę: docwiczenia.pl
4. Wpisz kod: N7YQSG i rozwiąż dodatkowe zadania (nie przesyłać odpowiedzi na
mojego maila).

Kolejna lekcja: 19 czerwca 2020
Temat: Współrzędne geograficzne – powtórzenie
Myślę, że większość z Was pamięta jeszcze ile problemów przysporzyło nam na początku
roku szkolnego określanie współrzędnych geograficznych. Ostatnie dwie lekcje chciałbym
wykorzystać na utrwalenie tego zagadnienia. Wykorzystamy do powtórki portal internetowy
i oczywiście wiedzę zdobytą na lekcjach jeszcze w ławkach szkolnych. Wykonujcie instrukcje:
1. Na stronie internetowej gov.pl/zdalnelekcje wejść w klasę 6 (akurat ten temat
został zrealizowany również w klasie szóstej) i rozwinąć zakładkę przedmioty.
2. Wybrać geografię i przeanalizować temat z marca numer 2 „Współrzędne
geograficzne”. Najpierw wejdź w lekcja z e-podręcznika i przeczytaj wprowadzenie.
3. Przejdź do następnej strony i obejrzyj film.

Kolejna lekcja: 24 czerwca 2020

Temat: Współrzędne geograficzne – powtórzenie
1. Na stronie internetowej gov.pl/zdalnelekcje wejść w klasę 6 i rozwinąć zakładkę
przedmioty.
2. Wybrać geografię i z tematu numer 2 „Współrzędne geograficzne” wejść w lekcja z
e-podręcznika i jeszcze raz obejrzeć film.
3. Przejść na następną stronę i rozwiązać 11 ćwiczeń interaktywnych.
4. Przejdź do podsumowania (przeczytaj i rozwiąż ćwiczenia).
5. Dla zainteresowanych: Obejrzeć materiały dodatkowe (filmiki 1 i 2 pod lekcją z epodręcznika)

Klasa VIII
Witam serdecznie. Propozycje ocen na koniec roku już macie wpisane w dziennikach. Przy
ustalaniu oceny końcowej wezmę pod uwagę ocenę śródroczną, oceny cząstkowe otrzymane
do 11 marca oraz Waszą pracę w czasie zdalnego nauczania. Kontynuujemy lekcje zdalnie. Po
ich zrealizowaniu rozpoczynamy wakacje. Dziękuję wszystkim za pracę włożoną w odrabianie
lekcji w tym trudnym dla nas czasie i życzę jak najlepszych wyników na egzaminie i dostania
się do wymarzonej szkoły. Instrukcje do lekcji będziecie MIELI PODAWANE Z TYMI DATAMI W
KTÓRYCH MAMY ZAJĘCIA (nie przesyłacie już zadań, gdyż plusy nie będą wpisywane). Dni
wolne od zdalnych lekcji ( piszecie egzamin) to 16 - 18 czerwca i 11 czerwca Boże Ciało. Jeśli
macie jakieś pytania, to możecie je kierować na mojego maila: wojcikr092@gmail.com
Pozdrawiam. Robert Wójcik

Kolejna lekcja: 12 czerwiec 2020
Temat: Obszary okołobiegunowe - powtórzenie
1. Przeczytaj podsumowanie str. 185.
2. Wykonaj w zeszycie test „Sprawdź się” ze strony 185.

Kolejna lekcja: 19 czerwca 2020
Temat: Azja - kontynent kontrastów. Lekcja powtórzeniowa


Na stronie internetowej gov.pl/zdalnelekcje wejść w klasę 8 i rozwinąć zakładkę
przedmioty.



Wybrać geografię i przeanalizować lekcję z czerwca numer 11. „ Azja – kontynent
kontrastów ”. Najpierw wejdź w lekcja z e-podręcznika i przeczytaj wprowadzenie.



Przeczytaj punkty (1, 2, 3) lekcji z e-podręcznika i wykonaj znajdujące się tam
ćwiczenia:
1. Położenie geograficzne Azji
2. Ukształtowanie powierzchni Azji
3. Wielkie kontrasty klimatyczne Azji
4. Kontrasty Azji – sieć wód powierzchniowych
5. Kontrasty Azji – strefy roślinne
6. Podsumowanie (rozwiąż zadania domowe w zeszycie).
7. Wakacje!!!

