
Kontakt ze mną poprzez Messenger Facebook lub email barbarawawrzyniak9@gmail.com 

 

Klasa 1a 

 

Wykonaj poniższe ćwiczenia z zakresu tematycznego  

16 marca - „Rozwój i znaczenie przemysłu”, 23 marca „Przemysł Wysokiej Technologii” 

1.        Zapoznaj się z prezentacjami  - „Rozwój i znaczenie przemysłu”, „Przemysł zaawansowanej 

technologii” 

2.        Wykonaj ćwiczenia (można wykonać mapę w np. programie Paint ☺), (odpowiedzi proszę 

przesłać na Messenger) – ważna samodzielność pracy – takie same odpowiedzi będą uznane 

za odpisane. Termin realizacji 27 marca. 

3. 30 marca – temat: Energetyka na świecie. Proszę zapoznać się z prezentacją i wykonać notatkę 

dotyczącą: 

1. źródeł energii (odnawialnych i nieodnawialnych),  

2. głównych producentów ropy naftowej gazu ziemnego, węgla kamiennego, węgla 

brunatnego, uranu 

3. typów elektrowni (konwencjonalne i alternatywne), ich wady i zalety 

4. od czego zależy produkcja energii elektrycznej na świecie? 

Termin oddania zadania 5 kwietnia 

4. 6 kwietnia – temat: Komunikacja – na dysku ćwiczenia do wykonania oraz prezentacja. Termin 

oddania 12 kwietnia 

 

Materiału znajdują się na dysku Google 

 

https://drive.google.com/open?id=1r1SqqJJxYR5glJChtLjMrpAJ6OHAE7Pq 

  

mailto:barbarawawrzyniak9@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1r1SqqJJxYR5glJChtLjMrpAJ6OHAE7Pq


Klasa 2a 

Wykonaj poniższe ćwiczenia z zakresu tematycznego 16 marca - „Mapa polityczna świata”, 17 

marca - „Mierniki poziomu rozwoju państw świata” 

1.        Zapoznaj się z prezentacjami  - „Mapa polityczna świata”, „Mierniki poziomu rozwoju 

państw świata” 

2.        Wykonaj ćwiczenia (odpowiedzi proszę przesłać na Messenger) – ważna samodzielność 

pracy – takie same odpowiedzi będą uznane za odpisane. Termin oddania 27 marca. 

3. 23 marca – Liczba ludności świata i jej zmiany – zapoznać się z prezentacją 

4. 24 marca – Teorie rozwoju społeczeństw – zapoznać się z prezentacją 

5. 30 marca – Rozwój demograficzny – zapoznać się z prezentacją 

6. 31 marca – Rozmieszczenie ludności na Ziemi – zapoznać się z prezentacją 

7. 6 kwietnia –Migracje i elementy antropologii – zapoznać się z prezentacją 

8. 7 kwietnia – Zróżnicowanie rasowe i narodowościowe ludności świata – zapoznać się z 

prezentacją 

9. Na dysku pojawią się prezentacje i zadania do wykonania. Z danego tygodnia należy wykonać 

zadanie do końca tygodnia np. z 23 i 24 marca do 29 marca, z 30 i 31 marca do 5 kwietnia, z 6 i 

7 kwietnia do 12 kwietnia 

 

https://drive.google.com/open?id=1evrOX7Veul8rS7qd108ryhttML3PZecC 

  

https://drive.google.com/open?id=1evrOX7Veul8rS7qd108ryhttML3PZecC


Klasa 3a i 3b 

 

Wykonaj poniższe ćwiczenia z zakresu tematycznego 17 i 18 marca „Regiony fizycznogeograficzne 

Polski”, 24 i 25 marca „Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego 

Polski” 

1.  Zapoznaj się z prezentacjami  -  „Regiony fizycznogeograficzne Polski”, „Regionalne 

zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski” 

2.  Wykonaj ćwiczenia (odpowiedzi proszę przesłać na Messenger) – ważna samodzielność pracy 

– takie same odpowiedzi będą uznane za odpisane 

3. 31 marca i 1 kwietnia – Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego – zapoznać się z prezentacją 

4. 6 i 7 kwietnia – Ochrona środowiska przyrodniczego - – zapoznać się z prezentacją 

5. Na dysku pojawią się zadania i prezentacje. Termin oddania: 

Ćwiczenia z 17-24 marca do 27 marca 

Zadania z 31marca i 1 kwietnia do 5 kwietnia 

Zadania z 6-7 kwietnia do 12 kwietnia 

https://drive.google.com/open?id=1Le5PIx8rBs-kKjBv-Nx8CIR_MTj5bRyE 

 

https://drive.google.com/open?id=1Le5PIx8rBs-kKjBv-Nx8CIR_MTj5bRyE

