Klasa 7, 23.03.2020
Temat: Zmiany w polskim przemyśle.
1.Zapoznaj się z treścią podręcznika dotyczącą tego tematu - podr. str.144-149.
2.Wysłuchaj filmu dotyczącego restrukturyzacji przemysłu po roku 1989. (w załączniku: Film7)
3.Zwróć uwagę, na czym polegała restrukturyzacja przemysłu zapoczątkowana w 1989 r.
4.Przeanalizuj przyczyny i skutki zmian w strukturze przemysłu Polski (str. 145).
5.Na podstawie wykresów kołowych w podręczniku str. 146, podkreśl poprawne określenia w
poniższych zdaniach po wcześniejszym wpisaniu ich do zeszytu.
A.W strukturze produkcji przemysłowej w Polsce w 2015 r. dominował przemysł spożywczy /
elektromaszynowy / chemiczny.
B. Między 1990 a 2015 rokiem zmniejszył się udział przemysłu lekkiego / przemysłu drzewnego i
papierniczego.
C. W 2015 r. udział przemysłu chemicznego w strukturze produkcji przemysłowej w Polsce był
większy / mniejszy niż w roku 1990.

Klasa 7, 23.03.2020
Temat: Energetyka w Polsce.
1.Zapoznaj się z treścią podręcznika dotyczącą tego tematu - podr. str. 150 -155.
2.Przeanalizuj źródła energii odnawialne i nieodnawialne (str. 150) - dlaczego tak zostały
sklasyfikowane.
3.Na podstawie wykresu słupkowego (podr. str. 150) i kołowego (str. 151) wywnioskuj, w jakich
elektrowniach i z jakich źródeł Polska przede wszystkim produkuje energię i dlaczego tak jest.
4.Co to jest OZE i dlaczego powinniśmy je stosować? Obejrzyj film:
https://www.youtube.com/watch?v=CoiGR53oYwg
5.Przeanalizuj mapkę w podręczniku str. 151 i wykonaj w zeszycie poniższe zadanie wpisując rodzaj
elektrowni obok jej nazwy:








Żarnowiec -.............................
Świerże Górne (Kozienice) -...........................
Brzezie (Opole)-.........................
Bełchatów -..............................
Włocławek -...............................
Konin ( Pątnów)- .............................
Nowe Czarnowo (Dolna Odra)-.............................

 Margonin-.................................
 Bańska Niżna-..................................
6.Na podstawie mapki w podręczniku str.154 i 155 wykonaj w zeszycie zadanie 2 str.155.
Wykonane zadania z lekcji 1 i 2 prześlij mi na maila (zrób zdjęcie i wyślij lub przepisz).W mailu napisz
imię i nazwisko, nr w dzienniku, klasę i miejscowość, w której znajduje się szkoła. Napisz również, ile
czasu zabrało Ci wykonanie poleceń - do każdej lekcji osobno. Powodzenia.

