
UWAGA! Wszystkie zadania (z 3 lekcji – z I, II, III tygodnia) proszę przesłać w postaci zdjęć 

lub skanów na adres: ryszard.sitkiewicz@sp1sobotka.pl do 22 kwietnia 2020 r.  

(w razie ewentualnych problemów proszę o informację przez e-dziennik lub e-mail) 

Zadanie na V tydzień to przygotowanie prezentacji. Do wyboru masz następujące tematy: 

1. Uprawa zbóż i przemysł młynarski w Polsce. 

2. Uprawa rzepaku i przemysł olejarski w Polsce. 

3. Uprawa buraków cukrowych i przemysł cukrowniczy w Polsce. 

4. Hodowla bydła mlecznego i przemysł mleczarski w Polsce. 

 

Jeżeli po przeczytaniu poniższych informacji masz pytania, jeżeli masz problemy techniczne 

to napisz o tym (lub Twoi Rodzice) na ryszard.sitkiewicz@sp1sobotka.pl  

lub przez e-dziennik. 

Zasady tworzenia prezentacji 

1. 25 slajdów 

 (pierwszy – tytułowy, ostatni – imię i nazwisko autora, mogą być źródła, podajemy np. 

zasoby Internetu bez konkretnych adresów, ponieważ jest to praca na cele edukacji, 

nie będziemy na niej zarabiać). 

2. Tło wszystkich slajdów jednakowe, jasne. 

3. Slajdy zmieniają się na kliknięcie - bez efektów. 

4. Obiekty (teksty, zdjęcia itp.) na slajdzie pojawiają się wszystkie jednocześnie, bez 

żadnych animacji. 

5. W prezentacji mało tekstu!!! (Max 3 zdania na slajdzie, korzystaj gdy się da                   

z wypunktowania) dużo zdjęć, rysunków (o dużej rozdzielczości).  

6. Slajd może zawierać więcej niż jedno zdjęcie (muszą być wyraźne, czytelne). 

7. Zdjęcia muszą być podpisane.  

8. Jednoliterowe spójniki i przyimki jak: i, w, u, a, z, o oraz do, przy, nad, pod itd.            

nie mogą pozostawać na końcu wiersza. 

9. Prezentację przesyłamy do sprawdzenia do 30 kwietnia 2020 r. 

10. Prezentację przekazujemy w następujący sposób:  

- e-mail  - ryszard.sitkiewicz@sp1sobotka.pl 

lub udostępniamy do pobrania w tzw. „chmurze”. 

11. Prezentację wykonujemy w:  

a. Powerpoint z pakietu Microsoft Office  

b. lub Impress z pakietu Open Office  

c.  lub inny program („ogólnie dostępny”) 
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 Za wykonanie prezentacji otrzymasz ocenę z wagą 3 (max 6). 

 Jeżeli będzie to ocena poniżej 5 to otrzymasz informacje co należy poprawić            

i tydzień na poprawę. 

 Prezentacja powinna zawierać następujące informacje: 

 

 Uprawa zbóż i przemysł młynarski w Polsce. 

(informacje o zbożach uprawianych w Polsce, miejsce Polski w Europie i na świecie pod 

względem produkcji, czynniki przyrodnicze wpływające na uprawę, główne rejony 

upraw np. krainy geograficzne, województwa, co produkuje ze zbóż przemysł 

młynarski, główne ośrodki przemysłu młynarskiego, nazwy największych, powszechnie 

znanych firm, ciekawostki, np. młyny w okolicy…………..) 

 

 Uprawa rzepaku i przemysł olejarski w Polsce. 

(informacja o rzepaku, miejsce Polski w Europie i na świecie pod względem 

produkcji, czynniki przyrodnicze wpływające na uprawę, główne rejony upraw np. 

krainy geograficzne, województwa, co produkuje z rzepaku przemysł olejarski, 

główne ośrodki przemysłu olejarskiego, nazwy największych, powszechnie znanych 

firm, ciekawostki, np. z czego jeszcze w Polsce produkuje się olej…………..) 

 

 Uprawa buraków cukrowych i przemysł cukrowniczy w Polsce. 

(informacja o buraku cukrowym, miejsce Polski w Europie i na świecie pod 

względem produkcji, czynniki przyrodnicze wpływające na uprawę, główne rejony 

upraw np. krainy geograficzne, województwa, co produkuje przemysł cukrowniczy, 

główne ośrodki przemysłu cukrowniczego, nazwy największych, powszechnie 

znanych firm, ciekawostki, np. cukrownie w okolicy…………..) 

 

 Hodowla bydła mlecznego i przemysł mleczarski w Polsce. 

(informacja o rasach bydła mlecznego w Polsce, miejsce Polski w Europie i na 

świecie pod względem produkcji mleka, czynniki przyrodnicze wpływające na chów 

bydła mlecznego, główne rejony chowu bydła mlecznego np. krainy geograficzne, 

województwa, co produkuje przemysł mleczarski, główne ośrodki przemysłu 

mleczarskiego, nazwy największych, powszechnie znanych firm, ciekawostki, np. 

inne zwierzęta w Polsce, od których pozyskiwane jest mleko…………..) 

 

 
  


