Geografia: 11.V – 24.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: 13 maja 2020
Temat: Krajobraz pustyni gorącej i pustyni lodowej
1. Na podstawie informacji z podręcznika s. 127-135 podkreśl poprawne informacje w
poniższych zdaniach, przepisz do zeszytu i zapamiętaj (można wyciąć i wkleić).


Na pustyniach gorących występują bardzo wysokie/niskie opady i wysoka
temperatura powietrza. Charakterystyczna dla tej strefy krajobrazowej jest
duża/mała różnica temperatury powietrza między dniem a nocą.



Ludność strefy pustyń gorących trudni się głównie uprawą ziemi w oazach lub
hodowlą zwierząt/produkcją przemysłową.



Pustynie lodowe występują zarówno w Arktyce, jak i w Antarktyce. Charakteryzują się
bardzo niską/wysoką temperaturą powietrza oraz niewielkimi opadami przez cały
rok. Występują tam lądolody.



Na pustyniach gorących i pustyniach lodowych roślinność jest bardzo bujna/uboga.

2. Przepisz do zeszytu tabelę (można wyciąć i wkleić) i uzupełnij puste pola (na wzór
wcześniejszych lekcji).
Cecha
Wygląd

pustynia gorąca

pustynia lodowa

Klimat

Rośliny
i zwierzęta

Życie ludzi
i ich
działalność

3. Zrób zdjęcie uzupełnionej notatki i prześlij na maila: wojcikr092@gmail.com przed
następną lekcją.
4. Wpisz w przeglądarkę: docwiczenia.pl kod: N5URUD i obejrzyj zdjęcia

Kolejna lekcja: 20 maja 2020
Temat: Krajobraz śródziemnomorski
1. Na podstawie informacji z podręcznika s. 136-141 podkreśl poprawne informacje w
poniższych zdaniach, przepisz do zeszytu i zapamiętaj (można wyciąć i wkleić).
 Klimat strefy śródziemnomorskiej charakteryzuje się niską/wysoką temperaturą
powietrza i niskimi opadami latem oraz łagodną i deszczową zimą.
 Roślinność występująca w krajobrazie śródziemnomorskim jest nazywana
makią/selwą. Tworzą ją głównie krzewy, m. in. jałowce, mirty i oleandry.
 Rejon Morza Śródziemnego był przed pandemią jednym z najchętniej/najrzadziej
odwiedzanych miejsc przez turystów na świecie.
2. Przepisz do zeszytu tabelę (można wyciąć i wkleić) i uzupełnij puste pola.
Cecha
Fauna i flora

świat roślin

świat zwierząt

3. Dokończ zdania opisujące życie codzienne mieszkańców strefy śródziemnomorskiej:
 Ludność strefy śródziemnomorskiej poza turystyką zajmuje się też ………………………….. .
 Charakterystycznym elementem krajobrazu są sady drzew cytrusowych, oliwnych oraz
………………………………….. .
 Domy są często malowane na ………………………………, dzięki czemu latem mniej się
nagrzewają.
 Występuje tam również dużo domów z kamienia z dachami pokrytymi
…………………………………………………………. .
4. Zrób zdjęcie uzupełnionej notatki i prześlij na maila: wojcikr092@gmail.com przed
następną lekcją.

