
Geografia  klasa 8 A, B, C   21.04.2020  

Witam Was serdecznie! Proszę zapiszcie w zeszytach dzisiejszy temat: 

Kanada – środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa. 

I. Cele lekcji:   Poznasz cechy klimatu Kanady. Dowiesz się, jakie czynniki wpływają na układ stref 

klimatycznych. Poznasz cechy rolnictwa Kanady . 

II. Zachęcam do obejrzenia lekcji:  

  https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,geografia-3042020-lekcja-4,47386136  

(link skopiuj i wklej do przeglądarki – przez skrót może nie zadziałać) 

lub  na stronie szkoła z TVP  vod.tvp.pl – klasa VIII – wybrać przedmiot geografia (jest to lekcja  z dn. 

3.04.2020)) 

III.  Przeczytaj proszę uważnie temat z podręcznika (str. 132 – 139) 

IV. Odpowiedz  pisemnie  na pytania (na podstawie map i tekstu w podręczniku) 

Notatka 

1. Stolica Kanady   -  ………………………………………………. 

2. Języki urzędowe - ……………………………………………….. 

3. Na podstawie 4 klimatogramów (wykresy temperatury i opadów)  podaj różnice występujące 

między klimatami subpolarnym a polarnym (klimatogram 1 i 2) oraz między klimatami 

umiarkowanym morskim a umiarkowanym kontynentalnym (klimatogram 3 i 4) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

‘…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Do podanych stref klimatycznych dopisz nazwy odpowiednich formacji roślinnych (tajga, tundra),  

a następnie krótko je scharakteryzuj. 

Strefa klimatów okołobiegunowych (klimatogram 1 i 2) – …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Strefa klimatów umiarkowanych, klimat chłodny  (klimatogram 3)  – ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,geografia-3042020-lekcja-4,47386136


5. Wyjaśnij, dlaczego w zachodniej części Kanady lasy występują do szerokości geograficznych koła 

podbiegunowego północnego, a w części wschodniej – tylko do równoleżnika 52°N. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Wymień 4 cechy rolnictwa w Kanadzie (podr. str.137 – np. wielkość i nazwa gospodarstw, 

zatrudnienie, mechanizacja, specjalizacja) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Dlaczego użytki rolne znajdują się głównie w południowej i południowo-wschodniej części 

Kanady? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Wymień główne rośliny uprawne oraz zwierzęta hodowlane występujące w Kanadzie. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

IV. Zadanie domowe 

Proszę podpisywać zadania 

Ćwiczenia str.  63 - 65                Proszę pisz uważnie i starannie (ma to wpływ na ocenę) 

 Prześlij zadanie tylko  z zeszytu   na nowy adres   zdalnegeografia20@gmail.com  

 (do środy 22.04.2020   do godziny 18.00 - terminowość ma wpływ na ocenę) 

 

Zadania sprawdzę i ocenię 

Jeżeli macie pytania piszcie.    

Pozdrawiam Was serdecznie 

Grażyna Kobuszewska 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


