Klasa 3 TK I TO 11-12 maja 2020
Temat:Relacje -Człowiek-środowisko
(podręcznik str 300-302)
Do zeszytu wpisz wyjaśnienia pjęć: determinizm geograficzny, nihilizm geograficzny, posybylizm
geograficzny.
Krótko scharakteryzuj etapy środowiska w dziejach człowieka (przedindistrialny, industrialnu,
postindustrialny)
Wyjaśnij krótko: Na czym polega zasada zrównoważonego rozwoju?
Temat:Wpływ działalności człowieka na atmosferę, hydrosferę, litosferę, pedosferę i biosferę.
(Podręcznik str 303-319)
Zapoznaj się z tematem w podręczniku i poniższą prezentacją.
http://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_2/382_7_czlowiek_w_systemie/r2_7_02a.pdf
Uzupełnij poniższą tabelę
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Wypełnioną tabelę proszę odesłać do 18 maja .Proszę przerysować do zesytu i zrobić zdjęcia.
Tabelka ma być podpisana imieniem i nazwiskiem na każdej stronie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! zadania poprzednie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Temat: Konflikty międzynarodowe, terroryzm i izolacjonizm

Dzień dobry,
Proszę zapoznać się z prezentacją dotyczącą dzisiejszej lekcji : konflikty na świecie i

terroryzm oraz tematem w podręczniku (281-293)
https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_2/382_6_problemy_gosp_swiata
/r2_6_05a.pdf
Proszę w zeszycie napisać jakie konfliky występują na świecie ( wg schematu nazwa
konfliktu--strony konfliktu - miejsce – skutki). Prosze zaznajomić się z mapą
(miejsca konfliktów i miejsca ważniejszych ataków terrorystycznych)

Temat: Czy epidemia covid 19 jest przejawem globalizacji?
Uzasadnij (w kilku argumentach) swoją tezę, będącą odpowiedzią na powyższe pytanie?
Odpowiedź proszę napisać w zeszycie.
Pozdrawiam A. Szczęch-Kaczorkiewicz

27-28 kwietnia 2020

Temat:Dysproporcje w rozwoju krajów
Proszę się zapoznać z tematem w podręczniku i prezentacją
https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_podst/370_4_globalne_problemy/301a.pdf
Wpisz do zeszytu:
1 Cechy pańsw wysoko-, średnio i słaborozwinętych.
2. Przedstaw skutki podziału ekonomicznego świata na regiony biedne i bogate.

Temat: Globalizacja
Proszę się zapoznać z tematem w podręczniku i prezentacją
https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_2/382_6_problemy_gosp_swiata/r2_6_02a.pdf
Napisz w kilku zdaniach w zeszycie: Czy jesteś zwolennikiem globalizacji? Uargumentuj.

Temat: Współpraca międzynarodowa
Proszę się zapoznać z tematem w podręczniku. Do zeszytu wypisz organizacje międzynarodowe,
cel działalności i państwa członkowskie.

Temat: Handel międzynarodowy
Proszę się zapoznać z tematem w podręczniku i prezentacją :
https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_2/382_6_problemy_gosp_swiata/r2_6_04a.pdf
W zeszycie wpisz:
Co to jest bilans handlowy i płatniczy.
Omów strukturę towarową handlu zagranicznego.
Proszę pracę rozłożyć w czasie, nie przesyłajcie już tych notatek. Mam nadzieję że spotkamy się 25
maja. Proszę przesłać natomiast, te prace, które były zadane do tej pory ( do 21 kwietnia) i zadania
zaliczające semestr.
Pozdrawiam Andżelika Szczęch-Kaczorkiewicz

20-21 kwietnia 2020

Temat Regiony turystyczne świata
Zadania do wykonania w zeszycie
Wymień 20 największych ( twoim zdaniem) atrakcji turystycznych na świecie. Podaj nazwę
obiektu, cechy charakterystyczne ( uzasadnienie atakcyjności) oraz nazwę kraju w jakim się
znajduje.
Temat:Nowoczesne usługi
Zadania do wykonania w zeszycie
Jakie usługi zaliczamy do nowoczesnych?
Omów współzależność procesu rozwojuspołeczno-gospodarczego i poziomu edukacji oraz nauki
Temat: Powtórzenie: usługi
Wykonaj w zeszycie test maturalny i To było na maturze dotyczący usług. Ppdręcznik str.253-256
pozdrawiam A. Szczęch-Kaczorkiewicz

