
Geografia 

Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej zdalnej lekcji geografii. 

„Wędrując” od kilku lekcji po świecie poznaliście krajobrazy lasów równikowych i lasów strefy umiarkowanej, sawann 
i stepów oraz krajobrazy gorących i lodowych pustyń. Aby Wasze wiadomości uporządkować i utrwalić, proponuję na 
dzisiejsze zajęcia ćwiczenia, o różnym poziomie trudności. 
 
 Zapisz w zeszycie przedmiotowym temat lekcji: 

TEMAT: Powtarzamy i sprawdzamy.                                                                                                              18.05.2020 

 

 A oto czekające na Was zadania! 

Grupa I – niski poziom trudności  

Zadanie 1. Rozpoznaj, co to za strefy krajobrazowe. Ich nazwy zapisz w zeszycie (skorzystaj ze zdjęć w podręczniku 

113-135). 

A.  strefa  ………………………………………………….. 

 

 

 

B strefa   ………………………………………………………………… 

 

 



 

 

C. strefa   ………………………………………………………………………………. 

 

 

Zadanie 2. Na podstawie opisu dokończ poniższe zdanie ( skorzystaj z moich komentarzy lub podręcznika). 

Na tym obszarze występują  4 pory roku: gorące, suche lato i mroźna, sucha zima. Zarówno latem, jak i zimą wieje silny 
wiatr. Nie ma drzew ani krzewów, a równiny porastają różne gatunki traw. Żyją tam susły, dropie, suhaki i bobaki. 
 
Opisany obszar  to ……………………………….. 
 

 

Grupa II – średni poziom trudności 

Zadanie 1. Oceń prawdziwość informacji. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F, jeśli jest fałszywa. 

Odpowiedzi zapisz w zeszycie przedmiotowym np. 1. -  F (skorzystaj z podręcznika). 

1. Lasy liściaste i mieszane występują w strefie klimatów umiarkowanych. P F 

2. Masajowie to mieszkańcy lasów równikowych P F 

3. W strefie pustyń lodowych występują dni i noce polarne. P F 

4. Jurty to namioty zbudowane ze skór i drewnianych pali. P F 

 

Zadanie 2. W każdym zestawie wykreśl nazwę zwierzęcia, które nie pasuje do pozostałych (skorzystaj ze zdjęć                    

w podręczniku 113-135). 

A. Sarna, antylopa, żyrafa, lew. 

B. Dzik, jeleń, żubr, zebra. 

C. Wielbłąd, jaguar, fenek, skoczek pustynny. 

D. Maskonur, mors, pingwin, niedźwiedź polarny. 

 

Grupa III – wysoki poziom trudności 

 

 



 

Zadanie 1. Rozpoznaj, co to za organizmy roślinne i zwierzęce. Ich nazwy zapisz w zeszycie (skorzystaj ze zdjęć                    

w podręczniku 113-135 lub zdjęć umieszczonych w moich komentarzach). 

  

A. ………………………………………………    

 

B. ……………………………………………       

 

C. ………………………………………..   



D. ……………………………………………….  

 

E. ………………………………………….  .  

 

F. …………………………………………..  

 



G…………………………………………….    

 

 

H. …………………………………………….   

 

I. …………………………………………  

 

Zadanie 2. Rozpoznane w ćwiczeniu 1 rośliny i zwierzęta umieść w odpowiedniej kolumnie tabeli ( możesz wpisać 

pełne nazwy lub przypisane im litery). 

Lasy równikowe Lasy strefy 
umiarkowanej 

Sawanny Stepy Gorące pustynie Lodowe 
pustynie 

      
 
 

 



Pracujemy zgodnie z obowiązującym planem lekcji, więc powyższe zadania opracujcie na 

następny poniedziałek – 25.05.2020 i prześlijcie je na mojego maila celem sprawdzenia              

i oceny. Czekam na zadania od WAS WSZYSTKICH! 

 

 

                                                           Dacie radę tym zadaniom. Powodzenia! 

 

                                                           


