Geografia – szkoła ponadpodstawowa
"ArcGIS w Szkole" platforma wspólnych projektów z innymi użytkownikami GIS
(system informacji geograficznej). Scenariusze lekcji (materiały + klucze odpowiedzi),
filmy i prezentacje tematów oraz zagadnień wskazanych w nowej podstawie
programowej geografii
https://edu.esri.pl/scenariusze-lekcji-dla-nauczycieli/
Centrum Nauki Kopernik. Geograficzne materiały edukacyjne do różnych poziomów
nauczania
http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu-dla-nauczycieli/
epodreczniki.pl - platforma edukacyjna MEN. E-materiały przeznaczone do nauki w
szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia, scenariusze, audiobooki, filmy
edukacyjne, ćwiczenia i grafiki interaktywne
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/geografia

ESERO - program powstały z inicjatywy Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA.
Scenariusze lekcji, materiały edukacyjne i konkursy geograficzne.
https://esero.kopernik.org.pl/materialyedukacyjne/scenariusze/?lang=12&catid%5B%5D=35&lvl%5B%5D=geografia

GeoZone - portal geograficzny. Materiały z zakresu geografii fizycznej i geografii
ekonomicznej. Zestawienie zadań maturalnych, zasady prawidłowego rozwiązywania
zadań z zakresu kartografii, astronomii, hydrosfery, litosfery, demografii, urbanizacji,
rolnictwa i geografii ekonomicznej.
http://www.geozone.pl/opracowania_zada%C5%84_na_matur%C4%99_z_geografii,
download,10.html

Geografia strona przedmiotowa - prezentacje online, zadania, testy i opracowania z
zakresu kartografii, geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej świata, geografii
Polski oraz zadania i testy przygotowujące do matury
https://www.geografia24.eu/index.php?strona=001

Geografia 24 – zdalne lekcje i prezentacje multimedialne

https://www.youtube.com/geografia24lekcje

Interklasa: Polski Portal Edukacyjny. Informacje dla ucznia, nauczyciela i rodzica,
scenariusze lekcji, materiały pomocnicze, artykuły i lekcje online.
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=geogr
afia&page=subjectpage&item=-1

Meridian Prime - platforma edukacyjna online z multimedialnymi mapami i pomocami
dydaktycznymi do nauki geografii
https://meridianprime.online/

Niezbędnik geografa. Prezentacje dotyczące geografii w zakresie podstawowym dla
1 klasy liceum (wybór filmów, materiałów graficznych i artykułów)
https://niezbednikgeografa.wordpress.com/szkola/geografia-1-pod-zp/

Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli. Zestawy edukacyjne zawierające
scenariusze lekcji i prezentacje multimedialne
http://scholaris.pl/resources/zasoby/eid/SRE/sid/GEO5

terazmatura.pl – portal dla maturzystów i ich nauczycieli. Zadania i arkusze
maturalne, e-testy i inne materiały
https://www.terazmatura.pl/strefa-ucznia/geografia

Urania: postępy astronomii - cyfrowe archiwum czasopisma w ramach Akcji
#zostańwdomu i "Zdalna klasa". Darmowe numery za lata 2012-2019.
https://www.urania.edu.pl/archiwum/urania-postepy-astronomii-2012

Wydawnictwo Nowa Era – dlanauczyciela.pl (zadania i karty pracy)
https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/nauka-zdalna-szkolyponadpodstawowe/geografia

