
Temat: Mapa polityczna Europy (Temat zapisujemy do zeszytu, piszemy datę ) 

Na lekcji poznasz podział polityczny Europy, będziesz  wskazywać największe i 

najmniejsze państwa na kontynencie, zdobędziesz  informacje na temat 

najważniejszych zmian jakie zaszły na  mapie politycznej Europy w końcu XX wieku 

i na początku XXI wieku. 

Lekcja na Skype klasa 7 b - 01.12.20 r. – 11:50, klasa 7 c - 03.12.20 r. – 8:00,  

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

zadania: 

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

Era, mapą polityczną Europy Państwa Europy (zapamiętaj położenie). Zwróć uwagę 

na zmiany mapy politycznej Europy w ostatnich kilkudziesięciu latach (powstały nowe 

państwa). 

2)Sprawdź swoją wiedzę wskazując właściwe miejsce na mapie, wskazanym krajom 

Europy: https://online.seterra.com/pl/vgp/3007  

3) Przepisz notatkę do zeszytu, uzupełnij brakujące wyrazy: 

Obecnie w Europie mamy ………………. państw niektóre z nich mają terytoria 

zależne. Na terenie Europy leży największe państwo świata pod względem 

powierzchni -  ………………….. 17 mln km
2
, w tym w Europie 4,5 mln km

2
 oraz 

najmniejsze - ………………….  (0,44 km
2
).  

Wojny i inne wydarzenia przyczyniają się do zmian granic, rozpadu państw oraz 

powstawania nowych. W 1991 roku doszło do rozpadu Związku Socjalistycznych 

Republik Radzieckich (powstały m.in. Litwa, Ukraina, Białoruś) W…………… roku 

Czechosłowacja rozpadła się na Czechy i Słowację. Wojna domowa w Jugosławii w 

latach 1991 -1995 doprowadziła do powstania: Chorwacji, Słowenii, Macedonii, 

Bośni, Czarnogóry i Serbii. Najmłodszym z państw jest ………………………, które 

ogłosiło niepodległość w 2008 r. oddzielając się od Serbii. 

 

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

 

 

 

https://online.seterra.com/pl/vgp/3007
http://www.padlet.com/mmazela37/klasa_7_8


Temat: Podział administracyjny Polski (Temat i datę piszemy do zeszytu). 

Na lekcji poznasz podział administracyjny Polski, ustalisz, w których jednostkach 

podziału administracyjnego znajduje się Twoja miejscowość. 

Lekcja na Skype klasa 7 b - 04.12.20 r. – 08:55, klasa 7 c - 04.12.20 r. – 10:45,  

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

zadania: 

1)Przeczytaj z podręcznika informacje na temat podziału administracyjnego Polski, ile 

województw, powiatów, gmin. 

2)Wykonaj test sprawdzający znajomość położenia województw w Polsce. 

https://learningapps.org/1095542 

https://wordwall.net/pl/resource/434130/geografia/podział-administracyjny-polski 

3) Przepisz notatkę do zeszytu, wpisz w puste miejsce liczby. 

Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje trójstopniowy podział terytorialny na województwa 

(jest ich ………….), powiaty (……………), gminy (………….). 

Granice oraz nazwy województw nawiązują do regionów historycznych (wcześniej 

województwa przyjmowały nazwy od swoich stolic np. krakowskie, kieleckie itp.) 

Przedstawicielem administracji rządowej jest wojewoda, zaś lokalną społeczność 

reprezentują sejmik samorządowy oraz zarząd województwa z marszałkiem na 

czele. Powiaty mogą być ziemskie lub grodzkie. Powiat ziemski obejmuje na ogół 

kilka gmin, na które składają się tereny wiejskie i mniejsze na ogół miasta. Na czele 

powiatu ziemskiego stoi starosta wraz z radą powiatu. Powiat grodzki to inaczej 

miasto na prawach powiatu – jest ich. Generalnie są to miasta powyżej 100 tys. 

mieszkańców. W powiatach grodzkich władzę sprawują prezydent i rada miasta. 

Gminy mogą być wiejskie, miejskie lub łączone miejsko-wiejskie. Gminą wiejską 

zarządza wójt wraz z radą gminy. W gminie miejskiej władzę sprawuje burmistrz 

lub prezydent (w większych miastach, na ogół liczących powyżej 50 tys. 

mieszkańców) oraz rada miasta. Gmina, jako podstawowa jednostka podziału 

terytorialnego, składa się z jednostek pomocniczych tj. sołectw. 

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

 

https://learningapps.org/1095542
https://wordwall.net/pl/resource/434130/geografia/podział-administracyjny-polski
http://www.padlet.com/mmazela37/klasa_7_8

