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Blaski i cienie mojej „małej ojczyzny”

Propozycje zadań do zeszytu ćwiczeń ucznia gimnazjum

1.Na podstawie mapy powiatu konińskiego odpowiedz:
- z ilu gmin składa się nasz powiat
- z którymi gminami sąsiaduje gmina Konin
- wymień gminy znajdujące się na południu powiatu
- wymień gminy znajdujące się na północy powiatu

2.Wypełnij odpowiednimi informacjami tabelę, które dotyczą form terenu
występujących w pobliżu twojego miejsca zamieszkania.

Forma terenu Wygląd w terenie
( skały budujące )

Sposób powstania

morena denna

kemy

pradolina

rynny jeziorne

3.Do zdjęć przedstawiających zabytki dopasuj właściwy opis.

       A..............    B.............     C.............

I. Znajduje się przy ulicy 3 maja w starej części Konina. Nie wyjaśniony jest czas
powstania tego obiektu: czy prezbiterium zostało pobudowane w XIV w czy może w
XV kiedy to powstał korpus nawowy. Zdecydowanie młodsza jest kaplica
renesansowa, której fundatorem był Jan Zemełko (1607).

II. Wyznacza połowę drogi między Kaliszem a Kruszwicą.
III.  Wzniesiony na przełomie XVIII i XIX w przez Prusaków w stylu klasycystycznym.

zbudowany jest na planie trapezu (budynek stoi między rozgałęziającymi się przed
nim ulicami Wiosny Ludów i 3 Maja). Jest trzecim z kolei: pierwszy, gotycki, stał na
środku rynku (dzisiejszy Plac Wolności)- spłonął w 1707r.



4.Korzystając z danych zamieszczonych w tabeli, wykonaj wykres przedstawiający
powierzchnię i głębokość największych jezior naszego powiatu.

Nazwa jeziora Powierzchnia 9(ha) Głębokość (m)
Gosławskie 454,4 5,3
Patnowskie 282,6 5,5
Wąsowsko-Mikorzyńskie 251,8 36,5
Wilczyńskie 173,8 23,2
Ślesińskie 152,3 24,5

5. Na planie naszego miasta - Konina  zamaluj:

- kolorem pomarańczowym centrum handlowe
- kolorem żółtym osiedla mieszkalne
- kolorem zielonym parki i obszary zielone
- kolorem niebieskim rzekę i kanały
- kolorem brązowym zaznacz tereny przemysłowe

6. Zaznacz na mapie ( legendę wykonaj sam ):

- szkołę w której aktualnie się uczysz
- osiedle i ulicę na której mieszkasz
- drogę z domu do szkoły



7. Najczęściej występującymi gatunkami drzew w powiecie konińskim są sosny (85%
powierzchni wszystkich gruntów leśnych) oraz dąb (4,2 %, liczne zabytki przyrody z pniami
o obwodzie 700 cm rosną w lasach kazimierskich), brzoza (3,8 %) i olsza (3,7%).

Przedstaw w postaci diagramu prostokątnego skład gatunkowy drzewostanu naszych
lasów, sosnę zaznacz kolorem zielonym, dąb kolorem brązowym, brzozę
pomarańczowym, olszę kolorem żółtym.
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8.Na podstawie dostępnych źródeł, uzupełnij tabelę:

Najważniejsze wydarzenia w historii miasta Konina

Data ( rok ) Wydarzenia
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