
Geografia 

Dzień Dobry! 

Wtorkowa lekcja to niestety lekcja………..powtórkowa!  Wierzę jednak, że dasz sobie świetnie radę!! No to do 

pracy!!!! 

I. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym z geografii. 

TEMAT: Powtórzenie wiadomości o rolnictwie i przemyśle w Polsce.                                         24.03.2020 

II. Wykonaj następujące zadania, odpowiedzi zapisz w zeszycie przedmiotowym: 

- zadanie 1 na stronie 146 w podręczniku ( do pomocy mapka w podręczniku na stronie 124; spójrz na legendę-kolory; 

porównaj obie mapki), 

- zadanie 2 na stronie 146 w podręczniku:  

Zdanie A (do pomocy ostatni wykres kołowy i tekst w podręczniku na stronie 108), 

Zdanie B (do pomocy tekst w podręczniku na stronie 125), 

Zdanie C  (do pomocy tekst w podręczniku na stronie 125), 

Zdanie D (do pomocy tekst w podręczniku na stronie 125). 

- zadanie 3 na stronie 146 w podręczniku ( do pomocy mapka na stronie 139 w podręczniku). 

 A oto kolejna lekcja w czwartek. Zaczynamy nowy dział dotyczący usług w Polsce. Omówimy sobie kolejno 

turystykę, handel oraz transport i łączność. 

 I. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym z geografii. 

TEMAT: Turystyka.                                                                                                                       26.03.2020                 

Temat ten znajdziesz w podręczniku na stronach 153-157. Przeczytaj tekst, obejrzyj zdjęcia. 

II. Odpowiedz pisemnie na poniższe pytania. Odpowiedzi zapisz w zeszycie przedmiotowym. ZADANIE NA 

OCENĘ!!!!( ocenię po powrocie do szkoły). 

1. Czym jest turystyka? (podręcznik, strona 153) 

2. Przedstaw podział turystyki z uwagi na cel wyjazdu (podręcznik, strona 153) 

3. Co to są:  

a) walory przyrodnicze (podręcznik, strona 154) 

b) walory kulturowe (podręcznik, strona 154) 

4. Wymień 5 obiektów w Polsce, które są wpisane na „Listę światowego dziedzictwa UNESCO” (mapka oraz tekst w 

podręczniku na stronie 155). 

III. Czas na relaks  z filmem. POLECAM. Linki poniżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=jNItT3wIKGs 

https://www.youtube.com/watch?v=m005GbFpuq0 

ABY URUCHOMIĆ FILM, KLIKNIJ PRAWĄ CZĘŚCIĄ MYSZKI NA PODANY LINK (czyli podkreślone słowa) I WYBIERZ 

Z LISTY-OTWÓRZ HIPERŁĄCZE, KLIKNIJ  I  CZEKAJ, AŻ URUCHOMI SIĘ FILM! 

 

Pamiętaj, aby uczyć się i wykonywać zadania systematycznie, w dniu w którym jest 

geografia. W ten sposób unikniesz zaległości i ……stresu!    

 Pozdrawiam, miłej pracy i zdrowia. 

https://www.youtube.com/watch?v=jNItT3wIKGs
https://www.youtube.com/watch?v=m005GbFpuq0


 

  


