
INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLASY II 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): 

1. Klimaty kuli ziemskiej. 

1) czynniki klimatotwórcze  

                2) klimat lokalny a mikroklimat 

3) czynniki warunkujące mikroklimat miejsca, w którym znajduje się szkoła 

4) strefy klimatyczne świata 

5) typy klimatów 

6) klimaty strefowe i astrefowe 

7) rozpoznawanie strefy klimatycznej i typu klimatu na podstawie klimatogramów 

8) cechy klimatu lokalnego w miejscu zamieszkania. 
 

Uczeń: -- wyjaśnia znaczenie terminu klimat 

- wymienia elementy klimatu 

- omawia czynniki klimatotwórcze  

- wyjaśnia różnicę między klimatem lokalnym a mikroklimatem 

- podaje czynniki warunkujące mikroklimat miejsca, w którym znajduje się szkoła. 

-  wyjaśnia, na czym polega strefowość klimatów na Ziemi 

- charakteryzuje strefy klimatyczne na Ziemi i uzasadnia ich zasięgi 

- opisuje typy klimatów na podstawie klimatogramów i mapy klimatycznej 

- wykazuje różnice między klimatem morskim a klimatem kontynentalnym 

- opisuje klimaty strefowe i astrefowe 

- rozpoznaje strefę klimatyczną i typ klimatu na podstawie rocznego przebiegu temperatury powietrza i sum  

       opadów atmosferycznych 

- podaje cechy klimatu górskiego 

- opisuje cechy klimatu lokalnego w miejscu zamieszkania. 

 

2. Zmiany klimatu i atmosfery. 

1) efekt cieplarniany 
2) naturalne zmiany klimatu 
3) niszczenie warstwy ozonowej znaczenie ozonosfery 

              Uczeń: - wyjaśnia, na czym polegają zmiany klimatu na Ziemi 
- omawia przyczyny i skutki efektu cieplarnianego 
- wyjaśnia wpływ ruchów Ziemi na zmiany klimatyczne w poszczególnych szerokościach geograficznych 
- opisuje skutki globalnych zmian klimatu 
- omawia przyczyny i skutki powstawania dziury ozonowej 
- wyjaśnia znaczenie ozonosfery dla życia ludzi na Ziemi 

 

3. Ekstremalne zjawiska atmosferyczne i ich skutki. 

1) ekstremalne zjawiska atmosferyczne: tornada, cyklony tropikalne 
2) susze i ich skutki 
3) obszary zagrożone pustynnieniem  
Uczeń: - omawia dynamikę zmian zachodzących w atmosferze, ukazuje związane z nimi zagrożenia i skutki tych zmian 

- wymienia niebezpieczne zjawiska meteorologiczne 
- podaje przyczyny i miejsca występowania tornad 
- analizuje skutki występowania tornad 
- wyjaśnia przyczyny i miejsca występowania cyklonów tropikalnych 
- omawia budowę cyklonu tropikalnego 
- wymienia lokalne nazwy cyklonów tropikalnych 
- wyjaśnia wpływ cyklonów tropikalnych na życie i działalność gospodarczą człowieka 
- podaje przyczyny i skutki susz 
- wymienia obszary zagrożone pustynnieniem 
- podaje przykłady działalności człowieka mającej na celu przeciwdziałanie pustynnieniu 



 

Proszę o wykonanie zadań 30, 31,32,33,34,36,38 (str.76 do 80)  z „Maturalnych kart  pracy”.  

Materiał źródłowy: - podręcznik Oblicza geografii 1, 

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

                                     wydawnictwo Nowa Era lub  Demart, 

                                    -  Maturalne karty pracy. 

 

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, a w piątek odbędzie już lekcja powtórzeniowa       

z działu atmosfera. W następnym tygodniu zgodnie z programem sprawdzian.  

                                                                                                                      Życzę wam spokojnej i owocnej pracy. 

                                                                                                                          Elżbieta Mikita 

 


