
 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.  Jeśli macie jakieś pytania, 

to możecie je kierować na mojego maila:  wojcikr092@gmail.com 

Kolejna lekcja: 25 marca 2020 

Temat: Lądy i oceany na Ziemi – odkrycia geograficzne. 

1. Proszę przesłać do końca tygodnia scan lub zdjęcie uzupełnionych kart pracy: 

PIERWSZE PODRÓŻE GEOGRAFICZNE ORAZ PRZEZ LĄDY I OCEANY na maila: 

wojcikr092@gmail.com Po powrocie do szkoły dostaniecie oceny za aktywność. 

Osoby, które już przesłały karty pracy, powinny otrzymać odpowiedź zwrotną. Bardzo 

proszę, piszcie w tytule maila: imię,  nazwisko, szkołę i klasę (uczę w kilku szkołach i 

łatwiej będzie mi pracować). Z góry dziękuję. 

2. Ze strony internetowej gov.pl/zdalnelekcje obejrzeć lekcję „Lądy i oceany na Ziemi” 

oraz wykonać ćwiczenia. 

Kolejna lekcja: 1 kwietnia 2020 

Temat: Wielkie odkrycia geograficzne 

1. Wyobraźcie sobie, że jesteście towarzyszami jednego z podróżników (wybrać 

któregoś odkrywcę z podręcznika str. 91-97). Na podstawie zdobytej na ostatnich 

lekcjach wiedzy oraz innych źródeł np. Internetu przygotujcie projekt w formie 

prezentacji multimedialnej (Power Point maksymalnie 4 slajdy) lub plakatu w którym 

przedstawicie przebieg wyprawy. Pamiętajcie by prezentacja zawierała odpowiedzi 

na postawione niżej pytania oraz  ilustracje, rysunki lub zdjęcia. 

 Jaki cel miała wasza wyprawa? 

 W którym kierunku wyruszyliście? 

 Jakie morza i oceany przepłynęliście i gdzie wylądowaliście? 

 Jakie konsekwencje miała wasza wyprawa dla świata? 

 

2. Prezentacje lub zdjęcie plakatu proszę przesłać na maila: wojcikr092@gmail.com do 

17 kwietnia 2020 r.  

Kolejna lekcja: 8 kwietnia 2020 

Temat: Przez lądy i oceany - powtórzenie 

1. Wykonać w zeszytach test „Sprawdź się!” str. 99-100. Na stronie 160 macie klucz 

odpowiedzi, gdzie możecie sprawdzić ile punktów zdobyliście. Powodzenia!  

mailto:wojcikr092@gmail.com
mailto:wojcikr092@gmail.com
mailto:wojcikr092@gmail.com


 

 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.  Jeśli macie jakieś pytania, 

to możecie je kierować na mojego maila:  wojcikr092@gmail.com 

Kolejna lekcja: 27 marzec 2020 

 

Temat:  Energetyka w Europie  

1. Proszę przesłać do końca tygodnia scan lub zdjęcie uzupełnionej karty pracy 

PRZEMYSŁ I USŁUGI WE FRANCJI na maila: wojcikr092@gmail.com Po powrocie do 

szkoły dostaniecie oceny za aktywność. Osoby, które już przesłały kartę pracy, 

powinny otrzymać odpowiedź zwrotną. Bardzo proszę, piszcie w tytule maila: imię,  

nazwisko, szkołę i klasę (uczę w kilku szkołach i łatwiej będzie mi pracować). Z góry 

dziękuję. 

2. Korzystając z podręcznika str. 114-119 wykonać ćwiczenie 1 i 2. Pytania i odpowiedzi 

zapisać pod tematem lekcji w zeszycie. 

3. Wykorzystując podręcznik str. 115 wypisz odnawialne i nieodnawialne  źródła energii 

elektrycznej. 

 

Kolejna lekcja: 3 kwietnia 2020 

 

Temat: Turystyka w Europie Południowej 

1. Przepisać do zeszytu i uzupełnić kartę pracy TURYSTYKA W EURPIE POŁUDNIOWEJ. 

Wykorzystajcie informacje z podręcznika str. 120-124 

2. Zrobić zdjęcie karty w zeszycie i przesłać na maila: wojcikr092@gmail.com przed 

kolejną lekcją. 
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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.  Jeśli macie jakieś pytania, 

to możecie je kierować na mojego maila:  wojcikr092@gmail.com 

Kolejna lekcja: 25 marca 2020 

Temat:  Rolnictwo i przemysł Polski - powtórzenie 

1. Proszę przesłać do końca tygodnia scan lub zdjęcie uzupełnionych kart pracy CO 

DECYDUJE O WYKORZYSTANIU POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII oraz WPŁYW 

TRANSPORTU NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ na maila: 

wojcikr092@gmail.com Po powrocie do szkoły dostaniecie oceny za aktywność. 

