
Zakres materiału z geografii 

Klasy   1ap, 1bp, 1cp 

Hydrosfera       Temat 1: Zasoby wody na Ziemi. Wszechocean           

                           Temat 2: Wody powierzchniowe 

Odszukać i umieć wskazać na mapie świata obiekty: 

 15 największych rzek na Ziemi, 

 15 największych jezior na Ziemi 

 5 najgłębszych jezior na Ziemi 

Wykorzystaj dane PWN 

Praca pisemna do zeszytu 

Wyjaśnij terminy: rzeka główna, dopływ, dorzecze, zlewisko, system rzeczny, ujście, źródło, 

rzeka stała, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna, jezioro (w tym: wulkaniczne, polodowcowe, 

tektoniczne, krasowe). 

 

Klasy   1dp, 1ep, 2b, 2c 

Hydrosfera      Temat 4: Jeziora         

 Pojęcie jeziora i jeziorności, 

 Typy genetyczne jezior: sposób powstania misy jeziornej, cechy misy jeziornej, 

przykład jednego jeziora (nazwa) dla każdego typu. 

Odszukać i umieć wskazać na mapie świata obiekty: 

 15 największych jezior na Ziemi 

 5 najgłębszych jezior na Ziemi 

Wykorzystaj dane PWN 

Praca pisemna do zeszytu 

Omów znaczenie jezior w życiu i działalności człowieka 

  Temat 5: Lodowce i lądolody 

 Warunki powstawania lodowców, 

 Etapy tworzenia lodu lodowcowego, 

 Budowa lodowca górskiego, 

 Typy lodowców górskich 

 Lądolody : różnice między lądolodem a lodowcem górskim, rozmieszczenie 

lądolodów na Ziemi) 

 



Klasy 3b,3c 

Usługi    Temat1: Znaczenie usług we współczesnym Świecie 

                Temat 2: Transport 

  podział komunikacji i jej rola w gospodarce 
  uwarunkowania rozwoju komunikacji 
  dynamika wzrostu zapotrzebowania na usługi transportowe i łącznościowe na 

poszczególnych etapach rozwoju społeczno-gospodarczego państw 
  podziału transportu 
  czynniki przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne warunkujące rozwój sieci transportowej 
 charakterystyka transportu samochodowego 
 zróżnicowanie  gęstości sieci dróg na świecie na podstawie mapy tematycznej 
 charakterystyka gęstości sieci kolejowej na świecie na podstawie mapy tematycznej 
  zmiany znaczenia transportu kolejowego na świecie 
  przewozy ładunków wg rodzajów transportu ( samochodowy, kolejowy, rurociągowy) 
  rola i znaczenie transportu przesyłowego  
  wady i zalety transportu: samochodowego, kolejowego i przesyłowego 

 
Praca pisemna: 
 
 Wpływ budowy infrastruktury transportowej oraz funkcjonowania transportu 
samochodowego , kolejowego i rurociągowego na środowisko przyrodnicze. 
 
 
 

Klasy 4c, 4d 

 
Usługi w Polsce 
 

 czynniki rozwoju turystyki 
 walory krajoznawcze 
 regiony i atrakcje turystyczne, infrastruktura turystyczna 
 rola turystyki w gospodarce Polski 
 kierunek rozwoju turystyki w Polsce 
 kierunki zagranicznych podróży Polaków  
 konsekwencje rozwoju turystyki 
 znaczenie handlu zagranicznego 
 bilans handlu zagranicznego 
 główni partnerzy w handlu międzynarodowym 
 struktura towarowa handlu międzynarodowego 
  miejsce Polski w światowym handlu 


