
Geografia: 27.IV – 10.V 

Klasa V 

Witam serdecznie. Kontynuujemy lekcje online. Instrukcje będziecie MIELI PODAWANE 

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

Jeśli macie jakieś pytania, to możecie je kierować na mojego maila:  wojcikr092@gmail.com 

Kolejna lekcja: 29 kwietnia 2020 

Temat: W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej. 

1. Na podstawie informacji z podręcznika s. 113-119 podkreśl poprawne informacje w 

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

 

 W wilgotnych lasach równikowych przez cały rok utrzymują się duże/małe opady 

deszczu oraz niska/wysoka temperatura powietrza. Nie ma tam pór roku. 

 W wilgotnych lasach równikowych występuje kilka warstw roślinności. Lasy te 

odznaczają się bardzo dużą/małą różnorodnością gatunków roślin i zwierząt 

 W wilgotnych lasach równikowych mieszkańcy budują głównie 

murowane/drewniane domy na palach. 

 W strefie lasów liściastych i mieszanych występują dwie/cztery pory roku. Klimat 

odznacza się dużą zmiennością temperatury powietrza i wysokości opadów w ciągu 

roku. 

 W lasach strefy umiarkowanej występują trzy/cztery warstwy roślinności: ściółka, 

runo leśne, podszyt i korony drzew. 

 

2. Przepisz do zeszytu tabelę (można wyciąć i wkleić) i uzupełnij pozostałe wiersze. 

Cecha Wilgotny las równikowy Las liściasty i mieszany strefy 
umiarkowanej 

Wygląd Są to bardzo gęste, wysokie lasy 
zróżnicowane gatunkowo (na 
jednym hektarze można naliczyć 
kilkaset gatunków drzew), w 
których występuje kilka warstw 
roślinności. Prócz drzew rosną tu 
pnącza, paprocie, glony. Korony 
drzew tworzą zwartą pokrywę 
kilkadziesiąt metrów nad ziemią 
nad którą wybijają się pojedyncze 
drzewa o wysokości 50-70 
metrów. Żyje w nich ogromna 
liczba gatunków zwierząt. 
 

Tam,  gdzie klimat łagodniejszy i 
bardziej wilgotny występują lasy 
liściaste. Im dalej od mórz i oceanów 
tym więcej pojawia się lasów 
mieszanych iglasto liściastych. 
Wyróżniamy kilka warstw roślinności 
oraz wiele gatunków zwierząt. Nie 
jest ich jednak tak dużo jak w lesie 
równikowym. Oprócz wysokich drzew 
do 40 metrów wysokości rosną tu 
również liczne krzewy, rośliny i 
grzyby. Ściółkę tworzą szczątki roślin i 
zwierząt. 
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3. Zrób zdjęcie uzupełnionej notatki  i prześlij na maila: wojcikr092@gmail.com  przed 

następną lekcją. 

 

4. Wpisz w przeglądarkę: docwiczenia.pl kod: N58D24 i obejrzyj film. 

 

 

 

 

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


Kolejna lekcja: 6 maja  2020 

Temat: Krajobraz sawanny i stepu 

5. Na podstawie informacji z podręcznika s. 113-119 podkreśl poprawne informacje w 

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

 Na sawannie wysoka temperatura powietrza utrzymuje się przez cały rok. Występują 

tam dwie/cztery pory roku: sucha i deszczowa. 

 Sawannę porastają mchy i porosty/ trawy oraz nieliczne drzewa, takie jak akacje 

i baobaby. 

 Ludność sawanny trudni się pracą w fabrykach/uprawą ziemi lub hodowlą zwierząt. 

 Stepy charakteryzują się bardzo dużymi/małymi różnicami temperatury powietrza 

między zimą i latem oraz niewielkimi/dużymi sumami opadów. 

 Na stepie rosną wysokie drzewa/trawy i inne niskie rośliny. 

 Ludność zamieszkująca stepy zajmuje się głównie uprawą roli/hodowlą zwierząt.  