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: 15 maja 2020
Temat: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi
1. Na podstawie mapy i informacji z podręcznika str. 145-146 uzupełnij tekst i przepisz
do zeszytu zdania dotyczące położenia geograficznego i politycznego naszych
wschodnich sąsiadów (można wydrukować i wkleić):
a) Litwa:
 Litwa leży w …………………….-.………………. części Europy, na ………………………….. od Polski.
 Powierzchnia Litwy wynosi ……………….. km2, co stawia ją w gronie niewielkich państw
w Europie.
 Panuje tam głównie klimat ………………………………………………………………………………….
 Znaczną część powierzchni zajmują: niziny np.:………………………………… . Nieco wyższe
wzniesienia znajdują się jedynie w okolicach ………………………….. .
 Liczba ludności wynosi ok. ………… mln, a stolicą jest ………………………………………….. .
 Od końca II wojny światowej do 1991 roku Litwa była częścią Związku ………………… .
 Obecnie jest niezależnym państwem i członkiem Unii ……………………. .
b) Białoruś
 Białoruś od południa graniczy z ……………………………………………., od wschodu z
……………………………, od północy z ………………………….. i ………………………………., a od
zachodu z Polską.
 Powierzchnia kraju wynosi 207 600 km2, co stawia je w gronie………………………państw
w Europie bez dostępu do morza.
 Panuje tam głównie klimat …………………………………………………… w części wschodniej
zimy są …………………………… niż w Polsce.
 Znaczną część powierzchni zajmują niziny. Jedynie w środkowej części kraju znajduje
się pas terenów …………………………… . Znaczną część terytorium zajmują bagna.
 Liczba ludności wynosi ok. ………… mln, a stolicą jest ………………………………………….. .
 Od końca II wojny światowej do 1991 roku Litwa była częścią Związku ………………… .
2. Zrób zdjęcia zapisanych notatek i prześlij na maila: wojcikr092@gmail.com przed
następną lekcją.

3. Na podstawie informacji z podręcznika, mapy str. 149 oraz Internetu przygotuj
prezentację multimedialną (Power Point minimum 4 slajdy) lub plakat dotyczący
4-dniowej wycieczki po Białorusi i Litwie. Uwzględnij trasę, miejsca noclegowe oraz
największe atrakcje turystyczne (obiekty przyrodnicze i kulturowe).
4. Prezentację lub zdjęcie plakatu proszę przesłać na maila: wojcikr092@gmail.com do
22 maja 2020 r. Prezentacja zostanie oceniona, a oceny wpisane do dziennika.
Kolejna lekcja: 22 maja 2020
Temat: Współczesne problemy Ukrainy
1. Na podstawie mapy i informacji z podręcznika str. 152 uzupełnij tekst i przepisz do
zeszytu zdania dotyczące położenia geograficznego i politycznego naszych
wschodnich sąsiadów (można wydrukować i wkleić):








Ukraina jest ………………………..-.……………………… sąsiadem Polski
Powierzchnia Ukrainy wynosi …………….. km2, co stawia ją na …….. miejscu w Europie.
Panuje tam głównie klimat ………………………………………………………………………………….
Środkową i wschodnią część kraju zajmują: niziny np.:………………………………… ,
południową zaś – Nizina ……………………………………
Wyższe wzniesienia oraz góry znajdują się na południowym ………………………….. .
Liczba ludności wynosi ok. ………………. mln, a stolicą jest ………………………………………….. .
Od końca II wojny światowej do 1991 roku Ukraina była częścią Związku ………………… .

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






Ukraina charakteryzuje się dogodnymi warunkami do rozwoju gospodarki.
Od 2014 roku trwa konflikt między Ukrainą a Rosją. Na wschodzie kraju ma on
charakter zbrojny.
Skutkami ukraińskiego konfliktu są: kryzys gospodarczy, obniżenie produkcji
przemysłowej, fala emigracji za granicę, zmniejszenie liczby turystów
zagranicznych.
Poważnym problemem dla Ukrainy jest zmniejszanie się liczby ludności kraju.

3. Przepisz i rozwiąż w zeszycie (można wyciąć i wkleić) przesłane zadania: 4 i 5. Zrób
zdjęcia zapisanych notatek oraz zadań i prześlij na maila: wojcikr092@gmail.com
przed następną lekcją.

Klasa VII

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: 13 maja 2020

Temat: Powodzie w Polsce

1. Na podstawie zdobytej wiedzy na ostatniej lekcji i informacji z innych źródeł
przepisz lub wklej do zeszytu uzupełnioną kartę pracy „Powodzie w Polsce”.

