
INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLASY IV TA – GEOGRAFIA 

Przerwa w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych zaplanowana przez MEN nie jest przerwą feryjną. W związku z powyższym 

proszę o opracowanie następujących tematów ( w celu ułatwienia opracowania tematu dołączam zakres wiedzy umiejętności 

jakie uczeń powinien posiadać  po zapoznaniu się z tym zagadnieniami): 

1. Transport w Polsce. 

Uczeń: - wymienia przykłady działalności usługowej w Polsce 

- omawia rolę i znaczenie usług w gospodarce Polski 
- wskazuje na mapie najważniejsze szlaki transportowe w Polsce 
- charakteryzuje sieć transportową kraju 
- przedstawia znaczenie transportu intermodalnego oraz jego wady i zalety 
- wymienia elementy infrastruktury transportu przesyłowego 
- wymienia problemy transportu kolejowego i samochodowego w Polsce 
- wymienia przyczyny budowy autostrad i dróg ekspresowych w Polsce 
- przedstawia zróżnicowanie sektora usług w Polsce i w innych państwach UE 
- przedstawia uwarunkowania rozwoju i strukturę transportu w Polsce 
- wymienia przykłady przekształceń własnościowych w polskiej gospodarce, które wpłynęły na zmiany struktury  
   usług 
- określa stopień rozwoju sieci transportowej w Polsce na tle krajów UE 
- określa zmiany w zakresie środków transportu w Polsce 
- określa skutki budowy autostrad i dróg ekspresowych w Polsce 
- analizuje sieć transportu i jej zmiany w Polsce na podstawie map tematycznych i danych statystycznych 
- wyjaśnia zróżnicowanie udziału poszczególnych rodzajów transportu w przewozach i pracy przewozowej  
   w Polsce na podstawie danych statystycznych 
- uzasadnia konieczność inwestowania w rozwój sieci transportowej we własnym regionie i w Polsce 

2. Łączność w Polsce. 

            Uczeń: - omawia rolę łączności w gospodarce Polski 
-  przedstawia charakterystykę poszczególnych działów łączności 
- opisuje rozwój łączności w Polsce po II wojnie światowej 

                            -  podaje przyczyny nierównomiernego dostępu do środków łączności na terenie kraju 
                            -  określa poziom rozwoju łączności w Polsce na tle krajów UE 
                            -  wyjaśnia przyczyny niższego poziomu rozwoju łączności w Polsce w stosunku do KWR w UE 
                            - ocenia uwarunkowania oraz współczesne tendencje rozwoju różnych środków łączności w Polsce. 

3. Atrakcyjność turystyczna Polski.  
Uczeń: - wyjaśnia znaczenie terminu atrakcyjność turystyczna 

-    wymienia walory krajoznawcze Polski 
-    odróżnia walory przyrodnicze od antropogenicznych 
-   wymienia regiony turystyczne w Polsce i wskazuje je na mapę 
-   przedstawia atrakcje turystyczne wybranych regionów Polski na podstawie dostępnych źródeł  
- analizuje czynniki warunkujące rozwój turystyki w Polsce  
- porównuje walory turystyczne wybranych regionów w Polsce 
- ocenia walory przyrodnicze i pozaprzyrodnicze Polski 
- ocenia regionalne zróżnicowanie infrastruktury turystycznej w Polsce 
- dowodzi atrakcyjności turystycznej Polski. 

4. Turystyka krajowa i zagraniczna. 
            Uczeń: - wymienia czynniki warunkujące rozwój turystyki 

- podaje kierunki wyjazdów zagranicznych polskich turystów 
- omawia rolę turystyki w gospodarce krajowej 
- charakteryzuje turystykę krajową i zagraniczną w Polsce na podstawie danych statyst. i map tematycznych 
- przedstawia współczesne tendencje rozwoju różnych rodzajów turystyki w Polsce 
- porównuje strukturę wykorzystania środków transportu w turystyce krajowej i zagranicznej 
- analizuje cechy ruchu turystycznego w Polsce na podstawie danych statystycznych 
- przedstawia konsekwencje rozwoju turystyki w Polsce 
- ocenia wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze i gospodarkę Polski. 

5. Handel zagraniczny Polski. 

Uczeń: - podaje przyczyny ujemnego salda bilansu handlowego Polski 

-  wskazuje głównych partnerów handlowych Polski 

-  omawia znaczenie handlu zagranicznego dla gospodarki Polski przedstawia bilans handlu zagranicznego Polski 
    i wyjaśnia jego zmiany, 
-  porównuje strukturę towarową handlu zagranicznego Polski i wybranych państw Europy 



                               -  wykazuje zmiany znaczenia handlu zagranicznego dla gospodarki Polski 
 - wskazuje kierunki geograficzne i strukturę handlu zagranicznego Polski na podstawie danych statystycznych 
 - wyjaśnia przyczyny zmian kierunków eksportu i importu Polski po 1990 r. 
 - określa miejsce Polski w światowym handlu międzynarodowym  
 - przewiduje, w jakich kierunkach będzie rozwijał się handel   zagraniczny naszego kraju. 

