
Konspekt lekcji z geografii z wykorzystaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnej 

Temat lekcji: Współrzędne geograficzne. 

Klasa: VII  

 Czas: 45 minut  

Treści : 2.1. uczeń podaje główne cechy kształtu i wymiarów Ziemi; odczytuje współrzędne geograficzne. 

 Cele: 

Uczeń : 

 zna pojęcie długości geograficznej, 

 zna pojęcie szerokości geograficznej, 

 wie co to jest 
                                    równoleżnik, południk, równik i siatka geograficzna 

Umiejętności  ucznia: 

 potrafi odczytać  współrzędne, wskazać określone obiekty na podstawie ich współrzędnych geograficznych, 

 lokalizuje obiekty na różnych mapach, poprawnie czyta mapy, 

 umie poprawnie dobrać mapę, aby odszukać potrzebne informacje,  

 samodzielnie uczy się, 

 umie współpracować w grupie. 
 

Środki dydaktyczne:  

 atlasy, mapa fizyczna świata,  

 film (http://www.scholaris.pl/zasob/105324 )zasób nr 1 Współrzędne geograficzne samouczek 
 ćwiczenie interaktywne (http://www.scholaris.pl/resources/run/id/105325) - zasób nr2   

 rzutnik 
 

Metody nauczania:  

pogadanka,  
praca w grupach,  
ćwiczenia 

Formy pracy: 

indywidualna i zbiorowa, praca w grupach  
 
 

Przebieg lekcji: 

 Część nawiązująca  

- sformułowanie tematu lekcji i określenie jej celów  

- przypomnienie podstawowych pojęć i zależności:  czym jest mapa oraz skala mapy, legenda mapy. 

-wyjaśnienie  uczniom, czym jest siatka kartograficzna, równoleżnik i południk, równik, bez  

wskazywania na mapie. 
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 Część właściwa  

 Praca z mapą: uczniowie pokazują równik, południk zerowego, dowolny południk (ale nie zerowy) 

i dowolny równoleżnik  (ale nie równik). Odpowiadają , jakie wartości znajdują się przy południkach, 

a jakie przy równoleżnikach. 

Wprowadzenie pojęcia długości i szerokości geograficznej,  jakie wartości długości geograficznych 

przyjmują półkule zachodnia i wschodnia, a także jakie wartości szerokości geograficznych przyjmują 

obiekty znajdujące na półkulach północnych i południowych. 

Film (samouczek) na temat współrzędnych geograficznych http://www.scholaris.pl/zasob/105324 

)i sposobu, w jaki można z nich skorzystać przy wyszukiwaniu obiektów w Google Maps. 
Nauczyciel, komentuje i uzupełnia informacje zawarte w samouczku. 
Indywidualna praca z atlasem 

Wyszukiwanie informacji: praca w grupach: na których półkulach znajdują się następujące miasta: 
Warszawa, Waszyngton, Pretoria, Montreal, Sydney, Moskwa, Lima. Odczytanie i zapisanie  ich 
współrzędnych geograficznych. 
 

         Podsumowanie 

Ćwiczenie interaktywne (http://www.scholaris.pl/resources/run/id/105325) wybrani uczniowie udzielają 

odpowiedzi  na przedstawiane pytania dotyczące współrzędnych geograficznych. 

 Nauczyciel koryguje i uzupełnia odpowiedzi. 
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