
INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLASY I TL i I TL/TA – grupa TL – 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 tematów podaję punkty do tematu i dołączam 

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

1. Wody powierzchniowe – rzeki. 

1) Pojęcia: rzeka(ciek wodny), rzeka główna, dorzecze, system rzeczny, zlewisko, dział wodny, obszar bezodpływowy, 

przepływ. 

2) Rodzaje rzek (stałe, okresowe i epizodyczne) 

3) Sieć rzeczna na Ziemi i przyczyny jej zróżnicowania 

4) Znaczenie rzek. 

         Uczeń: - wyjaśnia znaczenie terminów: rzeka, dorzecze, system rzeczny, zlewisko 

- omawia na podstawie schematu poszczególne elementy systemu rzecznego wraz z dorzeczem  

- wyróżnia rodzaje rzek (stałe, okresowe, epizodyczne) i wskazuje ich przykłady na mapie 

- charakteryzuje na podstawie mapy sieć rzeczną na poszczególnych kontynentach 

- omawia przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej na Ziemi 

- podaje przykłady znaczenia rzek w życiu człowieka i w środowisku przyrodniczym. 

 

2. Lodowce górskie i lądolody. 

1) proces powstawania lodowców  

2) granica wiecznego śniegu 

3) występowanie lodowców górskich i lądolodów na Ziemi 

4) wpływ zanikania pokrywy lodowej na obszarach okołobiegunowych na gospodarkę, życie mieszkańców i ich 

tożsamość kulturową. 

5) rodzaje i zasoby wodne mojego regionu. 

Uczen: - analizuje warunki powstawania lodowców 

- wyjaśnia, z jakiego powodu na różnych szerokościach geograficznych granica wiecznego śniegu występuje na  

      innych wysokościach 

- wymienia czynniki warunkujące powstawanie lodowców górskich 

- wymienia części składowe lodowca górskiego 

- omawia występowanie lodowców górskich i lądolodów na Ziemi 

- wymienia różnice między lodowcem górskim a lądolodem 

-  opisuje wpływ zanikania pokrywy lodowej na obszarach okołobiegunowych na gospodarkę, życie mieszkańców  

       oraz ich tożsamość kulturową 

-    wymienia rodzaje wód powierzchniowych występujących w Polsce i w swoim regionie 

-    podaje nazwy własne obiektów hydrograficznych  z województwa zachodniopomorskiego. 

 

Materiał źródłowy: - podręcznik Geografia1, 

                                    - Atlas geograficzny dla  liceum ogólnokształcącego i technikum lub dla szkół ponadgimnazjalnych –  

                                     wydawnictwo Nowa Era lub  Demart, 

                                     

 

W przypadku trudności w  rozumieniu określonych treści proszę o przygotowanie konkretnych pytań, gdyż po powrocie do szkoły 

na pierwszej lekcji nastąpi podsumowanie i ocena Waszej samodzielnej pracy.  

                                                                                                                      Życzę wam spokojnej i owocnej pracy. 

                                                                                                                          Elżbieta Mikita 

 


