
Tydzień 25.05 – 29.05.2020 
 
Klasa 5 
 
Temat lekcji: Krajobrazy tajgi i tundry 
 
Dzień dobry. Mili uczniowie czy pamiętacie lekcję sprzed kilku tygodni na temat wiecznie 
zielonych lasów równikowych oraz lasów strefy umiarkowanej? W lasach strefy równikowej jest 
przez cały rok strasznie ciepło i baaardzo dużo opadów. Pada praktycznie dziennie, masakra :). Im 
dalej od równika tym jest zimniej, jak również opadów jest mniej. W miejscu gdzie leży nasz kraj – 
Polska mamy już strefę lasów umiarkowanych, znajdziemy tu lasy: liściaste, mieszane i iglaste. 
Dzisiaj poznamy dwie kolejne strefy krajobrazowe: strefę tajgi i tundry. Obydwie te strefy położone 
są na północ od strefy lasów umiarkowanych, zatem będzie tam zimniej, brrr :). W tajdze spotkamy 
jeszcze drzewa, natomiast w tundze, będą już tylko rosły sobie tylko mchy, porosty. Jest tam po 
prostu za zimno dla jakichkolwiek drzewek. Warto również zwrócić uwagę, drodzy uczniowie, ze 
zarówno tajga jak i tundra, występują tylko na półkuli północnej. Na półkuli południowej, w tym 
miejscu po prostu nie ma lądów – są tam Oceany i morza.  
 
Zapraszam serdecznie do projekcji filmu na temat dzisiejszej lekcji, zapisania tematu lekcji i 
odpowiedzi na poniższe pytania (również w zeszycie).  
 
https://www.youtube.com/watch?v=un_MuwaxMhc 
 
1. Jakie rodzaje drzew spotykamy w tajdze (liściaste, mieszane, iglaste)? 
2. Gdzie występuje tajga? 
3. Opisz krótko klimat panujący w tajdze 
4. Wyjaśnij krótko termin „wieczna zmarzlina” 
5. Jakie zwierzęta mieszkające w tajdze wymienione są w filmie? 
6. Jak nazywa się kolejna strefa roślinna na północ od tajgi? 
7. Jakie warunki klimatyczne panują w tundrze? 
8. Czym charakteryzuje się zjawisko dnia i nocy polarnej? 
9. Jakie gatunki roślin spotykamy w tundrze 
10. Jakie gatunki zwierząt spotykamy w tundrze?  
11. Jak nazywają się plemiona ludzi zamieszkujących tajgę a jak tundrę?  
 
 
Klasa 6 
 
Temat lekcji: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji 
 
Dzień dobry. Na dzisiejszej lekcji poznamy kolejnego naszego sąsiada – Rosję. Polska graniczy z 
Rosją poprzez Obwód Kaliningradzki. Rosja to największe państwo na świecie, jest prawie 55 razy 
większe od Polski... (powierzchnia to ponad 17 mln km kwadratowych). Dużo ciekawych rzeczy o 
Rosji można dowiedzieć się z dwóch filmów, do których linki znajdują się poniżej. Proszę zapisać 
w zeszycie temat lekcji a następnie poniżej odpowiedzieć na poniższe pytania. Dla chętnych, można 
przesłać odpowiedzi do pytań na mejla sp35geografia@onet.pl do niedzieli 31 maja. Ocena z 
zadania domowego będzie brana pod uwagę, przy wystawianiu ocen końcowych z geografii.  
 
Materiał filmowy nr 1 – 10 minut 
https://www.youtube.com/watch?v=DhY1cPs4aOo 
 
1. Podaj powierzchnię i liczbę mieszkańców Rosji 



2. Jaką gęstość zaludnienia ma Rosja a jaką Polska? 
3. W ilu strefach czasowych leży Rosja a w ilu Polska? 
4. Jaka część Rosji leży w europie? 
5. Jakie góry w Rosji oddzielają Europe od Rosji? 
6. Jakie strefy klimatyczne mamy w Rosji 
7. Jaka jest najniższa temperatura zanotowana w Rosji? 
8. Jakie główne formacje roślinne spotykamy w Rosji? 
9. Jak nazywa się najdłuższa rzeka Europy? 
10. Jak nazywa się najgłębsze jeziora świata? Jaka ma głębokość? 
11. Jakie surowce mineralna posiada Rosja? 
12. Jaki rodzaj przemysłu rozwija się w związku z zasobami naturalnymi Rosji? 
13. W jakiej części Rosji skupia się rolnictwo tego kraju? 
 
 
Materiał filmowy nr 2 – 10 minut 
https://www.youtube.com/watch?v=8-iBKE69CYQ 
 
1. Dlaczego liczba ludności Rosji się zmniejsza? 
2. Które miejsca ma Rosja jeśli chodzi o zasoby węgla kamiennego, ropy naftowej?  
3. Czy w związku w koronawirusem ceną ropy naftowej zdrożały czy potaniały? 
4. Wymień kilka atrakcji turystycznych Rosji 
5. Co kryje się pod terminem „embargo”? 
 
 
Klasa 7 
 
Zapraszam na lekcje on line w czwartek o godz. 9:00. 
 
 
Klasa 8 
 
Temat: Ludność i gospodarka Australii 
 
Dzień dobry. Dzisiaj temat opisujący ludność i gospodarkę Australii. Australia jest najrzadziej 
zaludnionym kontynentem na Ziemi. Przy powierzchni 7 mln 700 tys. km kwadratowych 
zamieszkuje ją zaledwie ok. 25 mln obywateli. Poza centrami miast w ogóle niewidoczne są 
wieżowce. Nikt tam nie musi „oszczędzać” ziemi.  
 
Proszę zapisać sobie temat lekcji w zeszycie, następnie zobaczyć film ukryty pod poniższym 
linkiem i odpowiedzieć na podstawie filmu na poniższe pytania.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=lU0CLNwvwYM 
 
1. Podaj średnią gęstość zaludnienia Australii i obok dopisz średnią gęstość zaludnienia Polski 
2. Ile razy Australia jest większa od naszego kraju? 
3. Ilu mieszkańców liczy Australia? 
4. Podaj powody zwiększającej się liczby mieszkańców Australii 
5. Gdzie w Australii występują najlepsze warunki do życia? 
6. Jaki jest współczynnik urbanizacji w Australii? 
7. Scharakteryzuj krótko rolnictwo Australii. 
8. Scharakteryzuj krótko przemysł Australii. 