Produkcja energii na świecie – lekcja dla klasy II liceum
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=geogr
afia&methid=1239377988&page=subpage&article_id=325408&page_id=24002
Dlaczego Polska uważana jest za kraj nizinny a nie monotonny? Konspekt lekcji w
klasie I szkoły ponadpodstawowej
https://www.profesor.pl/publikacja,10470
Elementy pogody i klimatu - Konspekt lekcji geografii w klasie pierwszej metodą
projektu
https://www.profesor.pl/publikacja,11392,Konspekty,Elementy-pogody-i-klimatukonspekt-lekcji-geografii-w-klasie-pierwszej-metoda-projektu
Klasyfikacja genetyczna skał. Konspekt zajęć dla I klasy liceum i technikum
https://www.profesor.pl/publikacja,22430,Konspekty,Klasyfikacja-genetyczna-skalkonspekt-lekcji-dla-szkol-ponadgimnazjalnych
Klimat Polski. Konspekt lekcji dla I klasy szkoły ponadpodstawowej
https://www.profesor.pl/publikacja,14547,Konspekty,Klimat-Polski-konspekt-lekcjigeografii
Między nami Europejczykami. Ludność Europy. Konspekt lekcji geografii w kl. III
gimnazjum (uczniowie z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim)
https://www.profesor.pl/publikacja,26206
Struktura narodowościowa i etniczna Polski. Scenariusz dla III klasy szkoły
ponadpodstawowej
https://www.profesor.pl/publikacja,23187,Konspekty,Konspekt-lekcji-Strukturanarodowosciowa-i-etniczna-Polski
Utrwalenie wiadomości o klimacie Polski i jego zróżnicowaniu oraz o przyczynach
zmienności pogody w Polsce. Konspekt zajęć dla klasy I szkoły ponadpodstawowej
https://www.profesor.pl/publikacja,12062,Konspekty,Podsumowanie-wiadomosci-oklimacie-Polski-konspekt-lekcji-geografii-w-klasie-III-gimnazjum
Podział administracyjny Polski - konspekt lekcji geografii w klasie I szkoły
ponadpodstawowej z wykorzystaniem komputerowego "Szkolnego Atlasu Polski
https://www.profesor.pl/publikacja,5978,Konspekty,Podzial-administracyjny-Polskikonspekt-lekcji-geografii-w-klasie-III-z-wykorzystaniem-komputerowego-SzkolnegoAtlasu-Polski
Rola transportu w gospodarce Polski. Scenariusz lekcji dla I klasy szkoły
ponadpodstawowej
https://www.profesor.pl/publikacja,13413,Konspekty,Rodzaje-transportu
Rozwój i zróżnicowanie poziomu społeczno-gospodarczego państw. Konspekt zajęć
dla klasy i szkoły ponadpodstawowej

https://www.profesor.pl/publikacja,2596,Konspekty,Rozwoj-i-zroznicowanie-poziomuspoleczno-gospodarczego-panstw
Dlaczego Wyżyna Krakowsko - Częstochowska jest krainą białych skał?. Scenariusz
dla klasy I szkoły ponadpodstawowej
https://www.profesor.pl/publikacja,13030,Konspekty,Wyzyny-Polski-konspekt-lekcjigeografii
Poznanie przyrodniczych i pozaprzyrodniczych warunków wpływających na polskie
rolnictwo. Scenariusz zajęć dla klasy I szkoły ponadpodstawowej
http://www.zsj.home.pl/propozycje/kch/przyr_uw.htm
Globalizacja i jej skutki. Konspekt zajęć dla klasy I liceum ogólnokształcącego
http://lopsary.superszkolna.pl/cms/47802/scenariusze_i_konspekty_lekcji
Wulkanizm. Konspekt zajęć dla klasy II liceum ogólnokształcącego
http://lopsary.superszkolna.pl/cms/47802/scenariusze_i_konspekty_lekcji
Azja- kontynent wielkich kontrastów. Lekcja ćwiczeniowa. Lekcja geografii dla klasy i
szkoły ponadpodstawowej
http://www.edukacja.edux.pl/p-13452-azja-kontynent-wielkich-kontrastow-lekcja.php
Wybrzeże - tajemnica sukcesu gospodarczego /na przykładzie Norwegii i Holandii/ –
lekcja dla klasy II liceum
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=geogr
afia&methid=586548347&page=subpage&article_id=325408&page_id=24003
Człowiek zmienia świat – lekcja dla klasy II lub III liceum Słowa kluczowe degradacja
i dewastacja środowiska, antropopresja, globalne ocieplenie, gazy cieplarniane
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=geogr
afia&methid=1589282781&page=subpage&article_id=325408&page_id=24004
Alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie w Polsce – lekcja dla klasy II liceum
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=geogr
afia&methid=1809469710&page=subpage&article_id=325408&page_id=24005
Wielka Brytania – zależność poziomu gospodarki od warunków środowiska
geograficznego – lekcja dla klasy I liceum
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=geogr
afia&methid=209243183&page=subpage&article_id=326390&page_id=24541
Używki - droga od uprawy do konsumenta Scenariusz lekcji w liceum do hasła:
Gospodarka rolna i problemy wyżywienia
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=geogr
afia&methid=1209371984&page=article&article_id=321361

Gleby w Polsce Scenariusz lekcji dla klas I liceum
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=geogr
afia&methid=1209371984&page=article&article_id=321109
Lekcja geografii z kosmosu – na podstawie zdjęć satelitarnych – dla liceum
http://www.interklasa.pl/meteo/nasa/
Dzieje człowieka na przestrzeni dziejów Ziemi konspekt lekcji metodą projektu dla
klasy III LO
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=biologi
a&methid=632191715&page=article&article_id=324585
Zróżnicowanie poziomu społeczno-gospodarczego świata (scenariusz lekcji dla
liceum)
http://www.scholaris.pl/zasob/107012?tid[]=4&eid[]=SRE&sid[]=GEO5&bid=0&iid=0&
api=

