
Zadania na poprawę (I – IV tydzień) dla klas: 5a, 5b, 5c 

 Jeżeli otrzymałeś już ocenę za wartość merytoryczną i chcesz ją poprawić to wykonaj 

zadania opisujące położenie krainy geograficznej (jeśli otrzymałeś ocenę 5 też możesz te 

zadania wykonać, dostaniesz ocenę dodatkową). 

 Poniżej znajdziesz przykłady takich opisów (z karty oceny zadań, również trochę inaczej         

i inne). 

 Korzystaj z mapki z krainami geograficznymi, które podpisywaliśmy na lekcji (20 krain). 

 Nie szukaj w podręczniku, nie szukaj w internecie, wyobraź sobie, że stoisz w klasie przed 

mapą (np. jak prezenter pogody w telewizji) i chcesz pokazać, że to potrafisz to zrobić. 

 Nazwy geograficzne pisz wielką literą, unikaj błędów ortograficznych i interpunkcyjnych. 

 Używaj nazw kierunków, krain geograficznych i krajów sąsiadujących z Polską. 

 

Pojezierze Mazurskie leży w północno-wschodniej części Polski.  
Kraina ta sąsiaduje z Pojezierzem Pomorskim na zachodzie i Niziną Mazowiecką na południu.  
Na wschodzie Pojezierze Mazurskie graniczy z Litwą, a na północy z Rosją. 

Pojezierze Mazurskie leży na północnym-wschodzie Polski.  
Kraina ta sąsiaduje na zachodzie z Pojezierzem Pomorskim, na południu z Niziną Mazowiecką.  
Pojezierze Mazurskie graniczy z Litwą (na wschodzie) i Rosją (na północy). 

Pobrzeże Koszalińskie leży w północno-zachodniej części Polski.  
Kraina ta sąsiaduje z Pobrzeżem Szczecińskim na zachodzie, z Pojezierzem Pomorskim na 
południu, z Pobrzeżem Gdańskim na wschodzie.  
Pobrzeże Koszalińskie od północy oblewane jest przez Morze Bałtyckie. 

Pobrzeże Koszalińskie leży na północnym-zachodzie Polski.  
Kraina ta sąsiaduje na zachodzie z Pobrzeżem Szczecińskim, na południu z Pojezierzem 
Pomorskim, na wschodzie z Pobrzeżem Gdańskim.  
Na północ od Pobrzeża Koszalińskiego znajduje się Morze Bałtyckie. 

Nizina Wielkopolska leży w środkowo-zachodniej części Polski. 
Kraina ta sąsiaduje na północy z Pojezierzem Wielkopolskim, na wschodzie z Niziną 
Mazowiecką, na południu z Niziną Śląską, na zachodzie graniczy z Niemcami.  

 

Zadanie do wykonania: 

Opisz położnie następujących krain geograficznych: 

1. Pobrzeże Szczecińskie 

2. Pojezierze Wielkopolskie 

3. Nizina Śląska 

4. Wyżyna Małopolska 

5. Sudety 

Zadanie poniższe możesz wykonać w zeszycie lub wersji cyfrowej. Może to być program do edycji 

tekstu (np. Microsoft Word, OpenOffice) lub inny (wtedy najlepiej zapisać plik jako PDF). 

Po wykonaniu zadania przyślij je osobnym e-mailem lub razem z innymi do 15 maja na adres: 

ryszard.sitkiewicz@sp1sobotka.pl 
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