
 

NETOGRAFIA DO PRZEDMIOTU GEOGRAFIA 
 

Konspekty lekcji z geografii : 

 

1. Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy ... [On-line]       Dostęp : 

https://www.profesor.pl/publikacje-top,29,Scenariusze,11,Geografia [2020 Marca 

25] 

 

2. Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy ... [On-line]       Dostęp : 

https://www.profesor.pl/publikacjetop,14,Konspekty,11,Geografia    [2020 Marca 25] 

 

3. Publikacje Edukacyjne. [On-line]  Dostęp : 

www.publikacje.edu.pl/dziedziny.php?przedmiot=geografia  

[2020 Marca 25] 

 

4. W.E. WIKING - Kącik nauczyciela. [On-line]  Dostęp : www.wiking.com.pl/index-

kaciknauczyciela.htm [2020 Marca 25] 

 

5. Scenariusz lekcji z geografii w gimnazjum kl. II. [On-line]  Dostęp :

https://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU3287 [2020 Marca 25] 

 

6. DLA GIMNAZJUM - BazaMen. [On-line]  Dostęp : 

https://wyszukiwarka.efs.men.gov.pl/product/autorski-program-zajec-

wyrownawczych-z-geografii-d [2020 Marca 25] 

 

7. Konspekt lekcji z geografii - ZSTiL Żagań. [On-line]  Dostęp : 

zstil.zagan.pl/awanse/redziak/klzg.doc [2020 Marca 25]  

 

8. Geografia - linki. [On-line]  Dostęp : 

https://www.dbp.wroc.pl/linki/index.php?title=Geografia 

[2020 Marca 25] 

 

9. Konspekt lekcji - Sciaga.pl  [On-line]  Dostęp : https://sciaga.pl/tekst/35907-36-

konspekt_lekcji  [2020 Marca 26] 

 

https://www.profesor.pl/publikacje-top,29,Scenariusze,11,Geografia
https://www.profesor.pl/publikacje-top,29,Scenariusze,11,Geografia
https://www.profesor.pl/publikacje-top,14,Konspekty,11,Geografia
https://www.profesor.pl/publikacjetop,14,Konspekty,11,Geografia
http://www.publikacje.edu.pl/dziedziny.php?przedmiot=geografia
http://www.publikacje.edu.pl/dziedziny.php?przedmiot=geografia
http://www.wiking.com.pl/index-kaciknauczyciela.htm
http://www.wiking.com.pl/index-kaciknauczyciela.htm
http://www.wiking.com.pl/index-kaciknauczyciela.htm
http://www.wiking.com.pl/index-kaciknauczyciela.htm
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU3287
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU3287
https://wyszukiwarka.efs.men.gov.pl/product/autorski-program-zajec-wyrownawczych-z-geografii-dla-gimnazjum/attachment/588
https://wyszukiwarka.efs.men.gov.pl/product/autorski-program-zajec-wyrownawczych-z-geografii-dla-gimnazjum/attachment/588
https://wyszukiwarka.efs.men.gov.pl/product/autorski-program-zajec-wyrownawczych-z-geografii-dla-gimnazjum/attachment/588
http://zstil.zagan.pl/awanse/redziak/klzg.doc
http://zstil.zagan.pl/awanse/redziak/klzg.doc
https://www.dbp.wroc.pl/linki/index.php?title=Geografia
https://www.dbp.wroc.pl/linki/index.php?title=Geografia
https://sciaga.pl/tekst/35907-36-konspekt_lekcji
https://sciaga.pl/tekst/35907-36-konspekt_lekcji
https://sciaga.pl/tekst/35907-36-konspekt_lekcji


10. Jak napisać konspekt lekcji? [On-line]  Dostęp :  https://www.jtz.pl/jak-napisac-

konspekt-lekcji  [2020 Marca 26] 

 

11. Szkoła ponadgimnazjalna - Publikacje nauczycieli. [On-line]  Dostęp :  

https://www.edukacja.edux.pl/ponadgimnazjalna.php [2020 Marca 26] 

 

12. Scenariusze Zajęć Z Geografii Szkoła Ponadgimnazjalna - Pdf. [On-line]  Dostęp : 

https://docplayer.pl/19563012-Scenariusze-zajec-z-geografii-szkola-

ponadgimnazjalna.html [2020 Marca 26] 

 

13. Przedmiotowa Strona z Geografii. [On-line]  Dostęp :  https://www.geografia24.eu 

[2020 Marca 26] 

 

14. Dobra praktyka: "Quo vadis" - cykl lekcji. [On-line]  Dostęp :  

https://bnd.ibe.edu.pl/practice-page/91 [2020 Marca 27] 

 

15. Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach. [On-line]  Dostęp : 

https://ceo.org.pl/sites/default/files/tik_na_lekcjach_2015_06_02.pdf [2020 Marca 

27] 

 

16. Scenariusz lekcji geografii - Liczba i rozmieszczenie ...  [On-line]  Dostęp : 

https://crtd.wrotapodlasia.pl/pl/zasobyedukacyjne/edukacjaprzyrodnicza/scenariusz

-lekcji-geografii [2020 Marca 27] 

 

17. Konspekt lekcji powtórzeniowej z geografii: Ludność Polski ... [On-line]  Dostęp : 

www.edukacja.edux.pl/p-37430-konspekt-lekcji-powtorzeniowej-z-geografii.php 

[2020 Marca 27] 

 

18. Konspekt zajęć otwartych z uwzględnieniem oceniania ... [On-line]  Dostęp : 

www.gim3.miasto.zgierz.pl/bonusy/scenariusze/sce1.doc [2020 Marca 27]   

 

