
 

Szanowni Rodzice 

Przesyłam zadania z geografii do samodzielnego wykonania przez uczniów. 

Zadania poniższe wykonujemy w TYLKO formie pisemnej w zeszycie do geografii.  

Polecania do zadań należy również przepisać. 

Proszę o zwrócenie uwagi uczniom na staranność, czytelność i konieczność pisania 

bez błędów ortograficznych (nazwy geograficzne piszemy wielką literą).  

Podstawowe źródło informacji to podręcznik, który pozwala na równoczesne 

ćwiczenie czytania ze zrozumieniem.  

Każdy temat należy przeczytać ze zrozumieniem w całości. 

Wykorzystać można również atlas geograficzny oraz zasoby Internetu – uczeń nie 

powinien jednak kopiować zawartych tam informacji. 

 

Temat: Nizina Mazowiecka 

Zad. 1. Opisz położenie Niziny Mazowieckiej. 

Zad. 2. Wyjaśnij pojęcia: 

a) wysoczyzna  

b) wydma  

c) starorzecze 

Zad. 3. Wymień najbardziej charakterystyczne elementy krajobrazu 

Kampinoskiego Parku Narodowego. Które zwierzę jest symbolem parku? 

Zad. 4. Wymień plusy i minusy życia w wielkim mieście (np. Warszawa, Wrocław, 

min. po 4). 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Przypominam jednocześnie o prezentacji dotyczącej krajobrazu, który został 

wybrany przez każdego ucznia z wypisanych w zeszycie, uczniowie otrzymali 

dokładną instrukcję, którą po modyfikacji zamieszczam poniżej. 



Prezentacja 

Zasady: 

1. 30 slajdów 

 (pierwszy – tytułowy, ostatni – imię i nazwisko autora ze źródłem, 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 na raz, bez żadnych animacji. 

5. W prezentacji mało tekstu!!!, 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 oddajemy do sprawdzenia w ciągu 3 dni po powrocie do szkoły lub wcześniej za 

pomocą poczty elektronicznej. 

10. Prezentację przekazujemy w następujący sposób:  

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

- pendrive (po skopiowaniu nośnik zostanie zwrócony) 

 

- płyta CD lub DVD 

  

11. Prezentację wykonujemy w:  

a. Powerpoint z pakietu Microsoft Office  

b. lub Impress z pakietu Open Office  

c.  lub inny program (po konsultacji, aby mieć możliwość obejrzenia w klasie) 

 

 Za wykonanie prezentacji otrzymasz ocenę z wagą 3.  

 Jeżeli będzie to ocena poniżej bdb to otrzymasz informacje, co należy 

poprawić i dodatkowy tydzień. 

 Przed wykonaniem prezentacji przeczytaj o krajobrazie w podręczniku!!! 

 Co powinna zawierać prezentacja o krajobrazie? 

- gdzie występuje 

- jakie są główne cechy (elementy krajobrazu, typowe rośliny, zwierzęta) 

- podstawowe informacje o pogodzie i klimacie 

- podstawowe informacje o zajęciach ludności  
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