
18.05 – 22.05.2020 – klasy 7 😊  

 

 

GEOGRAFIA NA ODLEGŁOŚĆ 

Handel to ważny dział usługowy 

Import, eksport i bilans handlowy 

– te pojęcia w tym tygodniu wchodzą nam do głowy       

Powtórzyć też wiadomości o usługach musimy, 

i problemy środowiska geograficznego Polski omówimy       

 

wpisz do zeszytu temat 1:  

HANDEL ZAGRANICZNY I JEGO ZNACZENIE DLA POLSKIEJ 

GOSPODARKI 

oraz 

CEL LEKCJI:  

➢ Poznasz podstawowe pojęcia związane z handlem zagranicznym 

➢ Nauczysz się obliczać saldo bilansu handlu zagranicznego 

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

uwagę przy ocenianiu?? 

➢ będziesz umiał wyjaśnić, jakie znaczenie ma handel zagraniczny dla 

Polski 

 

Przeczytaj wiadomości w podręczniku lub wysłuchaj  wirtualnej 

lekcji 

https://www.youtube.com/watch?v=eobbS43CHiw&list=PLv92Ydz70Z

ZClcBnqqVo85D4ribvuqQ6g&index=2 

 

Aby utrwalić, to czego dowiedziałeś się z wirtualnej lekcji i 

przeczytałeś w podręczniku  zapisz i uzupełnij wiadomości w 

zeszycie,  

 

https://www.youtube.com/watch?v=eobbS43CHiw&list=PLv92Ydz70ZZClcBnqqVo85D4ribvuqQ6g&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=eobbS43CHiw&list=PLv92Ydz70ZZClcBnqqVo85D4ribvuqQ6g&index=2


 

 

1. Handel zagraniczny  – na czym polega?………………………………… 

2. Pojęcia: 

a) Import - …………………………………………………………………………… 

b) Eksport -…………………………………………………………………………… 

c) Bilans handlu zagranicznego - …………………………………… 

3. Korzyści z handlu zagranicznego: 

a) …………………………………………………………………………………………… 

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

c) …………………………………………………………………………………………… 

4. Co importujemy?............................................................. 

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

5. Co eksportujemy?............................................................ 

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

6. Ćw. 1 – 2 s. 98  

7. SPRAWDŹ, CZY POTRAFISZ – ćw. 1-7 s. 100 

8. nie przesyłaj ćwiczeń, ale wykonaj je uczciwie i 

sumiennie do końca tygodnia. 

 

 

 

Wpisz do zeszytu temat 2: ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO POLSKI 

 
oraz 

CEL LEKCJI:  

➢ dowiesz się, jakie sa źródła zanieczyszczeń środowiska 

przyrodniczego 

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

uwagę przy ocenianiu?? 

➢ Będziesz umiał wymienić skutki zanieczyszczeń 

➢ Zaproponujesz działania na rzecz ochrony środowiska 

 

Przeczytaj wiadomości w podręczniku lub wysłuchaj  wirtualnej 

lekcji 

https://www.youtube.com/watch?v=8qDQTbuKfpc&list=PLv92Ydz70ZZClcBnqqVo85D

4ribvuqQ6g&index=3 

https://www.youtube.com/watch?v=8qDQTbuKfpc&list=PLv92Ydz70ZZClcBnqqVo85D4ribvuqQ6g&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=8qDQTbuKfpc&list=PLv92Ydz70ZZClcBnqqVo85D4ribvuqQ6g&index=3


 

Aby utrwalić, to czego dowiedziałeś się z wirtualnej lekcji i 

przeczytałeś w podręczniku  zapisz i uzupełnij wiadomości w 

zeszycie 

1. Źródła zanieczyszczeń: 

a) Przemysłowe np.:………………………………………………………………. 

b) Komunalne np……………………………………………………………………. 

c) Pochodzenia rolniczego np…………………………………………………. 

d) Środki transportu np…………………………………………………………. 

 

2. Ćw. 1-3 s.102 (utrwalenie wiadomości – nie przesyłaj, ale 

wykonaj sumiennie) 

 

Pozdrawiam i dziękuję za współpracę 


