
INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLASY I TOŚ/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 tematów podaję punkty do tematu i dołączam 

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

Dokończyć temat  Energetyka na świecie. 

1) typy elektrowni – zalety i wady 
2) alternatywne źródła energii 
3) wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii na świecie 
4) przemysł energetyczny w Polsce 

Uczeń:  
- wyróżnia typy elektrowni i podaje przykłady ich występowania na świecie 
- charakteryzuje wady i zalety różnych typów elektrowni 
- wymienia niekonwencjonalne źródła energii 
- wyjaśnia znaczenie odnawialnych źródeł energii dla gospodarki 
- wskazuje korzyści z wykorzystania alternatywnych źródeł energii 
- przedstawia pozytywne i negatywne skutki rozwoju energetyki atomowej 
- wymienia i lokalizuje na podstawie mapy typy elektrowni w Polsce 

 
Napisz krótką pracę nt. „Zagrożenia dla Polski  jakie mogą wystąpić w związku z tym, że ok. 77% energii pozyskuje się ze spalania węgla.    
                                           Zaproponuj inne źródła energii, które Polska mogłaby wykorzystać w większym stopniu i uzasadnij wybór.” 
 

1. Komunikacja – transport i łączność na świecie. 

1) usługi i jego działy 
2) definicja i podział komunikacji 
3) podział transportu, 
4) zróżnicowanie sieci transportowej 
5) rola łączności 
6) transport samochodowy kolejowy, przesyłowy na świecie 
7) transport morski i śródlądowy na świecie 
8) transport lotniczy 
9) wady i zalety różnych rodzajów transportu 
10) problemy transportu w Polsce 

              Uczeń: -  wyjaśnia znaczenie usług 
- wyróżnia rodzaje usług różnych typów 
- rozróżnia działy komunikacji 
- ocenia rolę nowoczesnych usług komunikacyjnych w funkcjonowaniu gospodarki i w życiu codziennym 
- klasyfikuje różne rodzaje transportu 
- charakteryzuje różne rodzaje transportu 
- przedstawia zróżnicowanie sieci transportowej na świecie i w poszczególnych regionach 
- omawia zmiany zachodzące w kierunkach i natężeniu i ruchu osób i towarów na świecie i w wybranych regionach 
- wykazuje wpływ gęstości i jakości sieci dróg kołowych i kolejowych na rozwój In. dziedzin działalności gospod. na świecie 
- wyjaśnia znaczenie transportu wodnego i lotniczego w gospodarce światowej 
- wymienia nazwy głównych szlaków morskich i portów morskich 
- wyjaśnia na przykładach rolę nowoczesnych terminali w rozwoju regionów 
- wykazuje wady i zalety różnych rodzajów transportu 
- charakteryzuje główne problemy transportu w Polsce 
-  

Materiał źródłowy: - podręcznik Oblicza geografii zakres podstawowy, 

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

                                       wydawnictwo Nowa Era lub  Demart, 

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

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 
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