
  Klasa V 

Witam serdecznie. Niestety, sytuacja nie pozwala nam na powrót do szkoły,  dlatego 

będziemy kontynuować  realizację podstawy programowej zdalnie. Instrukcje będziecie 

MIELI PODAWANE Z TYMI DATAMI W KTÓRYCH MAMY ZAJĘCIA. Pamiętajcie o przesyłaniu 

materiałów z lekcji. Otrzymujecie za nie plusy, które po zakończeniu zdalnej nauki zostaną 

zamienione na oceny z aktywności. Jeśli macie jakieś pytania, to możecie je kierować na 

mojego maila:  wojcikr092@gmail.com 

Kolejna lekcja: 15 kwietnia 2020 

Temat: Pogoda a klimat 

1. Na podstawie informacji z podręcznika s. 102-105 uzupełnij tekst i przepisz do 

zeszytu (postaraj się go zapamiętać): 

 Stan atmosfery w danym miejscu i czasie to: ……………………………………… . 

 Warunki pogodowe występujące na danym obszarze w ciągu roku i powtarzające się 

w kolejnych latach nazywamy ………………………………………………… . 

 Jeśli odejmiemy wartość średniej temperatury powietrza w najzimniejszym miesiącu 

od wartości średniej temperatury powietrza w najcieplejszym miesiącu to obliczymy 

w ten sposób ……………………………………………………………………………………………. . 

 Aby obliczyć średnią roczną temperaturę powietrza, należy dodać średnie wartości 

temperatury ze wszystkich miesięcy i podzielić sumę przez ………… . 

2. Na podstawie podręcznika s. 103-105 zobacz jak czytać klimatogram i jak obliczyć 

średnią roczną temperaturę powietrza i roczną sumę opadów - poćwicz. Masz to 

wyjaśnione krok po kroku w ramkach „Nic trudnego!” 

3. Zrób zdjęcie uzupełnionej notatki (patrz. punkt 1) i prześlij na maila: 

wojcikr092@gmail.com  przed następną lekcją. 

4. Dla zainteresowanych: Ze strony internetowej gov.pl/zdalnelekcje przeanalizować 

lekcję „Sporządzamy mapy pogody” 

Kolejna lekcja: 22 kwietnia 2020  

Temat: Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe 

5. Na podstawie informacji z podręcznika s. 108-111 uzupełnij tekst (patrz podpunkt a) i 

przepisz do zeszytu (postaraj się go zapamiętać): 

 Na ziemi wyróżnia się pięć stref klimatycznych  oraz różne strefy krajobrazowe, które 

wydzielono na podstawie charakterystycznej roślinności: 

a) równikowa – krajobraz: wilgotne lasy równikowe, sawanny, 

b) ………………………………………………… – krajobraz: pustynie gorące, 

c) …………………………………………… – krajobraz: roślinność śródziemnomorska (makia), 

d) …………………………………………… – krajobraz: lasy liściaste i mieszane, stepy, tajga 

e) ……………………………………………. – krajobraz: tundra i pustynie lodowe. 
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 W górach wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnej ………………………………. średnia 

roczna temperatura powietrza, a zwiększają się roczne sumy opadów. 

6. Zrób zdjęcie uzupełnionej notatki  i prześlij na maila: wojcikr092@gmail.com  przed 

następną lekcją. 

7. Dla zainteresowanych: Ze strony internetowej gov.pl/zdalnelekcje przeanalizować 

lekcję „Przegląd stref krajobrazowych Ziemi” 

  Klasa VI 

Witam serdecznie. Niestety, sytuacja nie pozwala nam na powrót do szkoły,  dlatego 

będziemy kontynuować  realizację podstawy programowej zdalnie. Instrukcje będziecie 

MIELI PODAWANE Z TYMI DATAMI W KTÓRYCH MAMY ZAJĘCIA. Pamiętajcie o przesyłaniu 

materiałów z lekcji. Otrzymujecie za nie plusy, które po zakończeniu zdalnej nauki zostaną 

zamienione na oceny z aktywności. Jeśli macie jakieś pytania, to możecie je kierować na 

mojego maila:  wojcikr092@gmail.com  

Kolejna lekcja: 17 kwietnia 2020 

Temat: Gospodarka Europy – powtórzenie 

1. Przeczytać podsumowanie str. 125-126. 

2. Wykonać w zeszycie test podsumowujący „Sprawdź się!” str.127-128 

3. Zrobić zdjęcie lub scan i przesłać na maila: wojcikr092@gmail.com 

Kolejna lekcja: 24 kwietnia 2020 

Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec 

1. Na podstawie mapy i informacji z podręcznika str. 130 uzupełnij zdania i przepisz do 

zeszytu: 

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

 Powierzchnia Niemiec wynosi 357 400 km2, co stawia je na …………………….. miejscu  

w Europie. 

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

 Występuje tam duże zróżnicowanie powierzchni: góry np.:……………………………….., 

wyżyny np.: ……………………………………… i niziny np.: ……………………………………………... . 

 Liczba ludności wynosi ok. 82,5 mln, przez co Niemcy zajmują ……………. miejsce w 

Europie. 

 Niemcy są podzielone administracyjnie na 16 …………………………., a stolicą państwa 

jest……………………………….. . 

2. Na podstawie informacji z podręcznika (str.131-138) przepisz i uzupełnij w zeszycie 

przesłaną kartę pracy. 

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

następną lekcją. 

