
GEOGRAFIA – POZIOM PODSTAWOWY 

Klasa I LO (po ośmioklasowej szkole podstawowej) 

WRZESIEŃ 

DZIAŁ I -  OBRAZ ZIEMI (podręcznik s. 5 – 24) 

Zapisy podstawy programowej  

Uczeń:  

1) przedstawia możliwości wykorzystywania różnych źródeł informacji geograficznej i ocenia 
ich przydatność;  

2) wyróżnia graficzne i kartograficzne metody przedstawiania informacji geograficznej i 
podaje przykłady zastosowania różnych rodzajów map;  

3) czyta i interpretuje treści różnych map;  

4) podaje przykłady informacji pozyskiwanych na podstawie obserwacji i pomiarów 
prowadzonych w terenie;  

5) interpretuje dane liczbowe przedstawione w postaci tabel i wykresów;  

6) wykazuje przydatność fotografii i zdjęć satelitarnych do pozyskiwania informacji o 
środowisku geograficznym oraz interpretuje ich treść;  

7) określa współrzędne geograficzne za pomocą odbiornika GPS;  

8) podaje przykłady wykorzystania narzędzi GIS do analiz zróżnicowania przestrzennego 
środowiska geograficznego 

ZADANIA: 

1. Wymień źródła informacji geograficznej. Z jakich źródeł informacji korzystasz 
najczęściej? 

2. Wyjaśnij terminy: mapa, skala mapy, plan. 
3. Dopisz odpowiednie numery do opisów. 

  
  1. Skala mapy 3. Siatka kartograficzna  

  2. Legenda  4. Mapa 

 
a) Jest obrazem Ziemi lub jej fragmentu, przedstawionym na płaszczyźnie.  

 
b) Informuje, o ile zmniejszono dany obszar, by zmieścił się na mapie. 

 
c) Zawiera wszystkie oznaczenia zastosowane na mapie. 

 
d) Za jej pomocą można dokładnie określić położenie każdego punktu na Ziemi.  

 



 
4. Jakie znasz rodzaje skali? 

5. Podane skale liczbowe zapisz w postaci skal mianowanych. 

1:2 000 000     1 cm –_____________km  1:7500     1 cm –____________m 

6. Podane skale liczbowe przedstawcie w postaci podziałek liniowych. 

a) 1:25 000 000 b) 1:50 000 

 

 

7. Oblicz, jaką odległość w terenie pokona samolot lecący z lotniska Balice koło Krakowa 
do Katowic, jeśli na mapie w skali 1:3 500 000 odległość między tymi miastami wynosi 
6,6 cm.  

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

8.  Dopisz do tytułu każdej mapy właściwą metodę prezentacji wybraną spośród 
podanych.   

kartogram, kartodiagram,  

metoda powierzchniowa, metoda sygnaturowa 

a) Występowanie surowców mineralnych w Australii: 

 ____________________________________  

b) Liczba ciągników na hektar użytków rolnych według województw:  

 __________________________________  

c) Udział poszczególnych źródeł energii według rodzajów w Europie:  

 __________________________________  

d) Strefy klimatyczne na Ziemi: 

 __________________________________  

 

9. Na podstawie mapy s. 20 w podręczniku wykonaj ćwiczenie 2 s.22 

 


