
Poniższe tematy lekcji należy wpisać do zeszytu wraz z podanymi 

 i uzupełnionymi ćwiczeniami. Zostaną one ocenione po powrocie uczniów do 

szkoły.  

Temat 1: Pierwsze podróże geograficzne (podręcznik, s. 91-97) 

ćwicz. 1. Uzupełnij schemat literami A-D tak, aby przedstawiał osiągnięcie i odkrycia 

geograficzne we właściwej kolejności. 

A. Dotarcie do Indii drogą morską, po opłynięciu Afryki. 

B. Zdobycie bieguna północnego.  

C. Odkrycie Australii.  

D. Opłynięcie Ziemi dookoła.  

 

 

 

 

ćwicz. 2.  Połącz liniami nazwiska podróżników z właściwymi dokonaniami (jedno odkrycie 

pozostanie bez nazwiska odkrywcy). 

 

ćwicz. 3. Na mapie świata literami A-E oznaczono wybrane obszary i obiekty geograficzne. 

Na podstawie informacji zamieszczonych w podręczniku uzupełnij tabelę (należy ją 

skopiować lub przepisać do zeszytu): 

l.p. informacja nazwa obiektu litera na mapie 

1 Góry, przez które przeprawiał się Marco 

Polo podczas podróży do Chin 

  

2 Najdalej wysunięty na południe 

przylądek Afryki, został odkryty przez 

Vasco da Gamę 

  

3 Wyżyna, na której znajduje się jezioro 

to Tanganika (jego okolice badał David 

Livingstone). 

  

najwcześniejsze najpóźniejsze 

 Krzysztof Kolumb 

 

 Henry Stanley 

 

 Edmund Hillary i Tenzing 

Norgay 

 

 Ferdynand Magellan 

 

 

 

 Dotarcie drogą lądową do Chin 

 

 Zdobycie najwyższego szczytu 

Ziemi 

 

 Odnalezienie źródeł Nilu 

 

 Odkrycie Ameryki 

 

 Dowodzenie wyprawą, którą 

okrążyła Ziemię 



4 Wyspy odkryte przez Jamesa Cooka. 

Podróżnik zginął na nich z rąk tubylców 

  

5 Cieśnina nazwana imieniem dowódcy 

wyprawy, która jako pierwsza opłynęła 

Ziemię 

  

 

 

*Uczniowie, którzy mają możliwość skopiowania i wydrukowania mapy (funkcja PrintScreen) 

mogą dodatkowo wykonać dwa ćwiczenia: 

a) narysuj na mapie trasę wyprawy Krzysztofa Kolumba z Hiszpanii na Haiti i Kubę. Następnie 

podpisz te wyspy odpowiednio literami H i K 

b) narysuj na mapie trasę wyprawy Ferdynanda Magellana. Następnie podpisz Ocean Spokojny, 

któremu nazwę nadał ten podróżnik, oraz Filipiny- wyspy na których zginął. 

 

Temat 2: Utrwalenie wiadomości z działu „Lądy i oceany na Ziemi”.  

Ćwiczenia zamieszczone poniżej dotyczą tekstu w podręczniku (strony 86-98). 

ćwicz. 1. Na rysunku cyframi od 1 do 7 oznaczono ważne punkty oraz wybrane elementy siatki 

geograficznej. Rozpoznaj je na podstawie opisu. Wpisz do tabeli odpowiednie nazwy oraz 

cyfry, którymi te elementy zostały oznaczone na rysunku. 

 

 



 

ćwicz.2. Przepisz poniższe zdania, pomijając informacje nieprawdziwe: 

Południki to linie łączące bieguny Ziemi / oś ziemską z biegunem. W miarę oddalania się 

od równika długość równoleżników maleje / rośnie. Południki i równoleżniki na mapie 

tworzą siatkę geograficzną / kartograficzną. 

ćwicz. 3. Na rysunku strzałkami oznaczono przemieszczające się punkty A i B. Wybierz 

właściwe spośród podanych nazw kierunków głównych i wpisz je w odpowiednie miejsca.  

 północ  południe  wschód  zachód 

A. Punkt A przemieszcza się na  ..............................................  

B. Punkt B przemieszcza się na  ...............................................  

 

 

 

 

ćwicz. 4. Wpisz na podstawie mapy nazwy trzech kontynentów, które przecina południk 

zerowy 0°.     

1……………………. 

2…………………….. 

3…………………….. 

 

 

 

 

ćwicz. 5. Wykonaj zadanie nr 3 ze strony 99 w podręczniku.  

Opis 
Nazwa linii lub 

punktu  

Cyfra na 

rysunku 

Najdłuższy równoleżnik. Dzieli 

kulę ziemską na półkulę północną 

i półkulę południową. 

  

Zwrotnik leżący na półkuli 

południowej. 

  

Miejsce, w którym oś ziemska 

przecina półkulę północną. 

  