2. Zrób zdjęcia rozwiązanej karty pracy i prześlij na maila: wojcikr092@gmail.com
przed następną lekcją.

Kolejna lekcja: 15 maja 2020
Temat: Warunki produkcji energii z różnych źródeł
1. Przepisz do zeszytu i postaraj się zapamiętać tekst:
 Źródła energii dzieli się na odnawialne i nieodnawialne.
 Najzasobniejsze złoża węgla brunatnego oraz największa elektrownia opalana tym
surowcem znajduje się w Bełchatowie w województwie łódzkim .
 Lokalizacja elektrowni opalanych węglem brunatnym wiąże się ściśle
z występowaniem złóż tego surowca.
 Na znacznych obszarach województw łódzkiego i pomorskiego występują bardzo
dobre warunki wiatrowe.
2. Wykorzystując dostępne na str. 176 podręcznika mapy napisz, czy warunki
przyrodnicze występujące w województwie podkarpackim, sprzyjają rozwojowi
energetyki wiatrowej i słonecznej – odpowiedź uzasadnij.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3. Zrób zdjęcia notatki z lekcji i prześlij na maila: wojcikr092@gmail.com przed
następną lekcją.
4. Wpisz w przeglądarkę: docwiczenia.pl
5. Wpisz kod: N7ALGV i rozwiąż dodatkowe zadania (nie przesyłać odpowiedzi na
mojego maila).

Kolejna lekcja: 20 maja 2020
Temat: Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich.
1. Przepisz do zeszytu i postaraj się zapamiętać tekst:
 Znaczna część ludności dużych miast, np. Warszawy czy Krakowa, przenosi się do stref
podmiejskich.
 Również do stref podmiejskich dużych miast coraz częściej przenosi się działalność
gospodarczą.
 Skutkami migracji na obszary podmiejskie są: wzrost liczby ludności na tych
obszarach, przekształcanie struktury demograficznej zamieszkującej je ludności,
a także zmiana stylu zabudowy i sposobu zagospodarowywania terenu.

2. Na podstawie informacji z podręcznika str. 178 – 180 wypisz w tabeli po 4 kolejne
przyczyny i skutki migracji ludności do stref podmiejskich.
Przyczyny
Skutki
- Korki uliczne, hałas i zanieczyszczone - W strefach podmiejskich rośnie udział
powietrze.
osób z wyższym wykształceniem oraz
pracujących poza rolnictwem

3. Zrób zdjęcia notatki z lekcji i prześlij na maila: wojcikr092@gmail.com przed
następną lekcją.
4. Wpisz w przeglądarkę: docwiczenia.pl
5. Wpisz kod: N7KB9W i rozwiąż dodatkowe zadania (nie przesyłać odpowiedzi na
mojego maila)

Kolejna lekcja: 22 maja 2020
Temat: Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich.

1. Na podstawie informacji z ostatniej lekcji (podręcznik str. 178-180) rozwiąż
przesłaną kartę pracy „ Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich”
i prześlij na maila: wojcikr092@gmail.com przed następną lekcją.

Klasa VIII
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: 15 maja 2020
Temat: Ludność i gospodarka Australii
1. Zapoznaj się z informacjami w podręczniku str. 162-167 . Uzupełnij tekst poniżej,
przepisz do zeszytu pod tematem lekcji i postaraj się zapamiętać.
A. Około ………% Australijczyków mieszka w miastach. Największymi miastami są Sydney
i ……………………………..
B. Rdzennymi mieszkańcami Australii są ……………………………………….. . Stanowią oni około
……% społeczeństwa.
C. Związek …………………………………. jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo
krajów świata.
D. Podstawą gospodarki Australii są bogate złoża surowców mineralnych oraz hodowla
zwierząt, głównie……………………………………. .

2. Na podstawie zdobytych informacji przepisz do zeszytu i uzupełnij kartę pracy (jest
na następnej stronie pod kolejną lekcją) „Ludność i gospodarka Australii” (można
wydrukować wyciąć i wkleić).

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

Kolejna lekcja: 22 maja 2020
Temat: Australia i Oceania - podsumowanie
1. Na podstawie zdobytych informacji wykonaj w zeszycie test „Sprawdź się!” ze str.
168 w podręczniku.
2. Zrób zdjęcie notatki i prześlij na maila: wojcikr092@gmail.com przed następną lekcją.

