
Konspekt lekcji geografii dla uczniów klas I TGa, I TMa i IBSIa – 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 tematami  

od 10 (Wyżywienie…) do 15 (Ropa…). 

 

 Dzisiaj podsumujemy te 6 zagadnień. 

Przeczytajcie własne notatki dotyczące powyższych tematów 

oraz zapoznajcie się z tekstem w podręczniku s. 70 - 112. 

Temat: Zróżnicowanie gospodarcze świata - podsumowanie 

Cele lekcji: 

Powtórzenie, podsumowanie zagadnień dotyczących zróżnicowania gospodarczego świata 

1. Oceńcie  swoją wiedzę wykonując samodzielnie w zeszytach zadania z testu poniżej. 

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.  

 

Test przykładowy: 

1. Zapisz 4 konsekwencje zdrowotne otyłości: [4 p.] 

 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………  

3. ……………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Przyporządkuj do poziomu wyżywienia ludności po 2 obszary występowania. [3 p.]  

 

A. Niedostateczne 

B. Normalne 

C. Obfite 

1. Ameryka Środkowa  

2. Ameryka Północna  

3. Ameryka Południowa  

4. Europa Zachodnia  

5. Środkowa Afryka  

6. Azja Południowo-Wschodnia 

 

A. ............, ............, B. ............, ............, C. ............, ............  



3. Przyczyny braku żywności na świecie – podaj po 2 przykłady: [4 p.] 

 

Środowiskowe Społeczno-kulturowe 

  

  

 

4. Jakie typy wsi przedstawiono na mapach? Podpisz używając następujących określeń: [6 p.] 

a) okolnica b) owalnica c) łańcuchówka d) ulicówka  e) wielodrożnica  f) widlica 

 

 

5. Czym jest semiurbanizacja? [1 p.] 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………  

 

6. Wymień 4 ekologiczne funkcje lasów. [4 p.]  
 

1. ..............................................................................................................................................  

2. ..............................................................................................................................................  

3. ..............................................................................................................................................  

4. ..............................................................................................................................................  

 

7. Wymień 4 zasady racjonalnej gospodarki leśnej.  [4 p.] 

 

1. ..............................................................................................................................................  

2. ..............................................................................................................................................  

3. ..............................................................................................................................................  

4. ..............................................................................................................................................  

5.  

8. Ile % powierzchni Polski stanowią lasy?  …………………………… [1 p.] 

 



9. Zapisz zdanie, w którym poprawnie wyjaśniono różnicę między akwakulturą 

i marikulturą. [1 p.]  

 

A. Akwakultura to hodowla organizmów w jeziorach i stawach, a marikultura to hodowla organizmów 

tylko w jeziorach.  

B. Marikultura to hodowla organizmów w stawach i jeziorach przybrzeżnych, a akwakultura to 

hodowla organizmów w sztucznych zbiornikach wodnych.  

C. Akwakultura to hodowla organizmów w morzach oraz zbiornikach śródlądowych, a marikultura to 

hodowla organizmów tylko w morzach.  

D. Marikultura to hodowla organizmów w morzach, a akwakultura to hodowla organizmów w 

sztucznych zbiornikach wodnych.  

 

10. Oznacz literą P zdania zawierające prawdziwe informacje, literą F  zdania zawierające 

fałszywe informacje. [2 p.] 

 

A. Wody wewnętrzne to wody zatok, których szerokość nie przekracza 200 mil morskich. .......... 

B. Spośród zwierząt morskich najwięcej poławia się małż i skorupiaków. .......... 

C. Największe połowy morskie na jednego mieszkańca mają Chiny i Stany Zjednoczone. .......... 

D. Najzasobniejsze łowiska występują na styku zimnych i ciepłych prądów morskich. .......... 

 

11. Żyzne obszary mórz i oceanów to:  [3 p.] 

 

1.............................................................................................................................................. 

2..............................................................................................................................................  

3..............................................................................................................................................  

 

12. Podkreśl odnawialne źródła energii. [2 p.] 

energia wiatru, ropa naftowa, uran, torf, energia pływów, łupki bitumiczne 
 

13. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F. [4 p.] 

a) Struktura produkcji energii elektrycznej w danym kraju zależy m.in. od warunków naturalnych.  . . . 

b) W Norwegii blisko połowa wyprodukowanej energii pochodzi z wykorzystania zasobów wodnych. .. 

c) Elektrownie atomowe cechują niskie koszty budowy, ale wysokie koszty pozyskiwanie energii.  . . .  

d) Niemal cała energia elektryczna wytwarzana w Polsce pochodzi z elektrowni cieplnych.  . . . . . 

 

14. Podaj nazwy 2 źródeł energii, których udział w bilansie energetycznym świata będzie  

w przyszłości wzrastał. [2 p.] 

............................................................................................................................................. 

15.  Zaznacz zestaw zawierający nazwy największych producentów ropy naftowej na świecie. 

[2 p.] 

a) Kazachstan, Kanada, Australia, Namibia. 

b) Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska, Rosja, Kanada. 

c) Chiny, Stany Zjednoczone, Indie, Australia. 

d) Rosja, Arabia Saudyjska, Stany Zjednoczone, Iran. 



 

 

To wszystko na dzisiaj.  

Pozdrawiam, Jolanta Mazurek. 

 


