
Prezentacja 

 Temat: Charakterystyka geograficzna europejskiego państwa. 

(Każdy uczeń ma przypisane państwo w tabeli na dole strony!!!) 

 

Jeżeli po przeczytaniu poniższych informacji masz pytania, jeżeli masz problemy techniczne 

to napisz o tym (lub Twoi Rodzice) na ryszard.sitkiewicz@sp1sobotka.pl  

lub przez e-dziennik. 

 

Zasady: 

1. 30 slajdów 

 (pierwszy – tytułowy, ostatni – imię i nazwisko autora, mogą być źródła, podajemy np. 

zasoby Internetu bez konkretnych adresów, ponieważ jest to praca na cele edukacji, 

nie będziemy na niej zarabiać). 

2. Tło wszystkich slajdów jednakowe, jasne. 

3. Slajdy zmieniają się na kliknięcie - bez efektów. 

4. Obiekty (teksty, zdjęcia itp.) na slajdzie pojawiają się wszystkie na raz, bez żadnych 

animacji. 

5. W prezentacji mało tekstu!!! (Max 3 zdania na slajdzie, korzystaj gdy się da                   

z wypunktowania) dużo zdjęć, rysunków (o dużej rozdzielczości).  

6. Slajd może zawierać więcej niż jedno zdjęcie (muszą być wyraźne, czytelne). 

7. Zdjęcia muszą być podpisane.  

8. Jednoliterowe spójniki i przyimki jak: i, w, u, a, z, o oraz do, przy, nad, pod itd.            

nie mogą pozostawać na końcu wiersza. 

9. Prezentację przesyłamy do sprawdzenia do 30 kwietnia 2020 r. 

10. Prezentację przekazujemy w następujący sposób:  

- e-mail  - ryszard.sitkiewicz@sp1sobotka.pl 

lub udostępniamy do pobrania w tzw. „chmurze”. 

11. Prezentację wykonujemy w:  

a. Powerpoint z pakietu Microsoft Office  

b. lub Impress z pakietu Open Office  

c.  lub inny program („ogólnie dostępny”) 
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 Za wykonanie prezentacji otrzymasz ocenę z wagą 3 (max 6). 

 Jeżeli będzie to ocena poniżej 5 to otrzymasz informacje co należy poprawić i 

tydzień na poprawę. 

 Tematem jest: Charakterystyka geograficzna europejskiego państwa. 

Każdy uczeń ma przypisane państwo w tabeli na dole strony!!! 

 

 Prezentacja powinna zawierać następujące informacje  

 Położenie (opis położenia – całymi zdaniami oraz mapka Europy z zaznaczonym 

krajem). 

 Ukształtowanie powierzchni (krótki opis z nazwami krain geograficznych, ew. 

mapa hipsometryczna kraju, zdjęcia głównych krain geogr.). 

 Klimat (nazwa i cechy). 

 Krajobraz naturalny (zdjęcia, przykłady roślin, zwierząt). 

 Gleby (rodzaj, ew. żyzność). 

 Rzeki i jeziora (przykłady największych). 

 Ludność (liczba, języki, religie, mniejszości narodowe). 

 Rolnictwo (główne rośliny, zwierzęta). 

 Przemysł (najważniejsze gałęzie przemysłu, przykłady wyrobów, nazwy znanych 

firm) 

 Turystyka (ruch turystyczny, znaczenie dla gospodarki, atrakcje turystyczne i 

walory wypoczynkowe). 

 Ciekawostki (informacje o ty,  co wyróżnia to państwo na świecie, z czym się 

kojarzy, np. Japonia - trzęsienia ziemi, tsunami, tajfuny, orgiami, sushi, judo, 

samuraj, itp.) 

 pamiętaj o zachowaniu równowagi w doborze treści !!! (np. w przypadku Japonii nie 

można połowy prezentacji poświecić przemysłowi samochodowemu) 

 

Twoje państwo w Europie to: 

nr 
w dzienniku 

państwo 

1 SZWECJA 

2 FRANCJA 

3 BELGIA 

4 CZECHY 

5 HISZPANIA 



6 HOLANDIA 

7 FINLANDIA 

8 NORWEGIA 

9 AUSTRIA 

10 IRLANDIA 

11 SZWAJCARIA 

12 BIAŁORUŚ 

13 WIELKA BRYTANIA 

14 DANIA 

15 LITWA 

16 NIEMCY 

17 UKRAINA 

18 CHORWACJA 

19 GRECJA 

20 WŁOCHY 

21 ISLANDIA 

22 SŁOWACJA 

23 PORTUGALIA 

 

 

 


