
Zadanie na 9 tydzień (poniżej tabeli informacja o ocenach) 

Zadanie poniższe możesz wykonać w zeszycie lub wersji cyfrowej (dlatego na stronie są 2 pliki: PDF i docx). Może to być program do edycji tekstu (np. 

Microsoft Word, OpenOffice) lub inny (wtedy najlepiej zapisać plik jako PDF) 

Po wykonaniu zadania przyślij mi je jako załącznik razem z zadaniem z tematu, który będzie w 10 tygodniu.  

Zadania postaraj się przesłać do 22 maja na adres:      ryszard.sitkiewicz@sp1sobotka.pl 

Temat: Sąsiedzi Polski – wprowadzenie 

Uzupełnij tabelę (Polska dla przykładu, dane pochodzą z Wikipedii) 

 powierzchnia 
w tys. km2

  
z dokładnością do 1 
miejsca po przecinku

 

liczba ludności 
 w mln 

z dokładnością do 1 
miejsca po przecinku 

gęstość 
zaludnienia 
osoby/km2 

stolica 
liczba ludności w mln 
z dokładnością do 2  
miejsc po przecinku 

język urzędowy jednostka 
monetarna 

domena 
internetowa 

 
Niemcy 
 

       

Czechy 
 

       

Słowacja 
 

       

Ukraina 
 

       

Białoruś 
 

       

Litwa 
 

       

Rosja 
 

       

Polska 312,7 38,4 124 Warszawa 
1,78 

polski złoty (PLN) .pl 

 

mailto:ryszard.sitkiewicz@sp1sobotka.pl


Informacja o ocenach 

1. Pierwsza ocena (wpisana już w dzienniku) jest za systematyczność w pracy. Są to prawie same 5. Prawie 

wszyscy przysłali zdjęcia lub skany zadań, niewielkie opóźnienia wynikały prawdopodobnie? jedynie z 

problemów technicznych. 

 

2. Kolejne 2 oceny za zadania są za wartość merytoryczną. Zostaną wpisane do dziennika najpóźniej we 

wtorek – 19 maja. Wpisanie oznacza jednocześnie, że na adres e-mail, z którego przyszły prace została 

wysłana dokładna informacja z uwagami o zadaniach (jako załącznik pdf). 

 

3. Zakładam, że niezależnie od oceny za wartość merytoryczną każdy przeczyta przekazane uwagi i na 

przyszłość będzie unikać podobnych błędów. 

 

4. Jeśli chodzi o prezentację to sytuacja jest podobna. Jeśli pojawi się w dzienniku ocena (najpóźniej we 

wtorek – 19 maja) to również wysłana zostanie informacja o tym, co należy poprawić, aby otrzymać ocenę 5 

lub 6. Tylko takie można potem zaprezentować w klasie - jak nie w tym roku szkolnym, to na początku 

następnego. 

5. Zadania z 8, 9, 10 tygodnia będą również ocenione, dlatego warto przesłać je w terminie, ponieważ 25 

maja to termin wystawienia propozycji ocen. Do 8 czerwca należy ostatecznie wystawić oceny roczne, będzie 

więc jeszcze trochę czasu na ewentualne poprawy. 

Pozdrawiam 
R. Sitkiewicz 

 

 


