
Geografia - klasa VII       Lekcja 18_26.05.2020 r. 

Temat lekcji: Relacje między elementami środowiska geograficznego – utrwalenie wiadomości. 

 Dzisiejszy temat lekcji pozwoli utrwalid i uporządkowad wiadomości z ostatniego działu 

(poznawane podczas zdalnego nauczania). 

 Zapisz w zeszycie temat lekcji: Relacje między elementami środowiska geograficznego – 

utrwalenie wiadomości 

 W tym temacie zamieszczam kilka zadao, które należy przeanalizowad,  aby lepiej 

przygotowad się do testu, który odbędzie się w ramach następnej lekcji.  

1. Wskaż poprawne dokooczenia zdao.  

A. Obszary najsilniej zagrożone cofką znajdują się w województwie dolnośląskim/ pomorskim.  

B. Bardzo dobre warunki lokalizacji elektrowni wiatrowych występują w pasie wyżyn i gór/ 

pobrzeży.  

C. W strefach podmiejskich obserwuje się wzrost/ spadek liczby ludności.  

D. Elektrownie cieplne opalane węglem brunatnym są lokalizowane w miejscach 

zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną/ występowania tego surowca.  

2. Określ przy każdym z poniższych zdao, czy jest to przyczyna, czy skutek migracji ludności z 

dużych miast do stref podmiejskich.  

A. Niższe ceny nieruchomości w strefach podmiejskich niż w miastach.  

B. Wyższy odsetek ludności z najmłodszych roczników na obszarach podmiejskich niż w 

miastach.  

C. Wzrost liczby ludności w strefach podmiejskich  

D. Hałas i zanieczyszczenie powietrza w miastach.  

E. Zmiana charakteru zabudowy na obszarach podmiejskich.  

3. Oceo prawdziwośd poniższych informacji.  

A. Przemiany polityczne i gospodarcze, które zaszły w Polsce po 1989 roku, spowodowały 

spadek zatrudnienia w rolnictwie oraz przemyśle i budownictwie.  

B. Trzydzieści lat temu w Polsce zatrudnienie w usługach było większe niż obecnie.  

C. Restrukturyzacja przemysłu rozpoczęta po 1989 r. spowodowała miedzy innymi 

zwiększenie znaczenia górnictwa węgla kamiennego i przemysłu ciężkiego.  

D. Przedsiębiorstwa przemysłowe, centra logistyczne i handlowe są często lokalizowane na 

obszarach metropolitalnych w pobliżu autostrad i dróg ekspresowych.  



 Przeczytaj informacje zawarte w „Podsumowaniu” na stronie 194 w podręczniku. 

 Przeanalizuj zadania w podręczniku na stronach 195 i 196 – odpowiedz sobie na nie 

ustnie. 

 Na koniec zapraszam na chwilę relaksu z muzyką i pięknymi krajobrazami Polski.  

https://www.youtube.com/watch?v=SwIqLtK_7n4 
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