
Witam serdecznie.  W najbliższych tygodniach nie możemy spotykać się na zajęciach,  dlatego 

rozpoczynamy naukę geografii online. Bardzo proszę o zdyscyplinowanie i sumienne wykonywanie 

poleceń. Karty pracy proszę wypełnić i przynieść po powrocie do szkoły do sprawdzenia. Jeśli nie 

macie możliwości ich wydrukowania, to przepiszcie i uzupełnijcie je na własnych kartkach. 

Ewentualne pytania proszę kierować na maila (kontaktując się proszę napisać: imię, nazwisko szkołę i 

klasę do której uczęszczacie).  Pozdrawiam. Robert Wójcik. 

Klasa V lekcja 1 

Celem naszych zajęć jest: 

Rozmieszczenie lądów i oceanów na Ziemi oraz wyjaśnienie przyczyn i następstw pierwszych 

wypraw geograficznych 

1. Na podstawie mapy fizycznej świata (macie ją na końcu podręcznika) oraz tematu lekcji: 

„Przez lądy i oceany” (podręcznik str. 86-90) proszę wypełnić kartę pracy 1 (przesłana w 

załączniku). Jeśli nie macie drukarki nic nie szkodzi,  możecie kartę przepisać i wypełnić na 

własnej kartce.  

2. Na podstawie podręcznika (str. 91-97) i Internetu wypełnijcie kartę pracy 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta pracy 1 klasa V 

Przez lądy i oceany 

 

1. Uzupełnij tabelę. Wpisz we właściwe kolumny cechy 
południków i równoleżników.  

Cechy południków Cechy równoleżników 

 

………………………………………….……… 

………………………………………….……… 

………………………………………….……… 

………………………………………….……… 

 

……………………..…………………………… 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

2. Na rysunku za pomocą strzałek zaznaczono główne kierunki 
geograficzne. Narysuj jeden południk oraz jeden równoleżnik tak, 
aby przebiegały one przez miejsce, w którym stoi chłopiec. 

Następnie odpowiednio je podpisz.      

 

3. Wykonaj zadania na podstawie mapy świata zamieszczonej na 
końcu podręcznika. 

a) Zapisz nazwy oceanów przecinanych przez: 

– 
równik:………………………………………………………………………………………………… 

– zwrotnik Raka:………………………………………………………………………………………… 

b) Zapisz nazwy kontynentów, których wybrzeża są oblewane przez wody Oceanu Spokojnego. 

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

c) Zapisz nazwy kontynentów leżących nad Oceanem Indyjskim. 

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

d) Ustal, na których półkulach leżą wymienione poniżej kontynenty. 

Ameryka Południowa:…………………………………………………………………………………… 

Australia:…………………………………………………………………………………………………. 

Antarktyda:………………………………………………………………………………………………. 

4. Rozwiąż krzyżówkę. Zapisz hasło i je wyjaśnij. 



1. Inna nazwa Oceanu Spokojnego. 

2. Może być Raka lub Koziorożca. 

3. Połowa kuli ziemskiej. 

4. Kulisty model Ziemi. 

5. Ocean, który w całości leży na 

półkuli wschodniej. 

6. Miejsce, w którym łączą się 

wszystkie południki. 

7. Najdłuższy równoleżnik. 

8. Ocean, nad którym leży pięć kontynentów.  

Hasło:…………………………………………………………………………………………………. 

Wyjaśnienie hasła:………………………………………………………………………………….... 

5. Zaplanuj wyprawę dookoła Ziemi. Ta wyprawa powinna się rozpocząć w Twojej miejscowości. 

a) Opisz kolejne etapy wyprawy. Podaj nazwy kontynentów, oceanów i mórz, które chcesz przebyć, 
oraz miast, które chcesz zobaczyć. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Klasa VI lekcja 1 

Celem naszych zajęć jest: 

Charakterystyka gospodarki Francji 

 

1. Na podstawie podręcznika (str. 106 – 113) oraz dostępnych źródeł proszę wypełnić 

przesłaną kartę pracy. Jeśli nie macie drukarki nic nie szkodzi,  możecie kartę przepisać i 

wypełnić na własnej kartce. 
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Przemysł i usługi we Francji 

 

1. Wymień czynniki które wpłynęły na rozwój nowoczesnego 

przemysłu we Francji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Wpisz we właściwych miejscach tabeli nazwy francuskich firm oraz przykłady wytwarzanych 

przez nie produktów. 

Dział przetwórstwa 
przemysłowego 

Przykłady producentów 
(nazwy firm) 

Produkty przemysłowe 

Produkcja samochodów  

i innych środków 

transportu 

  

  

  

 
 

Produkcja wyrobów 

chemicznych  

i farmaceutycznych 

 
 

 
 

3. Wstaw znak X obok zdań zawierających prawdziwe informacje. Skorzystaj z wykresów  

zamieszczonych w podręczniku na stronach 108 i 110. 

 

W strukturze produkcji przemysłowej we Francji najmniejszy udział ma produkcja artykułów 

spożywczych i napojów. 

 

Produkcja energii elektrycznej stanowi ponad ¼ całej produkcji przemysłowej Francji. 

Zdecydowana większość francuskich pracowników jest zatrudniona w przemyśle. 

      Usługi tworzą największą część całkowitej wartości dóbr i usług (PKB) wytworzonych we Francji 

CZYNNIKI, KTÓRE 
WPŁYNĘŁY  
NA ROZWÓJ 
PRZEMYSŁU  

WE FRANCJI 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 



4. Na podstawie mapy ze s. 109 podaj przykłady wyrobów przemysłowych, które są produkowane 

w zakładach znajdujących się w wymienionych poniżej miastach Francji. 

 

A. Paryż – ________________________________________________________________________ 

B. Lille – ________________________________________________________________________ 

C. Lyon – ________________________________________________________________________ 

D. Marsylia – ________________________________________________________________________ 

Zaznacz te miasta na poniższej mapie. 

 

5. Na podstawie tekstu z podręcznika odpowiedz na pytania. 

a) Dlaczego we Francji przykłada się dużą wagę do usług badawczo-rozwojowych? 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

b) Czym są technopolie? 

_________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Klasa VII lekcja 1 i 2 

Celem naszych zajęć jest: 

Wykorzystanie poszczególnych źródeł energii oraz wpływ transportu na rozwój działalności 

gospodarczej 

 

1. Na podstawie podręcznika (str. 138 – 141) oraz informacji z lekcji proszę uzupełnić kartę 

pracy 1. Jeśli nie macie drukarki nic nie szkodzi,  możecie kartę przepisać i wypełnić na 

własnej kartce.  

2. Na podstawie podręcznika (str. 148 - 152)oraz informacji z innych źródeł np. Internet 

proszę uzupełnić kartę pracy 2. 
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Klasa VIII lekcja 1 

Celem naszych zajęć jest: 

Analiza nadmiernej wycinki wilgotnych lasów równikowych w Amazonii 

 

1. Na podstawie podręcznika (str. 116 – 121) oraz informacji z lekcji proszę uzupełnić kartę 

pracy 1. Jeśli nie macie drukarki nic nie szkodzi,  możecie kartę przepisać i wypełnić na 

własnej kartce. 
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