
Geografia 

Witam Was bardzo gorąco, po tak długiej przerwie. Z pewnością nabraliście pozytywnej energii do dalszych wyzwań             

i zadań. 

Przypomnę, że omawiane do tej pory lekcje dotyczyły Europy, kontynentu na którym mieszkamy. Przed świętami 

zrobiliśmy powtórkę. Nadszedł teraz czas na  rzetelne sprawdzenie Waszych umiejętności pracy z mapą oraz 

podręcznikiem.  

Zaproponowane przeze mnie ćwiczenia potraktujcie jako specyficzny SPRAWDZIAN, który  z pewnością ocenię! 

I. Zapisz w zeszycie przedmiotowym z geografii temat lekcji 

TEMAT: Sprawdzamy, czy potrafimy.                                                                                                           21.04.2020 

Oto ćwiczenia do wykonania: Pamiętaj! Ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń wykonujemy wyłącznie ołówkiem. 

 Ćwiczenie 1 na stronie 107 w zeszycie ćwiczeń ( do pomocy mapa ogólnogeograficzna Europy na stronie 49            

w podręczniku), 

 Ćwiczenie 2 na stronie 107 w zeszycie ćwiczeń (do pomocy mapa ogólnogeograficzna Europy na stronie 49            

w podręczniku), 

Proszę w tym ćwiczeniu zaznaczyć na mapie-strona 107 tylko: 

III. Sardynia 

IV. Sycylia 

5. Nizina Wschodnioeuropejska 

6. Nizina Francuska 

7. Góry Skandynawskie 

8. Nizina Nadkaspijska 

 Ćwiczenie 1 na stronie 108 w zeszycie ćwiczeń  (do pomocy mapa: Podział polityczny Europy na stronie 48                 

w podręczniku)-podpowiedź: nazwy państw na mapie są drukowanymi literami 

Objaśnienie: obok liter od A do E piszecie tylko nazwy rozpoznanych państw, 

                        obok cyfr od 1 do 5 piszecie nazwy rozpoznanych stolic, ale nie są to stolice wcześniej 

                         rozpoznanych przez Was państw 

 Ćwiczenie 3 na stronie 108 w zeszycie ćwiczeń  (do pomocy mapa: Podział polityczny Europy na stronie 48                 

w podręczniku)-podpowiedź: nazwy państw na mapie są drukowanymi literami 

Proszę w tym ćwiczeniu zaznaczyć na mapie-strona 108 tylko: 

F- Irlandia                                                                                 6. Londyn 

G – Białoruś                                                                              8. Berlin 

I- Finlandia                                                                                9-Kijów 

 

 Ćwiczenie 2 na stronie 62 w zeszycie ćwiczeń ( do pomocy podręcznik rysunek na stronie 56) 

 Ćwiczenie 4 na stronie 64 w zeszycie ćwiczeń ( do pomocy podręcznik  strona 75-77) 

 Ćwiczenie 6 na stronie 64 w zeszycie ćwiczeń ( do pomocy podręcznik strona 90-zdjęcie oraz strona 86-zdjęcie; 

strona 88- 89 – tekst). 

 

Zdjęcia wykonanych ćwiczeń proszę o przesłanie na mojego maila lub przez e-dziennik do 28.04.2020r. 

 

                                                                    

                                                                                                 Wierzę, że dacie sobie z nimi radę. Liczę na Was!  

 

 Powodzenia! 

 

 