19. Konspekt lekcji geografii. [On-line]  Dostęp :                               

www.grabowiec.edu.pl/stronnauczycieli/geo/konstr.htm [2020 Marca 28]  

 

20. Geografia - Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans ... [On-line] Dostęp : 

www.profesor.pl › publikacje-top,14,Konspekty,11,Geografia [2020 Marca 28]  

 

21. Scenariusze lekcji - Edustore.eu [On-line]  Dostęp :  https://edustore.eu/5-

scenariusze-lekcji  [2020 Marca 28]  
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22. aspress - Scenariusze lekcji z geografii i przyrody  [On-line] Dostęp : 

www.aspress.com.pl/scenariusze / [2020  Marca 28] 

 

23. Geografia – linki  [On-line]  Dostęp :  www.dbp.wroc.pl › linki ›   title=Geografia  

[2020  Marca 28]     

 

24. Geografia - Scenariusze Lekcji - Uniwersytet Dzieci [On-line]  Dostęp :  

wklasie.uniwersytetdzieci.pl › scenariusze › dla-klas-iv-viii › geografia [2020 Marca 28]    

 

25. Geografia – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu [On-line] Dostęp :  

pedagogiczna.pl › geografia-2   [2020  Marca 28]          

 

26. Konspekt lekcji geografii z wykorzystaniem narzędzi TIK Klasa ... [On- line] Dostęp : 

sp2.goleniow.pl › files › geografia-kl7  [2020  Marca 28]    

 

27. SCENARIUSZ LEKCJI GEOGRAFII DLA KLASY I - Dzielnicy ... [On-line]  Dostęp :  

spolecznosc.targowek.waw.pl › ... › Szkoła Podstawowa nr 378  [2020  Marca 28]    

 

28. Preprint - geografia 180123.indb – WsiP  [On-line]  Dostęp :  wsip.pl › upload › 

2017/04 › Preprint B_Geografia [2020  Marca 30] 

 

29. Regiony turystyczne w Polsce – scenariusz lekcji geografii dla ...  [On-line]  Dostęp : 

[www.kopalnia.pl › kopalnia-wiedzy › regiony-turystyczne-w-polsce-s... 2020 Marca 

30] [2020 Marca 30]    

 

30. Geografia - Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans ... [On-line] Dostęp : 

 www.profesor.pl › publikacje-top,14,Konspekty,11,Geografia   [2020  Marca 30]    

 

31. Scenariusz lekcji 28. Gospodarka morska | Uczę.pl [On-line]  Dostęp : ucze.pl › zasob 

› scenariusz-lekcji-28-gospodarka-morska             [2020 Marca 30]       

 

32. Regiony turystyczne w Polsce – scenariusz lekcji geografii dla ... [On-line] Dostęp :  

https://www.kopalnia.pl › kopalnia-wiedzy › regiony-turystyczne-w-polsce... [2020  Marca 

30] [2020 Marca 30] 

 

33. Konspekt zajęć - Teatroteka szkolna [On-line] Dostęp : teatrotekaszkolna.pl › 

konspekt › detal [2020 Marca 30] 

 

34. Scenariusze lekcji przedmiotów przyrodniczych w ośmioletniej ... [On-line] Dostęp : 

www.cen.edu.pl › pobierz,299,Scenariusze-lekcji,572  [2020  Marca 31] 
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35. Scenariusz lekcji geografii dla uczniów klasy iii gimnazjum [On-line] Dostęp : 

infolupki.pgi.gov.pl › sites › default › files › czytelnia_pliki › scenari...            [2020  

Marca 31]   

 

36. Geografia - Publikacje nauczycieli [On-line] Dostęp :  www.45minut.pl › publikacje › 

geografia  [2020  Marca 31]      

 

37. Scenariusz lekcji geografii z wykorzystaniem ... [On-line] Dostęp : sp2.goleniow.pl › 

files › geografia-kl7   [2020  Marca 31]     

 

38. Konspekt lekcji z geografii z wykorzystaniem technologii ... [On-line] Dostęp :  

www.zsropicapolska.pl › scenariuszetik › aliked [2020 Marca 31]       

 

39. KONSPEKT LEKCJI - GEOGRAFIA - Publiczna Szkoła ... [On-line] Dostęp : 

https://sp1brzeg.szkolnastrona.pl › a,636,konspekt-lekcji-geografia  [2020  Marca 31]         

 

40. Geografia - Publikacje nauczycieli  [On-line] Dostęp : 

https://www.45minut.pl › publikacje › geografia  [2020  Kwietnia 31]    

 

41. KONSPEKT LEKCJI GEOGRAFII-FRANCJA  [On-line] Dostęp : 

zs_baborow.wodip.opole.pl › stara › geografia  [2020 Kwietnia 01] 

 

42. Scenariusz lekcji - Epodreczniki.pl  [On-line] Dostęp : https://epodreczniki.pl › 

scenariusz-lekcji › DBMASmaA3  [2020  Kwietnia 01] 

 

        43. Systemy Informacji Geograficznej w nauczaniu geografii ... [On-line] Dostęp : 

https://www.wszpwn.com.pl › artykuly › systemy-informacji-geograficznej...  

[2020 Kwietnia 01] 

 

        44. Podejście do nauczania na przykładzie geografii [On-line] Dostęp : www.ptde.org › 

pluginfile.php › mod_page › content [2020 Kwietnia 01] 

  

        45. Scenariusze lekcji przedmiotów przyrodniczych w ośmioletniej ... [On-line] Dostęp : 

www.cen.edu.pl › pobierz,299,Scenariusze-lekcji,572 [2020 Kwietnia 01]   
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