
Witam, 

dzisiaj trochę materiałów, które maja Wam pomóc w odpowiedzi na dwa pytania postawione 

w ubiegły czwartek.  

Temat lekcji: Urbanizacja. Miasta w Polsce. 

Przypominam, że prosiłem o zastanowienie się nad dwoma problemami: 

1. Jakie są problemy życia w mieście? 

Poniższe krótkie materiały pomogą Wam podjąć decyzję. 

a) https://www.zuzkapisze.pl/2018/06/wady-i-zalety-mieszkania-w-duzym-miescie.html 

b) https://osiedle-jagielnia.pl/zalety-wady-mieszkania-poza-miastem/ 

c) https://heterosapiens.pl/wady-i-zalety-mieszkania-w-miescie/ 

d) https://sadurscy.pl/blog/2018/02/mieszkanie-miescie-wsi-odwieczny-dylemat/ 

 

2. Jak sądzisz, czy w Zielonej Górze w najbliższych 10 latach liczba mieszkańców będzie się 

zwiększała, czy zmniejszała? 

 

a) https://www.youtube.com/watch?v=afNz8JpCCiI 

b) https://www.youtube.com/watch?v=2vkyTq9pdp0 

c) https://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,22420356,miasta-sie-wyludnia-ale-

nie-wszystkie-wsrod-nich.html 

d) https://www.zielonanews.pl/czy-zielonej-gorze-grozi-wyludnienie-21238/ 

 

Bardzo proszę zapoznać się z materiałami, a następnie odpowiedzieć na obydwa pytania. 

Użyjcie krótkiej formy wypowiedzi pisemnej w formie dwóch notatek. Notatka to inaczej 

skrócenie jakiejś dłuższej wypowiedzi. Jak więc powinna wyglądać notatka? Ma zawierać 

tylko najpotrzebniejsze informacje – zrezygnujcie więc z podawania szczegółów dostosuj 

formę notatki do tematu – inaczej będzie wyglądała notatka, która pojawi się w encyklopedii, 

inaczej notatka z informacją, co masz kupić w sklepie. Notatka jest krótką formą wypowiedzi, 

która spełnia funkcję informacyjną. Możemy mieć do czynienia z notatką prasową, czyli 

krótkim tekstem, który w zwięzły sposób zapoznaje czytelnika z faktami, jakimś 

wydarzeniem, okolicznościami mu towarzyszącymi. Autor notatki nie rozwija jednak tematu, 

lecz skupia się na niezbędnych informacjach. Notatka  to  również  pewien  skrót,  swoiste  

streszczenie  innego  tekstu,  które  służy  sporządzającemu  notatkę  do  zapamiętania 

najważniejszych informacji. Ponieważ przeważnie sporządza się notatkę dla własnego użytku, 

piszący stosuje zrozumiałe jedynie dla siebie znaki graficzne, skróty, podkreślenia, kolory.  

Można przygotować notatkę w formie: streszczenia, tabeli, wykresu, rysunku, planu. Każda z 

tych form ma inne zalety, a każdy użytkownik notatki ma własne upodobania – zobacz 
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http://aleklasa.pl/gimnazjum/c268-prace-pisemne/c312-formy-wypracowan/krotkie-formy-

wypowiedzi-pisemnej lub  http://sp10koszalin.pl/images/PDF/Notatka.pdf. 

Możecie, oczywiście, samodzielnie wyszukać dodatkowe materiały. 

Najlepszym rozwiązaniem byłoby napisanie notatki w edytorze tekstowym (MS Word, 

OpenOffice Writer, Google Dokumenty i przesłanie pliku na mój adres e-mail 

w.dejnega@wp.pl do środy 8 kwietnia, do godziny 12:00. Materiały będą też na platformie 

GoogleClassroom. 

2 kwietnia na mojej stronie www.dejnegaw.wordpress.com pojawi się kolejne nagranie wideo 

skierowane do uczniów waszej klasy. 

