
12.05 – 19.05.2020 – klasy 7 😊  

 

 

GEOGRAFIA NA ODLEGŁOŚĆ 

W tym tygodniu  USŁUGI mamy i znaczenie transportu omawiamy. 

Samochodowy, morski, lotniczy, śródlądowy  

– ich cechy wchodzą nam do głowy       

Na gospodarkę narodową i nasze życie wpływ mają,  

i często nam codzienność umilają       

 

wpisz do zeszytu temat 1:  

USŁUGI W POLSCE – ICH RODZAJE I ZNACZENIE  

oraz 

CEL LEKCJI:  

➢ poznasz wybrane rodzaje usług, dowiesz się, jaka rolę odgrywają 

różne rodzaje transportu w gospodarce Polski 

NACOBEZU czyli co musisz umieć po naszej lekcji, na co będę zwracać 

uwagę przy ocenianiu?? 

➢ będziesz wiedział, czym są usługi, 

➢ co to jest komunikacja 

➢ będziesz umiał wymienić i omówić rodzaje transportu  w Polsce i 

ocenić ich znaczenie w gospodarce kraju 

 

Przeczytaj wiadomości w podręczniku lub wysłuchaj  wirtualnej 

lekcji 

https://www.youtube.com/watch?v=urIGY-

NjaOY&list=PLv92Ydz70ZZClcBnqqVo85D4ribvuqQ6g 

 

Aby utrwalić, to czego dowiedziałeś się z wirtualnej lekcji i 

przeczytałeś w podręczniku  zapisz i uzupełnij wiadomości w 

zeszycie, nie przesyłaj tej pracy, ale wykonaj ją uczciwie i 

sumiennie do 17.05.2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=urIGY-NjaOY&list=PLv92Ydz70ZZClcBnqqVo85D4ribvuqQ6g
https://www.youtube.com/watch?v=urIGY-NjaOY&list=PLv92Ydz70ZZClcBnqqVo85D4ribvuqQ6g


 

 

1. USŁUGI  – czym zajmuje się ten dział gospodarki narodowej? 

……………………………………………………………………………………………………. 

Przykłady usług………………………………………………………………………….. 

2. Rodzaje TRANSPORTU:……………………………………………………………… 

3. Największe znaczenie w naszym kraju ma transport 

samochodowy. Przykłady jego wpływu: 

a) na jakość życia ludności…………………………………………………… 

b) gospodarkę kraju……………………………………………………………… 

4. Dział komunikacji obejmuje też ŁĄCZNOŚĆ – która polega na 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. wykonaj wszystkie ćwiczenia 1 – 6 s. 92 (nie przesyłaj 

ćwiczeń, ale wykonaj je sumiennie, są utrwaleniem 

wiadomości) 

 

 

Wpisz do zeszytu temat 2: TURYSTYKA W POLSCE 

 
oraz 

CEL LEKCJI:  

➢ dowiesz się, czy Polska to kraj atrakcyjny dla turysty 

NACOBEZU czyli co musisz umieć po naszej lekcji, na co będę zwracać 

uwagę przy ocenianiu?? 

➢ wyjaśnisz termin TURYSTYKA i dokonasz jej podziału 

➢ scharakteryzujesz na przykładzie walory turystyczne Polski 

➢ wyjaśnisz znaczenie turystyki dla gospodarki kraju 

 

Przeczytaj wiadomości w podręczniku lub wysłuchaj  wirtualnej 

lekcji 

https://www.youtube.com/watch?v=RwJr4k06rN4&list=PLv92Ydz70Z

ZClcBnqqVo85D4ribvuqQ6g&index=1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RwJr4k06rN4&list=PLv92Ydz70ZZClcBnqqVo85D4ribvuqQ6g&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=RwJr4k06rN4&list=PLv92Ydz70ZZClcBnqqVo85D4ribvuqQ6g&index=1


Aby utrwalić, to czego dowiedziałeś się z wirtualnej lekcji i 

przeczytałeś w podręczniku  zapisz i uzupełnij wiadomości w 

zeszycie, nie przesyłaj tej pracy, ale wykonaj ją uczciwie i 

sumiennie do 17.05.2020: 

 

1. Walory turystyczne (po 3 przykłady)w poszczególnych pasach 

rzeźby Polski: 

a) Niziny nadmorskie………………………………………………………………. 

b) Pojezierza……………………………………………………………………………. 

c) Niziny środkowopolskie……………………………………………………… 

d) Wyżyny………………………………………………………………………………… 

e) Góry:  

Sudety………………………………………………………………………………. 

Karpaty………………………………………………………………………………. 

 

2. Polskie obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO 

– wymień je…………………………………………………………………………………… 

3. Ćw. 1-5 s.95 (utrwalenie wiadomości – nie przesyłaj, ale wykonaj 

sumiennie) 

Pozdrawiam i dziękuję za współpracę 


