
Geografia 

Klasa V 

Temat: Przez lądy i oceany. 

 Proszę przeczytać temat  w podręczniku, str. 86-90.Wwykonać notatkę w zeszycie w 

punktach ,które podam. ( napisać krótko). Chcę byście zwrócili uwagę na najważniejsze 

rzeczy. 

 

1. Czym jest globus? 

2. Ile i jakie mamy bieguny ziemskie ?(tu ważny jest globus ,jeśli  posiadacie w domu, 

nauczcie się pokazywania na nim). 

3. Zwrotniki i koła podbiegunowe, jakie są oraz ich położenie na globusie i mapie fizycznej 

świata – niezbędna praca z atlasem. 

4. Co to jest siatka geograficzna i jej cechy(str.87) 

5.Co to jest  i gdzie znajduje się siatka geograficzna a gdzie kartograficzna? 

6. Półkule Ziemi(str.88) 

7. Kontynenty i oceany(str.89). 

 Nauczcie się pokazywać je na mapie i globusie. 

Jako utrwalenie wykonajcie zadania w zeszycie ćwiczeń str.52-54 

Klasa VI 

Temat: Położenie i ukształtowanie powierzchni Europy. 

Przeczytaj temat str.48-54 

W formie notatki w punktach napisz: na jakich półkulach położona jest Europa, z jakimi 

kontynentami graniczy, jak przebiegają granice Europy  (przez  jakie góry ,morza ). 

 Co to jest linia brzegowa i jaką posiada Europa ( czy dobrze, czy słabo rozwiniętą); 

ukształtowanie powierzchni, Europy (rekordy-najwyższy szczyt, najniższy punkt , największy 

półwysep, wyspa- tu pomocna będzie mapka w podręczniku str.52,ale przede wszystkim 

atlas). Rozpoczęliście  naukę geografii regionalnej świata, dlatego mapa jest podstawą nauki i 

poszerzania wiedzy . 

Jako utrwalenie zeszyt ćwiczeń str.34-37. 

 

OBOWIĄZKOWA PRACA Z ATLASEM 

Klasa VII 

Temat: Produkcja roślinna i zwierzęca w Polsce 

Przeczytaj temat , podręcznik str. 128-133 

Przeanalizuj wykresy i odpowiedz na pytania: 



1.Jakie formy użytkowania przeważają w Polsce , porównaj z innymi państwami europejskimi 

(wykresy str. 128) 

2.Na jakich obszarach Polski skupia się uprawa pszenicy? ( mapka str.129) 

3.Porównaj plony buraków cukrowych w Polsce na tle innych państw ( wykres słupkowy 

str.130) 

4. Podaj, w produkcji jakich  owoców  Polska Przoduje? 

5.Przanalizuj wykresy dotyczące pogłowia (liczby sztuk) bydła i trzody chlewnej w Polsce w 

latach 1980-2016 str.131. Podaj wnioski. Weź pod uwagę: czas, wzrost, spadek liczbę sztuk  

zwierząt. 

Klasa VIII 

Temat: Urbanizacja w Ameryce. 

Przeczytajcie temat str.126-131 i w formie notatki odpowiedzcie na pytania: 

 

1.Jakie czynniki wpływają na rozmieszczenie ludności w Ameryce? 

2.Korzystając z mapy str.127 i atlasu, podaj przykłady słabo i gęsto zaludnionych obszarów 

Ameryki. 

3.Co to są megalopolis, w jaki sposób powstają i gdzie w Ameryce występują? 

4. Co to są slamsy? Jak lokalnie nazywane są w Ameryce? Jakie problemy mają mieszkańcy 

slamsów? 

Klasa VIII 

Edukacja dla bezpieczeństwa 

Proszę przeczytać temat w podręczniku str.99. Odpowiedzieć w zeszycie na pytania i 

zagadnienia: 

 

1.Wymień cztery objawy złamania 

2.Typowe objawy urazów kręgosłupa. 

3.Czym różni się zwichnięcie od skręcenia? 

 

 

 

 

 