Następny materiał z geografii otrzymacie 16 kwietnia, po przerwie świątecznej. 

Życzę owocnej pracy 

Waldemar Dejnega 

A przy okazji czy potrafisz z pamięci podać nazwy miast oznaczonych na mapie cyframi? 

SPRAWDŹ SIĘ!!!!      

 

BRAWO!!! 
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Notatka jest krótką formą wypowiedzi, która spełnia funkcję informacyjną. Możemy mieć do czynienia z notatką prasową, czyli krótkim 

tekstem, który w zwięzły sposób zapoznaje czytelnika z faktami, jakimś wydarzeniem, okolicznościami mu towarzyszącymi. Autor notatki 

nie rozwija jednak tematu, lecz skupia się na niezbędnych informacjach.  

Notatka to również pewien skrót, swoiste streszczenie innego tekstu, które służy sporządzającemu notatkę do zapamiętania 

najważniejszych informacji. Ponieważ przeważnie sporządza się notatkę dla własnego użytku, piszący stosuje zrozumiałe jedynie dla 

siebie znaki graficzne, skróty, podkreślenia, kolory.   

Można przygotować notatkę w formie:  

 streszczenia,  

 tabeli, 

 wykresu, rysunku, 

 planu. 

Każda z tych form ma inne zalety, a każdy użytkownik notatki ma własne upodobania.  

Jeżeli mamy długi tekst, w którym występuje dużo dat, nazwisk, faktów, to trzeba dokonać selekcji materiału, a w notatce dodatkowo 

wyróżnić graficznie to, co uznamy za najważniejsze. Trzeba pamiętać, że streszczenie nie może powtarzać obszernych fragmentów 

tekstu, bo nie będzie skrótem. Można stosować równoważniki zdań, które wyrażą tę samą treść, ale w krótszy sposób. W sytuacji, gdy 

mamy taki właśnie, zawierający dużo szczegółów tekst, często przydaje się tabela (można podzielić ją na trzy kolumny, np.: data, 

wydarzenie, komentarz). W formie tabeli często sporządza się notatkę, gdy trzeba porównać dwa elementy, np. przygotowując 

charakterystykę porównawczą bohaterów literackich. Opisując układ krwionośny człowieka, zastosujemy prawdopodobnie rysunek  

z opisem. Przy każdej strzałce czy linii wypiszemy odpowiednie nazwy narządów. Ta notatka będzie nie tylko zwięzła, ale też łatwa  

w przygotowaniu. Gdyby zależało nam jeszcze na opisaniu funkcji poszczególnych narządów, możemy ponumerować je i pod rysunkiem 

dokonać stosownego zapisu.  

Bardzo często stosowaną formą notatki jest plan. Może to być plan wydarzeń w powieści, spis obiektów do zwiedzania podczas 

wycieczki. Przygotowując się do publicznego wystąpienia, sporządzamy jego plan. Są to na ogół trzy główne punkty porządkujące nasze 

wystąpienie (wstęp zawierający tezę, rozwinięcie zawierające argumenty i zakończenie obejmujące wnioski). Tak samo powinniśmy 

postąpić, przygotowując wypowiedź pisemną (rozprawkę).  

Oczywiście to, w jaki sposób sporządzimy notatkę, zależy w głównej mierze od naszych przyzwyczajeń i upodobań. Jednak należy 

przestrzegać zasady zwięzłości i rozsądnej selekcji materiału, aby notatka rzeczywiście stanowiła skrót pierwowzoru. 


	C:\Users\dejne\OneDrive\Pulpit\NAUCZANIE ZDALNE\LEKCJE W PRZYGOTOWANIU\geografia - klasa 7a - zestaw 5.pdf
	C:\Users\dejne\OneDrive\Pulpit\NAUCZANIE ZDALNE\LEKCJE W PRZYGOTOWANIU\Notatka.pdf

