
Temat: Produkcja roślinna w Polsce. 

Na lekcji: 

 poznasz najważniejsze rośliny uprawiane w Polsce, 

 dowiesz się jakie znaczenie gospodarcze mają zboża, rośliny okopowe, 

przemysłowe, 

 dowiesz się na temat rozmieszczenia upraw na terenie Polski, 

 poznasz strukturę użytkowania ziemi w Polsce na tle innych krajów Europy, 

Lekcja on-line zgodnie z planem lekcji. 

Uczniowie, którzy nie mogą uczestniczyć w lekcji on-line, wykonują zadania: 

1)Zapoznaj się z treścią lekcji w podręczniku Planeta Nowa 7, Wydawnictwa Nowa 

Era. Po zapoznaniu z informacjami z podręcznika: 

1. Omów strukturę upraw w Polsce. 

2. Wymień główne obszary upraw pszenicy i ziemniaków. Podaj przyczyny takiego 

rozmieszczenia. 

3. Opisz znaczenie najważniejszych roślin uprawianych w Polsce. 

4. Wymień regiony w Polsce, na których rozwinęło się sadownictwo. 

Rozmieszczenie upraw na terenie Polski. 

https://epodreczniki.pl/a/rozmieszczenie-upraw-na-terenie-polski/DdXXMlxIp 

Podsumowanie. Polska leży w strefie klimatycznej, która sprzyja uprawom wielu 

gatunków roślin. Około 60% powierzchni Polski zajmują użytki rolne (grunty orne, 

łąki, pastwiska i sady). Na rozmieszczenie upraw mają wpływ: warunki klimatyczne, 

glebowe i wodne a także struktura wielkościowa gospodarstw oraz bliskość rynku 

zbytu. W strukturze upraw dominują zboża (ok. 70 % ogólnej powierzchni upraw, 

największy areał wśród zbóż zajmuje pszenica). Ważnymi roślinami żywieniowymi w 

Polsce są m.in. pszenica i ziemniaki, a przemysłowymi – buraki cukrowe i rzepak. 

Polska słynie z produkcji jabłek 1/3 zbiorów trafia do zagranicznych konsumentów. 

Krótka notatka do zeszytu. 

https://learningapps.org/watch?v=p1mc2n3oj20 Wykonaj zadanie. Całość przepisz do 

zeszytu. 

Dodatkowe informacje geograficzne: www.padlet.com/mmazela37/klasa_7_8 

 

http://www.padlet.com/mmazela37/klasa_7_8


Temat: Produkcja zwierzęca.  

Na lekcji: 

  zdobędziesz informacje dotyczące hodowli głównych zwierząt gospodarskich w 

Polsce, 

  poznasz czynniki wpływające na zróżnicowanie rozmieszczenia hodowli bydła w 

naszym kraju 

Lekcja on-line zgodnie z planem lekcji. 

1)Zapoznaj się z treścią lekcji w podręczniku do geografii dla klasy 7 Planeta 

Nowa7. Wydawnictwo Nowa Era. 

Po zapoznaniu się z informacjami z podręcznika: 

a) Wymień główne regiony hodowli trzody chlewnej, bydła i owiec. 

b)Wyjaśnij dlaczego w Polsce występuje przewaga pogłowia trzody chlewnej nad 

pogłowiem bydła. 

c) Określ w jakim celu hoduje się konie. Podaj trzy przykłady.  

2) Warto pogłębić wiedzę z tego tematu na stronach. 

Chów i hodowla zwierząt w Polsce 

 https://epodreczniki.pl/a/chow-i-hodowla-zwierzat-w-polsce/DwN790Alx 

Hodowla zwierząt w Polsce https://www.youtube.com/watch?v=auTM8L5MaUY 

Wpływ hodowli na naszą planetę https://www.youtube.com/watch?v=wa2BPwU3HxE 

Warto zapamiętać! 

W Polsce hoduje się przede wszystkim trzodę chlewną, bydło oraz drób. Niewielki 

udział w produkcji zwierzęcej ma hodowla owiec i koni. Hodowlę bydła prowadzi się 

w naszym kraju głównie w kierunku mlecznym, a hodowlę trzody chlewnej i drobiu – 

w kierunku mięsnym. 

3) Na podstawie podręcznika i filmów wykonaj krótką notatkę. 

4) Sprawdź swoją wiedzę:  

Rolnictwo Polski https://learningapps.org/4741348 

Dodatkowe informacje geograficzne: www.padlet.com/mmazela37/klasa_7_8 
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