4. Wpisz w przeglądarkę: docwiczenia.pl- Wpisz kod: N6Y2PM - Obejrzyj film 
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klasa VII 

Witam serdecznie. Niestety, sytuacja nie pozwala nam na powrót do szkoły,  dlatego 

będziemy kontynuować  realizację podstawy programowej zdalnie. Instrukcje będziecie 

MIELI PODAWANE Z TYMI DATAMI W KTÓRYCH MAMY ZAJĘCIA. Pamiętajcie o przesyłaniu 

materiałów z lekcji. Otrzymujecie za nie plusy, które po zakończeniu zdalnej nauki zostaną 

zamienione na oceny z aktywności.  Jeśli macie jakieś pytania, to możecie je kierować na 

mojego maila:  wojcikr092@gmail.com 

Kolejne lekcja: 15 i 17 kwietnia 2020 

Temat: Turystyka. Atrakcje turystyczne wybrzeża Bałtyku i Małopolski 

1. Na podstawie podręcznika s.153 – 154 uzupełnij i zapamiętaj tekst: 

 Turystyka obejmuje różne formy spędzania wolnego czasu z dala od miejsca 

zamieszkania. W zależności od celu wyjazdu dzieli się ją na: wypoczynkową, 

………………………………….., ………………………………….., ………………………………… i religijną. 

 Ze względu na sposób zorganizowania wyróżnia się turystykę indywidualną i ……………. 

 Duże znaczenie dla rozwoju tego działu usług ma infrastruktura ………………………………. 

 Wśród głównych walorów turystycznych Polski możemy wymienić m. in.: 

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

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

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

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

 W naszym kraju znajduje się piętnaście obiektów wpisanych na 

„Listę…………………………………………………………………………………”. 

2. Wykorzystując wiedzę o regionie wypisz w tabeli trzy walory przyrodnicze i 

kulturowe swojego regionu. (tabelę jako punkt 2 lekcji przepisz do zeszytu) 

walory przyrodnicze kulturowe 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. Dla zainteresowanych: wpisz w przeglądarkę: docwiczenia.pl 

4. Wpisz kod: N7DXYX i rozwiąż dodatkowe zadania (nie przesyłaj odpowiedzi na 

maila). 

5. Przepisz lub wklej do zeszytu uzupełnioną kartę pracy „Atrakcje turystyczne 

wybrzeża Bałtyku i Małopolski”.  

6. Zrób zdjęcia zapisanych notatek, karty pracy i prześlij na maila: 

wojcikr092@gmail.com  przed następną lekcją. 
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Kolejna lekcja: 22 kwietnia 2020 

Temat: Handel 

7. Na podstawie podręcznika s.158 – 160 uzupełnij i zapamiętaj tekst: 

 Polska importuje głównie ropę naftową, gaz ziemny, maszyny oraz samochody, a 

eksportuje - ……………………………., …………………………………………, …………………………………., 

…………………………………………………… . 

 Głównymi partnerami handlowymi Polski są: Niemcy, Włochy, Francja, Rosja i 

……………............. . 

 Saldo bilansu handlu zagranicznego naszego kraju przez wiele lat było ujemne. 

Wartość eksportu przewyższyła wartość importu dopiero w …………. Roku. 

8. Wykorzystując dostępne źródła informacji napisz w zeszycie trzy przykłady polskich 

towarów eksportowych i firm, które osiągnęły sukcesy za granicą. 

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

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

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

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

następną lekcją. 

10. Wpisz w przeglądarkę: docwiczenia.pl 

11. Wpisz kod: N752WV i rozwiąż dodatkowe zadania (nie przesyłać odpowiedzi na 

mojego maila). 

 

Kolejna lekcja: 24 kwietnia 2020 

Temat: Usługi w Polsce – powtórzenie wiadomości 

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

„Sprawdź się!” ze strony 162. 

2. Zrób zdjęcia rozwiązanego testu i prześlij na maila: wojcikr092@gmail.com  przed 

następną lekcją. 

 

klasa VIII 

Witam serdecznie. Niestety, sytuacja nie pozwala nam na powrót do szkoły,  dlatego 

będziemy kontynuować  realizację podstawy programowej zdalnie. Instrukcje będziecie 

MIELI PODAWANE Z TYMI DATAMI W KTÓRYCH MAMY ZAJĘCIA. Pamiętajcie o przesyłaniu 

materiałów z lekcji. Jeszcze dużo osób nie przesłało wcześniejszych materiałów z trzech 

ostatnich lekcji ( karta pracy w Amazonii i notatki z lekcji Kanada i USA). Proszę w miarę 

możliwości je przesłać jednym mailem. Otrzymacie za nie plusy, które po zakończeniu 

zdalnej nauki zostaną zamienione na oceny z aktywności. Jeśli macie jakieś pytania, to 

możecie je kierować na mojego maila:  wojcikr092@gmail.com 
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Kolejna lekcja: 17 kwietnia 2020 

Temat: Ameryka – powtórzenie wiadomości 

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

„Sprawdź się!” ze stron 149-150. 

2. Zrób zdjęcia rozwiązanego testu i prześlij na maila: wojcikr092@gmail.com  przed 

następną lekcją. 

Kolejna lekcja: 24 kwietnia 2020 

Temat: Środowisko przyrodnicze Australii 

1. Na podstawie podręcznika i mapy str. 152-153 scharakteryzuj położenie 

geograficzne Australii. 

 

2. Na podstawie informacji z podręcznika str. 154-158 uzupełnić tabelę dotyczącą 

środowiska przyrodniczego Australii 

ukształtowanie 

powierzchni 

strefy klimatyczne i 

roślinne 

wody 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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