
INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLASY III 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. Struktura zawodowa ludności świata. 
1) kategorie ludności na rynku pracy 
2) struktura zawodowa wybranych państw 
3) współczynnik aktywności zawodowej 
4) czynniki decydujące o aktywności zawodowej ludności 
5) zmiany struktury zatrudnienia wg sektorów gospodarki następujące wraz z rozwojem gospodarczym 
6) fazy rozwoju gospodarczego. 

       Uczeń: - wymienia kategorie ludności na rynku pracy 
- analizuje strukturę zawodową ludności wybranych państw 
- oblicza współczynnik aktywności zawodowej 
- wymienia czynniki decydujące o poziomie aktywności zawodowej ludności 
- wyjaśnia zróżnicowanie struktury zatrudnienia w wybranych państwach i jej związek z poziomem rozwoju kraju 
- omawia zmiany w strukturze zatrudnienia wraz z rozwojem gospodarczym, a także ich konsekwencje na   
          świecie oraz w wybranych krajach. 
 

2. Bezrobocie na świecie. 
1) zjawisko bezrobocia 
2) przyczyny bezrobocia na świecie 
3) rodzaje bezrobocia 
4) współczynnik (stopa) bezrobocia 
5) skutki bezrobocia 
6) działania podejmowane w celu ograniczenia bezrobocia 
7) problem pracy dzieci. 

         Uczeń: - analizuje zróżnicowanie stopy bezrobocia w wybranych państwach na podstawie danych statystycznych 
- oblicza współczynnik (stopę) bezrobocia 
- analizuje przyczyny bezrobocia na świecie 
- charakteryzuje rodzaje bezrobocia 
- analizuje negatywne i pozytywne skutki bezrobocia 
- omawia działania państw podejmowane w celu ograniczenia bezrobocia 
- opisuje problem pracy dzieci – przyczyny, konsekwencje i obszary występowania. 
 

3. Geograficzne uwarunkowania stanu zdrowia ludności świata. 
1) czynniki wpływające na stan zdrowia 
2) przyczyny i skutki występowania chorób 
3) choroby cywilizacyjne 
4) typowe choroby w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego 
5) przyczyny zgonów na świecie 
6) działania na rzecz zwalczania chorób 

                 Uczeń: - omawia czynniki wpływające na stan zdrowia ludzi na świecie 
- przedstawia charakterystykę i rozmieszczenie najbardziej rozpowszechnionych chorób na świecie 
- wyjaśnia przyczyny i skutki występowania chorób na świecie 
- charakteryzuje choroby cywilizacyjne, w tym otyłość 
- analizuje geograficzne uwarunkowania stanu zdrowia ludności świata 
- wymienia główne przyczyny zgonów na świecie 
- proponuje globalne i regionalne działania, które można podjąć w celu zapobiegania chorobom cywilizacyjnym  

                       i zakaźnym oraz zwalczania tych chorób. 
 

Materiał źródłowy: - podręcznik Oblicza geografii 2, 

                                    - 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, a w czwartek odbędzie już lekcja powtórzeniowa       

z działu „Ludność”. W następnym tygodniu zgodnie z programem sprawdzian.  

                                                                                               Życzę wam spokojnej i owocnej pracy.  Elżbieta Mikita                                          


