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GEOGRAFIA – POZIOM PODSTAWOWY 

Klasa II LO (po ośmioklasowej szkole podstawowej) 

MAJ  

DZIAŁ VI -  USŁUGI   ciąg dalszy  

Zapisy podstawy programowej  

Uczeń:  

5. na podstawie zebranych informacji, danych statystycznych i map formułuje wnioski 
dotyczące atrakcyjności wybranych regionów turystycznych świata. 

 

 

DZIAŁ VII -  WPŁYW CZŁOWIEKA NA ŚRODOWISKO  

Zapisy podstawy programowej  

Uczeń:  

1. wykazuje na przykładzie wybranych miejscowości wpływ działalności człowieka na 
powstawanie smogu typu londyńskiego i fotochemicznego oraz na podstawie 
dostępnych źródeł podaje przyczyny i proponuje sposoby zapobiegania powstawaniu 
tego zjawiska;  

2. ocenia wpływ wielkich inwestycji hydrologicznych (np. Zapory Trzech Przełomów na 
Jangcy, Wysokiej Tamy na Nilu, zapory na rzece Omo zasilającej Jezioro Turkana) na 
środowisko geograficzne;  

3. analizuje na przykładach ze świata i Polski wpływ działalności rolniczej, w tym 
płodozmianu i monokultury rolnej, chemizacji i mechanizacji rolnictwa, melioracji i 
nadmiernego wypasu zwierząt na środowisko przyrodnicze;  

4.  wyjaśnia wpływ górnictwa na środowisko przyrodnicze na przykładzie odkrywkowych 
i głębinowych kopalni w Polsce i na świecie oraz dostrzega konieczność rekultywacji 
terenów pogórniczych;  

5.  analizuje wpływ dynamicznego rozwoju turystyki na środowisko geograficzne oraz 
podaje możliwości stosowania w turystyce zasad zrównoważonego rozwoju;  

6.  ocenia wpływ transportu na warunki życia ludności i środowisko przyrodnicze;  
7.  analizuje przykłady degradacji krajobrazu kulturowego miast i terenów wiejskich, 

wyjaśnia rolę planowania przestrzennego w jego kształtowaniu i ochronie oraz 
wskazuje możliwości działań własnych służących ochronie krajobrazów kulturowych 
Polski;  

8.  identyfikuje konflikty interesów w relacjach człowiek – środowisko i rozumie potrzebę 
ich rozwiązywania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;  

9.  podaje przykłady procesów rewitalizacji obszarów zdegradowanych  
i proekologicznych rozwiązań w działalności rolniczej, przemysłowej i usługowej, 
podejmowanych na wybranych obszarach, w tym cennych przyrodniczo;  

10.  przyjmuje postawę współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego Ziemi 
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ZADANIA:  

1. Uzupełnij poniższe zdania właściwymi określeniami.   

a) Wyjazd w celu zwiedzenia ciekawych miejsc lub obiektów to turystyka 

.................................................... . 

b) Wyjazd w celu zregenerowania sił fizycznych i psychicznych to turystyka 

................................................. . 

c) Pielgrzymka muzułmanów do Mekki to przykład turystyki 

................................................................ . 

d) Wyjazd w celu odwiedzenia rodziny to przykład turystyki 

............................................................................................ . 

e) Wyjazd do sanatorium w celu leczenia bądź rehabilitacji określa się mianem turystyki 

................................................................................................................. 

 

2.  Wpisz pod fotografiami właściwe nazwy obiektów turystycznych wybrane spośród 

podanych. Następnie wpisz cyfry, którymi zostały oznaczone obiekty turystyczne na 

zdjęciach, we właściwe miejsca na mapie.		 	

Sydney Opera House, Wielki Mur Chiński,  

Chichén Itzá, Petra, Koloseum, Kreml, Tadż Mahal 
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3. Na czym polega antropopresja? Podaj 2 przykłady 

4. Czym jest smog? Kiedy powstaje? Wymień znane Ci typy smogu. 

5. Jakie są przyczyny globalnego ocieplenia oraz jego skutki? 

6.    Na podstawie fotografii Jeziora Aralskiego wpisz obok zdania prawdziwego literę P, 

 a obok fałszywego – literę F.   
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a. Powierzchnia Jeziora Aralskiego od 1960 r. zmniejszyła się o 1/4.   ……. 

b. Kształt Jeziora Aralskiego w 2000 r. przypominał ten z 1960 r. ……. 

c. Jezioro Aralskie jest przykładem wielkiej katastrofy ekologicznej. …… 

d. Zanik Jeziora Aralskiego spowodowało nadmierne wykorzystywanie wód Amu-

darii i Syr-darii.. ……. 

7. Wymień przyczyny deficytu wody na świecie. 

8. W jaki sposób działalność rolnicza wpływa na środowisko? Podaj co najmniej  

3 przykłady. 

9. Podaj przykład wpływu działalności górniczej na rzeźbę terenu i stosunki wodne. 


