
30.03 

7a- Temat lekcji: Zmiany w polskim przemyśle po 1989 

- zapoznaj się z tematem z podręcznika 

- wykonaj do zeszytu podział przemysłu na sekcję i działy 

- wyjaśnij pojęcie restrukturyzacja, prywatyzacja- bez górnolotnych regułek- krótko zwięźle i na temat 

 

5a- Powtórzenie wiadomości z działu „Przez lądy i oceany”- lekcja zrealizowana przed whatsappa 

 

31.03 

8a- Powtórzenie wiadomości z działu Ameryka Północna i Południowa 

Wykonaj powtórzenie wiadomości zamieszczone na karcie pracy do pobrania. 

 

 

01.04 

7a- Temat lekcji: Zmiany w polskim przemyśle po 1989- cd. 

- wykonaj do zeszytu zadanie z karty pracy 

- Podziel informację z karty pracy i NAPISZ a nie wklej w tabelce 

Gospodarka polska przed 1989 Gospodarka polska po 1989 

  

 

Zdjęcie wykonanej tabelki wyślij 06.04 na meila: karola.rach@gmail.com 

 

7b- Temat lekcji: Zmiany w polskim przemyśle po 1989 

- zapoznaj się z tematem z podręcznika 

- wykonaj do zeszytu podział przemysłu na sekcję i działy 

- wyjaśnij pojęcie restrukturyzacja, prywatyzacja- bez górnolotnych regułek- krótko zwięźle i na temat 

 

6a- Temat „Turystyka w Europie Południowej” 

- zapoznaj się z tematem z podręcznika strona 120-124.  

- sprawdź na mapie Europy jakie państwa leżą w Europie Południowej, przypomnij sobie nazwy mórz 

- wykonaj do zeszytu tabelę według wzoru 

Walory turystyczne  Europy Południowej 

Przyrodnicze kulturowe 

 

Wykonaj zadnia z zeszytu ćwiczeń do tego tematu, str. 76,77,78. NIE WYSYŁAJ ZDJĘĆ ĆWICZEŃ- 

upomnę się sama  na następnej lekcji 

 

02.04 

7b- Temat lekcji: Zmiany w polskim przemyśle po 1989- cd. 

- wykonaj do zeszytu zadanie z karty pracy 

- Podziel informację z karty pracy i NAPISZ a nie wklej w tabelce 

Gospodarka polska przed 1989 Gospodarka polska po 1989 

  

 

6b- Temat „Turystyka w Europie Południowej” 

- zapoznaj się z tematem z podręcznika strona 120-124.  

- sprawdź na mapie Europy jakie państwa leżą w Europie Południowej, przypomnij sobie nazwy mórz 

- wykonaj do zeszytu tabelę według wzoru 
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Walory turystyczne  Europy Południowej 

Przyrodnicze kulturowe 

 

Wykonaj zadnia z zeszytu ćwiczeń do tego tematu, str. 76,77,78. NIE WYSYŁAJ ZDJĘĆ ĆWICZEŃ- 

upomnę się sama  na następnej lekcji 

 

 

5b- Analizujemy klimatogramy- ćwiczenia praktyczne 

Lekcja zostanie zrealizowana online 

 

03.04 

8b- Powtórzenie wiadomości z działu Ameryka Północna i Południowa. 

Wykonaj powtórzenie wiadomości zamieszczone na karcie pracy do pobrania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środa 25.03 

7a- Uczniowie kończą zadane wcześniej tematy, wysyłacie zdjęcia prac do kontroli na meila 

karola.rach@gmail.com do 27.03 

7 b- Uczniowie kończą zadane wcześniej tematy, wysyłacie zdjęcia prac do kontroli na meila 

Karola.rach@gmail.com do 27.03 

6 a- Uczniowie kończą zadane wcześniej tematy, wysyłacie zdjęcia prac do kontroli na meila 

Karola.rach@gmail.com do 27.03 

 

 

czwartek  26.03 

Klasa 5b- Temat Pogoda a klimat- lekcja będzie realizowana przez Whatsappa 

Zagadnienia do napisania w zeszycie: 

Podaj różnicę między pogodą a klimatem 

Opisz co przedstawia klimatogram.  

Na podstawie podręcznika str. 106/107 scharakteryzuj zmiany temperatury powietrza i opadów na 

Ziemi 

Zapoznaj się z zasadami omówienia klimatogramów- podręcznik str. 104.  

Zadanie domowe: Spróbuj omówić klimatorgramy w zeszycie ćwiczeń str. 62/63 NIE WYKONUJ 

ĆWICZEŃ 

Klasa 7b- Uczniowie kończą zadane wcześniej tematy, wysyłacie zdjęcia prac do kontroli na meila 

Karola.rach@gmail.com do 27.03 

Klasa 6b- Uczniowie kończą zadane wcześniej tematy, wysyłacie zdjęcia prac do kontroli na meila 

Karola.rach@gmail.com do 27.03 

 

 

Piątek  27.03 
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8b- Uczniowie kończą zadane wcześniej tematy, wysyłacie zdjęcia prac do kontroli na meila 

Karola.rach@gmail.com do 27.03 
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