
Konspekt lekcji geografii dla uczniów klas I TGb i I TMb – 24 kwietnia 2020 r. 

Drodzy Uczniowie,  

w ostatnim czasie wyjaśniło się, że do szkoły (w klasycznym rozumieniu) do wakacji 

najprawdopodobniej nie wrócimy i musimy uzyskać oceny w sposób zdalny.  

Dlatego w najbliższym czasie rozliczymy się z „Hydrosferą” i „Procesami 

wewnętrznymi kształtującymi litosferę”. 

 

 Dzisiaj podsumujemy te 2 działy. 

Przeczytajcie własne notatki dotyczące tematów z rozdziałów 4 i 5 

oraz teksty podsumowań w podręczniku s. 92 i 114. 

Temat: Hydrosfera, procesy wewnętrzne kształtujące litosferę - 

podsumowanie 

Cele lekcji: 

Powtórzenie, podsumowanie zagadnień dotyczących hydrosfery i litosfery 

1. Oceńcie  swoją wiedzę wykonując samodzielnie w zeszytach zadania z podręcznika 

s. 93-94 oraz 115-116. 

2. Przygotujcie się do testu, który będzie obowiązkowy. 

3. Test online odbędzie się 8 maja – szczegółowe informacje podam wkrótce. 

4. Niektórzy z Was przysłali mi już prace do sprawdzenia – oceny będą dziś wieczorem. 

Tych, którzy jeszcze nie przysłali mi prac proszę, by zrobili to najpóźniej do 15 maja, 

ponieważ do 16 maja muszę wystawić proponowane oceny.  

 

To wszystko na dzisiaj.  

Pozdrawiam, Jolanta Mazurek. 

Odpowiedzi do niektórych zadań z podręcznika (dla porównania, a nie spisania): 

Test s. 93-94 

1. C 

 

2.      A. największą  

B. najmniejszą 

C. niskim 

 

3. B,   C,   D 

 

4. Prądy ciepłe płyną od równika w stronę biegunów, a prądy zimne w kierunku przeciwnym. Na 

kierunek mają wpływ wiatry stałe, rozmieszczenie kontynentów i siła Coriolisa.  

 



5. samodzielnie…. – s. 80 

 

6.  C 

 

7. A. 7000 km 

B. Wisły 

C. Ameryce Południowej 

D. różnych…. 

 

8. A,   B,  D 

 

9.   polem firnowym,  lód lodowcowy,  jęzora lodowcowego 

 

10. samodzielnie – podręcznik s. 89 

 

11.  platforma wydobywcza - łatwiejszy dostęp do bogactw naturalnych Arktyki ….. 
 

Test s. 115-116 

1. B 

 

2. A 

 

3. sól kamienna,  wapień,  piasek  

 

4. węgiel kamienny …..  

 

5. samodzielnie…. 

 

6.  A D 

 

7.A. płyta oceaniczna 

B. rów oceaniczny 

C. płyta kontynentalna 

 

8.A. ryfty 

B. rowy oceaniczne 

C. grzbiety śródoceaniczne 

 

9.   góry fałdowe, przykłady – podręcznik s. 105 

 

10. samodzielnie – podręcznik s. 106 

 

11.  A,  B 

 

12.  samodzielnie – s. 108-109 lub 113 zapamiętaj 

 

13.         Nie rysujcie, tylko nazwijcie elementy wulkanu – łatwe. 

 

14.  samodzielnie - mapa s. 112 

 

15.  PN Yellowstne, Wyspy Japońskie, zachodnia Australia (właściwie pd-zach) – mapa s. 112 

 

16.  samodzielnie – s. 113 