6. Polska w organizacjach międzynarodowych. 
             Uczeń: - wymienia organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Polska 

- wymienia euroregiony funkcjonujące przy polskich granicach i wskazuje je na mapie 
- podaje przykłady działań podejmowanych przez Polskę w ramach organizacji międzynarodowych na podstawie 

dostępnych źródeł 
- charakteryzuje międzynarodową współpracę w ramach euroregionów oraz miast i gmin bliźniaczych 
- przedstawia udział Polski w procesach integracyjnych i głównych organizacjach międzynarodowych 
- wskazuje korzyści wynikające z funkcjonowania euroregionów w Polsce 
- omawia działalność Polski w organizacjach, które zapobiegają zagrożeniom społeczno-ekonomicznym oraz 

konfliktom zbrojnym lub je niwelują 
- ocenia społeczne i gospodarcze konsekwencje przystąpienia Polski do UE. 

7. Inwestycje zagraniczne w Polsce. 
            Uczeń: - wymienia czynniki wpływające na atrakcyjność inwestycyjną Polski 
                         - wskazuje polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i podaje ich wartość na podstawie danych    
                              statystycznych 

            - podaje przykłady bezpośrednich inwestycji zagranicznych prowadzonych w wybranym województwie na  
                 podstawie dostępnych źródeł 

- omawia strukturę przestrzenną BIZ w Polsce na podstawie danych statystycznych 
-   analizuje wartość BIZ napływających do poszczególnych regionów naszego krajuna podstawie mapy 
- przedstawia bariery w napływie BIZ do Polski 
- ocenia znaczenie inwestycji zagranicznych w Polsce dla rozwoju społeczno--gospodarczego kraju  
-   wskazuje przykłady bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. 

8. Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. 
            Uczeń: - wymienia regiony o najwyższym i najniższym stopniu rozwoju społeczno-gospodarczego 

- wskazuje na mapie regiony różniące się poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego 
- przedstawia przyczyny dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski 
- wymienia mierniki rozwoju społeczno-gospodarczego regionów 
-  omawia wartości mierników rozwoju społeczno-gospodarczego regionów na podstawie danych     
    statystycznych  
-  przedstawia czynniki wpływające na rozwój społeczno-gospodarczy wybranych regionów Polski 
- przedstawia przykłady działań zmniejszających dysproporcje w rozwoju poszczególnych regionów Polski 
- ocenia skutki dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski 
- ocenia poziom rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych regionów Polski. 

 
Proszę napisać referat pt.   ” Potencjał gospodarczy województwa zachodniopomorskiego”. 
W pracy tej należy uwzględnić: 

1) we wstępie:  określić położenie geograficzne województwa; zamieścić mapkę konturową województwa  z podziałem na 
powiaty; zaznaczyć granice z sąsiednimi województwami, delikatnie pokolorować powiat szczecinecki; podać dane 
dotyczące ogólnej liczby ludności i informacje dotyczące władz samorządowych województwa. 

2) w rozwinięciu pracy należy:  - na podstawie danych statystycznych określić mierniki rozwoju społeczno-gospodarczego     
                      dla województwa i krótko je scharakteryzować, 

- przedstawia czynniki, które wpłynęły na rozwój społeczno-gospodarczy województwa, 
                   - podać przykłady działań zmniejszających dysproporcje w rozwoju województwa a poszczególnymi regionami  
                     Polski. 
3) w zakończeniu należy dokonać oceny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województwa na tle innych regionów 

w Polsce. 
Materiał źródłowy do wykonania pracy:  

a) podręcznik „ Oblicza geografii 3”, 
b) https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/maly-rocznik-statystyczny-polski-

2019,1,21.html 
c) http://www.wzp.pl 
d) https://www.portalsamorzadowy.pl/zachodniopomorskie 
e) http://www.szczecin.uw.gov.pl 

 
Uczniowie zdający maturę mogą skorzystać z materiału ćwiczeniowego (zał. dokument pdf) i samodzielnie rozwiązywać 
arkusze maturalne. Ponadto macie w swoim podręczniku kod dostępu do arkuszy maturalnych z wydawnictwa Nowa 
Era. Życzę spokojnej ale też owocnej pracy. 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/maly-rocznik-statystyczny-polski-2019,1,21.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/maly-rocznik-statystyczny-polski-2019,1,21.html