Osoby, które już przesłały karty pracy, powinny otrzymać odpowiedź zwrotną. 

Bardzo proszę, piszcie w tytule maila: imię,  nazwisko, szkołę i klasę (uczę w kilku 

szkołach i łatwiej będzie mi pracować). Z góry dziękuję. 

 

2. Wykonać w zeszytach test „Sprawdź się!” str. 146. Na stronie 212 macie klucz 

odpowiedzi, gdzie możecie sprawdzić ile punktów zdobyliście. Powodzenia!  

 

Kolejna lekcja: 27 marzec 2020 

Temat:  Poznaję region w którym mieszkam 

1.  Na podstawie podręcznika str. 194-205 oraz innych źródeł informacji przygotujcie 

prezentację multimedialną (Power Point maksymalnie 4 slajdy)  lub plakat 

dotyczące naszej małej ojczyzny (regionu, wsi). Do wyboru macie trzy tematy 

Ćwiczenia: 1, 2, 3 ze strony 202. Wybieramy tylko jedno ćwiczenie! 

 

2. Prezentacje lub zdjęcie plakatu proszę przesłać na maila: wojcikr092@gmail.com 

do 14 kwietnia 2020 r.  

 

 

 

mailto:wojcikr092@gmail.com
mailto:wojcikr092@gmail.com


 

Kolejna lekcja: 1  kwietnia 2020 

Temat:  Moja mała ojczyzna 

1. Na podstawie podręcznika str. 207 wypisać w zeszycie źródła informacji o małej 

ojczyźnie. 

2. Napisać w zeszycie (w punktach) plan spaceru po Gminie Wiśniowa uwzględniając 

atrakcje turystyczne albo miejsca szczególnie warte odwiedzenia. Zdjęcie planu z 

zeszytu przesłać na maila: wojcikr092@gmail.com do 6 kwietnia 2020.  

 

Kolejna lekcja: 3  kwietnia 2020 

Temat:  Transport wodny i lotniczy w Polsce 

1. Na podstawie podręcznika str. 150 oraz innych źródeł informacji scharakteryzuj 

żeglugę śródlądową i morska w Polsce. 

2. Na podstawie mapy z  podręcznika str. 150 oraz innych źródeł informacji wypisz do 

zeszytu porty lotnicze w Polsce. 

 

 

Kolejna lekcja: 8  kwietnia 2020 

Temat: Transport przesyłowy i łączność 

1. Na podstawie podręcznika str. 151 wypisz rodzaje transportu przesyłowego oraz 

jakie towary są przesyłane tą drogą. 

2. Na podstawie podręcznika str. 151-152 scharakteryzuj znaczenie komunikacji dla 

funkcjonowania społeczeństwa w dzisiejszych czasach. Możemy brać również 

przykłady z autopsji (sami widzicie). 
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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 .  Jeśli macie jakieś pytania, 

to możecie je kierować na mojego maila:  wojcikr092@gmail.com 

Kolejna lekcja: 27 marzec 2020 

Temat: Kanada – środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa 

1. Na podstawie podręcznika i mapy str. 132 scharakteryzujcie położenie 

geograficzne Kanady. 

2. Na podstawie podręcznika str. 133-136 opiszcie Klimat i ukształtowanie 

powierzchni Kanady. 

3. Na podstawie informacji z podręcznika str. 137 uzupełnić tabelę dotyczącą 

gospodarki Kanady (narysować w zeszycie): 

rolnictwo surowce, przemysł i handel 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Kolejna lekcja: 3 kwietnia 2020 

Temat: Stany Zjednoczone – potęga gospodarcza świata 

1. Na podstawie podręcznika i mapy str. 140 scharakteryzujcie położenie 

geograficzne USA. 

2. Na podstawie informacji z podręcznika str. 142-144 uzupełnić tabelę dotyczącą 

gospodarki Stanów Zjednoczonych (narysować w zeszycie): 

rolnictwo usługi przemysł 
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