
Plan zajęć nauczania zdalnego 23-27 marca 2020
Przedmiot geografia 
   Dzień tygodnia Przedmiot/

edukacja Temat
Treści/ Zadanie Uwagi do 

realizacji zadań
piątek  27 marca geografia kl.5                                     

Przez lądy i oceany
Uczeń:
• wskazuje na 

globusie i mapie 
świata dowolny 
południk i 
równoleżnik

• wskazuje na 
globusie i mapie 
świata: bieguny, 
równik, południk 
zerowy i 180o, 
zwrotniki i koła 
podbiegunowe 
oraz półkule

• wyjaśnia, co to 
jest siatka 
geograficzna i 
siatka 
kartograficzna

• wskazuje główne
kierunki 
geograficzne na 
globusie

• wymienia nazwy
kontynentów i 
oceanów, 
wskazuje je na 
globusie i mapie 
świata 

• określa 
położenie 
kontynentów i 
oceanów 
względem 
równika i 
południka 
zerowego

porównuje na 
podstawie 
diagramów 
słupkowych 
powierzchnie 
kontynentów i 
oceanów

Proszę wykorzystać
podręcznik Planeta 
Nowa 5 str. 86-90

Zeszyt ćwiczeń 
Planeta Nowa 5 str.
52-53 zad. 1-4. 
Dla chętnych zad. 
5/54

obejrzyj animacje: 
docwiczenia.pl
Kod: N57AB6

docwiczenia.pl
Kod: N5CYAG

Notatka w zeszycie:
To najważniejsze 
str. 90 w 
podręczniku

Na podstawie 
mapki w 
podręczniku str. 89
proszę nauczyć się 
rozmieszczenia 
kontynentów i 
oceanów na Ziemi. 

Dodatkowe 
informacje na 
dzienniku 
elektronicznym w 
zakładce zadania 
domowe

czwartek 26 marca geografia kl.6 Powtórzenie 
wiadomości z 
rozdziału 
Środowisko 

Uczeń: 
-charakteryzuje 
położenie, przebieg 
granic oraz cechy 

Proszę wykorzystać
podręcznik Planeta 
Nowa 6 
Podsumowanie str.



przyrodnicze i 
ludność Europy.  

linii brzegowej 
Europy;
-przedstawia 
podział na regiony 
geograficzne i 
podział polityczny 
Europy; 
-wymienia nazwy 
państw i ich stolic 
oraz wskazuje je na 
mapie;
-charakteryzuje 
ukształtowanie 
powierzchni 
Europy;
-określa (na 
przykładzie Islandii) 
związek między 
zjawiskami 
wulkanicznymi i 
trzęsieniami ziemi a
położeniem na 
granicy płyt 
litosfery; 
-przedstawia 
zróżnicowanie 
klimatyczne Europy 
oraz czynniki, które 
o nim decydują; 
-wyjaśnia główne 
przyczyny i skutki 
starzenia się 
społeczeństw w 
Europie; 
-wykazuje 
zróżnicowanie 
narodowościowe i 
kulturowe Europy 
oraz wyjaśnia jego 
najważniejsze 
przyczyny i 
konsekwencje; 
-przedstawia 
społeczno-
ekonomiczne 
konsekwencje 
migracji na 

91-92 

Zeszyt ćwiczeń 
Planeta Nowa 6 
sprawdź, czy 
potrafisz str. 62-64 
zad. 1-6 
zeskanowane 
rozwiązane zadania
proszę wysłać do 
sprawdzenia na 
adres mailowy 
geografiaspaleksan
drow@gmail.com
(W tytule maila 
prosze napisać 
nazwisko, imię i 
klasę)

Praca na platformie
epodreczniki pl- 
rozwiąż test 
zamieszczony na 
końcu lekcji
https://
epodreczniki.pl/a/
zroznicowanie-
ludnosciowe-i-
kulturowe-
wspolczesnej-
europy/
DNmYuiYZW
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obszarze Europy; 
-określa 
podobieństwa i 
różnice między 
największymi 
miastami Europy: 
Londynem i 
Paryżem  

czwartek 26 marca geografia klasa 7 Produkcja roślinna Uczeń 
• wyjaśnia 

znaczenie 
terminów: plony, 
zbiory, areał

• omawia 
strukturę 
użytkowania ziemi
w Polsce na tle 
innych krajów 
Europy

• wymienia 
główne uprawy w 
Polsce 

• omawia 
rozmieszczenie 
głównych upraw w
Polsce

• podaje 
przyczyny 
zróżnicowania w 
rozmieszczeniu 
wybranych upraw 
(pszenicy, 
ziemniaków, 
buraków 
cukrowych) w 
Polsce

• przedstawia 
znaczenie upraw 
dla  gospodarki 
Polski

Proszę wykorzystać
podręcznik Planeta 
Nowa 7 str. 128-
130

 Rozwiąż     
dodatkowe zadania
 docwiczenia.pl
Kod: N7BQXM

wydrukuj kartę, 
wypełnij i prześlij 
do sprawdzenia na 
adres mailowy 
 
geografiaspaleksan
drow@gmail.com(
W tytule maila 
proszę napisać 
nazwisko,imię i 
klasę)

Na podstawie 
tekstu w 
podręczniku str. 
128-130 
odpowiedzcie  w 
zeszycie na 
poniższe pytania: 

1.  Wymień nazwy 
roślin, które 
powszechnie 
uprawia się w 
naszym kraju.

2. Co to są użytki 
rolne?

3. Co zaliczamy do 
użytków rolnych?

4. Co to są zbiory?

5. Co to są plony?
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6. Podaj dwa 
przykłady 
produktów 
spożywczych, które
uzyskuje się z 

- jęczmienia...

- żyta...

- pszenicy...

-ziemniaków...

7. Wymień rośliny 
przemyslowe.

piątek 27 marca geografia kl. 7 Zmiany w polskim 
przemyśle

Uczeń:
• przedstawia 

przemysł jako 
sektor gospodarki i
omawia jego rolę 
w rozwoju 
społeczno-
gospodarczym 
kraju

• rozróżnia 
główne działy 
przemysłu

• omawia rozwój 
przemysłu w 
Polsce po II wojnie 
światowej

• wyjaśnia 
przyczyny zmian w 
strukturze 
przemysłu Polski

• omawia 
przyczyny i skutki 
restrukturyzacji 
polskiego 
przemysłu

Praca na platformie 
epodreczniki.pl

https://
epodreczniki.pl/a/
zmiany-w-
przemysle-polski/
DLz32IjBw

 Rozwiąż 
dodatkowe zadania
docwiczenia.pl
Kod N755MK

( karta pracy do 
sprawdzenia
 wysłać na adres 
mailowy 
geografiaspaleksan
drow@gmail.com    
 
(W tytule maila 
proszę napisać 
nazwisko, imię i 
klasę)

Dodatkowe 
informacje na 
dzienniku 
elektronicznym w 
zakładce zadania 
domowe 
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