 

6. Przepisz do zeszytu tabelę (można wyciąć i wkleić) i uzupełnij pozostałe wiersze. 

Cecha Sawanna Step 

Wygląd Na sawannie występują głównie 
trawy i nieliczne drzewa. 
Większość wykształca 
rozbudowane systemy 
korzeniowe, aby w czasie pory 
deszczowej wchłonąć i 
zmagazynować jak najwięcej 
wilgoci. W porze suchej trawy 
usychają, a drzewa zrzucają liście. 
Sawanna w porze deszczowej jest 
pełna zieleni, a w porze suchej ma 
odcienie żółci i brązu. Żyje tam 
dużo ssaków roślinożernych oraz 
drapieżników. 
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7. Zrób zdjęcie uzupełnionej notatki  i prześlij na maila: wojcikr092@gmail.com  przed 

następną lekcją. 

4. Wpisz w przeglądarkę: docwiczenia.pl kod: N58D24 i obejrzyj film. 
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Klasa VI 

Witam serdecznie. Kontynuujemy lekcje online. Instrukcje będziecie MIELI PODAWANE 

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

Jeśli macie jakieś pytania, to możecie je kierować na mojego maila:  wojcikr092@gmail.com 

Kolejna lekcja: 8 maja  2020 

Temat: Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji 

 

1. Na podstawie mapy i informacji z podręcznika str. 138-139 uzupełnij tekst i przepisz 

do zeszytu zdania dotyczące położenia geograficznego naszych południowych 

sąsiadów (można wydrukować i wkleić): 

a) Czechy: 

 Czech leżą w ……………………………. części Europy, na ………………………….. od Polski. 

 Powierzchnia Czech wynosi 78 900 km2, co stawia je w gronie………………… państw 

w Europie. 

 Panuje tam głównie klimat …………………………………………………………………………………. 

 Znaczną część powierzchni zajmują: góry np.:……………………………….., wyżyny np.: 

………………………………………  . 

 Liczba ludności wynosi ok. ………… mln, a stolicą jest ………………………………………….. . 

 Do roku 1993 wraz ze Słowacją tworzyły jedno państwo: ………………………………………… . 

b) Słowacja 

 Słowacja leży w ……………………………. części Europy. Od …………………………................. 

graniczy z Czechami, a od ………………………….. z  Polską. 

 Powierzchnia Czech wynosi 48 800 km2, co stawia je w gronie………………… państw 

w Europie bez dostępu do morza. 

 Panuje tam głównie klimat …………………………………………………………………………………. 

 Znaczną część powierzchni zajmują: góry - ……………………………………….. . 

 Liczba ludności wynosi ok. ………… mln, a stolicą jest ………………………………………….. . 

 Do roku 1993 wraz z Czechami tworzyła jedno państwo: ………………………………………… . 

 

2. Na podstawie informacji z podręcznika (str.140-144) przepisz i uzupełnij w zeszycie 

przesłaną kartę pracy (można wydrukować i wkleić). 

 

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

następną lekcją. 
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Klasa VII 

Witam serdecznie. Zapraszam na lekcje. Instrukcje będziecie MIELI PODAWANE Z TYMI 

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

macie jakieś pytania, to możecie je kierować na mojego maila:  wojcikr092@gmail.com 

Kolejne lekcja: 29 kwietnia 2020 

Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego. 

1. Na podstawie podręcznika s.164 – 167 przepisz do zeszytu, uzupełnij i zapamiętaj 

tekst: 

 Głównymi źródłami skażenia środowiska przyrodniczego są zanieczyszczenia: 

komunalne, rolnicze, komunikacyjne i ………………………………………….. . 

 Jednym ze skutków przedostawania się szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery jest 

powstawanie ……………………………….. opadów i mgieł. 

 Najbardziej zanieczyszczonym regionem w Polsce jest …………………… …………………… . 

 Dzięki funduszom uzyskanym  z ………………… ……………………………….. w wielu polskich 

zakładach przemysłowych wprowadzono nowoczesne technologie. Pozwalają one 

ograniczyć emisję gazów i pyłów do atmosfery oraz zmniejszyć ilość ścieków 

przemysłowych odprowadzanych do wód. 

 Zanieczyszczenie  środowiska wywiera negatywny wpływ na zdrowie i jest przyczyną 

m. in. chorób układu oddechowego i ………………………………………. . 

