Data 16.03.2020 /proszę o wpisanie tematu do zeszytu/
Lekcja geografii
TEMAT: POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI O MAPACH.
Na podstawie obejrzanych w PP pokazów odpowiedz pisemnie w zeszycie

na pytania.
POLECENIE 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Co to jest mapa ?
Jakie znasz symbole używane na mapach?
Jak dzielimy mapy?
Co to jest i na czym polega generalizacja mapy?
Co to jest skala mamy i jakie znasz rodzaje skali?
Opisz mapy przeglądowe, jak się dzielą oraz podaj kilka przykładów
takich map.
7. Co to są mapy wielko – i małoskalowe ?

POLECENIE 2
Wydrukuj lub przepisz na kartkę dwa dokumenty w PDF ,pierwsze dwie
strony , uzupełnij odpowiedzi i przynieś do szkoły na ocenę. Naucz się
wszystkiego i przygotuj do odpowiedzi ustnej w szkole.

Data 23.03.2020 /proszę o wpisanie tematu do zeszytu/
Lekcja geografii
TEMAT: Określanie współrzędnych geograficznych- ćwiczenia.
Wejdż na podany adres strony epodreczniki klikając na poniższy link
https://epodreczniki.pl/a/wspolrzedne-geograficzne/D19UAs8Ag
odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania.

POLECENIE 1
Skończ zdania.
• Siatka południków i równoleżników umożliwia precyzyjne
……………………………………………………………………………………………...
• Długość geograficzną określamy w stosunku
do………………………………….., który został wybrany jako południk
zerowy (0°) z nieskończonej liczby identycznych południków.
• Szerokość geograficzną określamy w stosunku do ………………….,
który jest najdłuższym równoleżnikiem.

Polecenie 2
Zastanów się i odpowiedz na pytania.
• W stosunku do której płaszczyzny określa się szerokość
geograficzną: zwrotnika Raka, zwrotnika Koziorożca czy równika?
Podkreśl.
• Jakie oznaczenia kierunku należy stosować, określając szerokości
geograficzne na półkuli południowej, a jakie na półkuli północnej?
……………………………………………………………………………………………………..

• Jakie oznaczenia kierunku trzeba stosować, gdy określamy
szerokość geograficzną równika?............................................
• Jakie oznaczenia kierunku należy stosować, określając długości
geograficzne na półkuli zachodniej, a jakie na półkuli wschodniej?
……………………………………………………………………………………………………..
Zapoznaj się z następującymi hasłami ze słowniczka:
długość geograficzna
koło podbiegunowe południowe
koło podbiegunowe północne
południk
równik
równoleżnik
szerokość geograficzna
współrzędne geograficzne
zwrotnik Koziorożca
zwrotnik Raka
Podałam też na osobnej kartce adresy do ćwiczeń na interaktywnych
lekcji ,
Poćwicz na nich , to fajna zabawa i bardzo praktyczny sposób spędzenia
wolnego czasu a nie będziesz się nudzić.

