
Dzień dobry, witam Uczniów klas I TGa, I TMa i I BSIa 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zaleceniami 

Ministerstwa Edukacji Narodowej będziemy w najbliższym czasie kontaktować się  

za pośrednictwem komunikatora; będę przekazywać Wam materiały do samodzielnej pracy 

w domu. Postaram się, aby przesyłane konspekty były treściwe, konkretne i pomogły Wam 

w opanowaniu wiedzy. Będziemy wykorzystywać podręczniki, filmy i karty pracy. Notatka, 

która powinna znaleźć się w zeszycie, będzie zapisana w konspekcie kolorem czerwonym 

(lub w czerwonej ramce).  

Na pewno bez trudu poradzicie sobie z geografią, gdyż nie jest to trudny przedmiot. 

Musimy po prostu zrobić swoje. Mam nadzieję, że plusem tej nietypowej sytuacji będzie to, 

że nauczycie się samodzielności. Życzę wszystkim zdrowia i do dzieła…  

Konspekt lekcji geografii dla uczniów klasy I – 19 marca 2020 r. 

(Uczniowie, którzy już ten temat opanowali mogą tylko uzupełnić notatkę i przygotować pracę 

pisemną – tematy na końcu konspektu.) 

Przeczytajcie proszę temat w podręczniku s. 92-99 (spokojnie, dużo rysunków). 

Zapiszcie krótką notatkę w zeszycie: 

Temat: Rybołówstwo i marikultura 

1. Konwencja ONZ 1982 r. - wyłączność na połowy na ok. 40% powierzchni wszechoceanu  

mają państwa nadmorskie (kolor niebieski wokół lądów na mapie) 

 

Wyłączna strefa ekonomiczna (pas do 200 mil morskich od brzegu (lub 350 Mm w przypadku 

szelfów) 

1 Mm = 1852 m 

Wody terytorialne – pas 12 Mm  

2. Rybołówstwo – gałąź gospodarki obejmująca połowy organizmów naturalnie żyjących 

w oceanach, morzach, jeziorach i rzekach 



Poławia się m.in.: ryby, wieloryby, foki, homary, krewetki, kraby, małże, rośliny 

(wodorosty, glony, trawy morskie) 

Połowy morskie – ok. 90% odławianych ryb 

Połowy słodkowodne – ok. 10% 

3. Rybactwo - poławianie organizmów wyhodowanych przez człowieka 

Akwakultura – hodowla ryb i innych organizmów we wszystkich wodach 

Marikultura – hodowla ryb i innych organizmów wodach morskich 

4. Najkorzystniejsze obszary dla połowów =>  rejony występowania upwellingu oraz wody 

przybrzeżne do 200 m głębokości (dobrze natlenione i nasłonecznione) 

Upwelling - zjawisko wynoszenia się chłodnych wód głębinowych ku powierzchni 

 

5. Największe połowy:  (zapiszcie połowy światowe + 5 państw + Polskę w mln t) 

 



6. Połowy morskie i słodkowodne na 1 mieszkańca w kg 

    

7. Zagrożenia wynikające ze zbyt intensywnej eksploatacji mórz (5 zagrożeń - wypiszcie  

z podręcznika, s. 94-97) 

Polecam bardzo ciekawe filmy na YT: 

1. Rybołówstwo. Akademicka Telewizja Naukowa ATVN 

2. Rybacy Polskiego Wybrzeża 

3. Rybołówstwo w Polsce (stan na rok 2016) 

4. Nasze rybołówstwo, nasza przyszłość 

Tematy prac pisemnych do wyboru: 

1. Gospodarka morska w Polsce 

2. Działania na rzecz ochrony zasobów mórz i oceanów, konwencja o ochronie mórz oraz ich 

zasobów 

Przypominam, że wspominałam Wam o wyborze przynajmniej 1 tematu w semestrze w formie pracy 

pisemnej na ocenę. Myślę, że w obecnych warunkach może to być także prezentacja z opisem (jeśli 

komuś zależy na lepszej ocenie lub po prostu chce się zmierzyć z takim wyzwaniem). Prace dotyczące 

gospodarki morskiej możecie przesyłać przez najbliższe 2 tygodnie - do 3 kwietnia. Mój adres 

mailowy do wysyłania prac: 

j.mazurek-123@o2.pl 

To wszystko na dzisiaj, następna porcja materiału wkrótce.  

Pozdrawiam, Jolanta Mazurek. 

 

 

 