2. Wykorzystując dostępne źródła informacji wypisz do zeszytu przykłady 

zanieczyszczeń pochodzenia: 

a) przemysłowego …….…………………………………………………………………………………………………. 

b) komunalnego……………………………………………………………………………………………………………. 

c) rolniczego…..……………………………………………………………………………………………………………. 

d) komunikacyjnego …………………………………………………………………………………………………….. 

3. Wpisz w przeglądarkę: docwiczenia.pl 

4. Wpisz kod: N782WHG  i rozwiąż dodatkowe zadania (nie przesyłać odpowiedzi na 

mojego maila). 

Kolejne lekcja: 6 maja 2020 

Temat: Zanieczyszczenie środowiska – podsumowanie wiadomości 

1. Na podstawie zdobytej wiedzy i informacji w podręczniku wykonaj w zeszycie test 

„Sprawdź się!” ze strony 168. 

2. Zrób zdjęcia rozwiązanego testu oraz notatki z lekcji 7 i prześlij na maila: 

wojcikr092@gmail.com  przed następną lekcją. 
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Kolejne lekcja: 8 maja 2020 

 

Temat: Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi. 

 

5. Na podstawie podręcznika s.170 – 174 przepisz do zeszytu, uzupełnij i zapamiętaj 

tekst: 

 

 Głównymi przyczynami powodzi w Polsce są: długotrwałe i intensywne deszcze, 

roztopy, zatory rzeczne oraz podniesienie poziomu wody w ujściu rzeki nazywane  

……………………………… . 

 Szczególnie narażone na powodzie są doliny rzek, m. in. Wisły i Odry, oraz obszary 

…………………………………… . 

 Powodzie stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz powodują ogromne 

straty materialne np.: ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… . 

 

6. Wykorzystując dostępne źródła informacji wypisz do zeszytu 4 przykłady 

przeciwdziałania powodziom: 

 

e) ………………………………………………………………………... 

f) …………………………………………………………………………. 

g) …………………………………………………………………………. 

h) ………………………………………………………………………… 

 

7. Wpisz w przeglądarkę: docwiczenia.pl 

8. Wpisz kod: N7CKDP  i rozwiąż dodatkowe zadania (nie przesyłać odpowiedzi na 

mojego maila). 

 

 

 

 



Klasa VIII 

Witam serdecznie. Zapraszam nalekcje. Instrukcje będziecie MIELI PODAWANE Z TYMI 

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

macie jakieś pytania, to możecie je kierować na mojego maila:  wojcikr092@gmail.com 

 

 

Kolejna lekcja: 8 maja  2020 

Temat: Środowisko przyrodnicze Oceanii 

1. Na podstawie podręcznika i mapy str. 159-161 podkreśl prawidłowe określenia w 

poniższym tekście, przepisz do zeszytu (można wyciąć i wkleić) i zapamiętaj. 

 

 W Oceanii wyróżnia się dwa/cztery regiony geograficzne.  

 Większość Oceanii znajduje się w strefach klimatów równikowych 

i zwrotnikowych/umiarkowanych. 

 Wiele wysp ma pochodzenie wulkaniczne, a część wulkanów, np.: na Hawajach 

jest czynna do dziś. Cechą środowiska przyrodniczego są także atole i rafy 

koralowe/pustynie lodowe. 

 Nowa Zelandia jest uznawana za najpiękniejsze/najzimniejsze miejsce na Ziemi. 

 

2. Obejrzyj mapę interaktywną, wpisując w przeglądarce docwiczenia.pl  

Kod: N887FX 

1. Uzupełnij zdania podanymi nazwami: Mikronezja, Hawaje, Melanezja, Nowa 

Gwinea, Nowa Zelandia, Polinezja. Przepisz uzupełniony tekst do zeszytu. 

A. Część Oceanii, w której jest położona największa wyspa tej części świata - 

……………………………………………, to …………………………………………….. . 

B. ……………………………………………. to część Oceanii, w której znajdują się między 

innymi Wyspy Marshalla, Karoliny oraz Mariany. 

C. Region Oceanii, w którym leży jeden ze stanów USA - …………………………………………, 

to ……………………………………………… . 

D. Najbardziej na południe wysunięta częścią Oceanii jest ……………………………………… . 

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

lekcją. 
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