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GEOGRAFIA – POZIOM PODSTAWOWY 

Klasa II LO (po ośmioklasowej szkole podstawowej) 

MARZEC 

DZIAŁ V -  PRZEMYSŁ   ciąg dalszy  

Zapisy podstawy programowej  

Uczeń:  

1. dyskutuje na temat pozytywnych i negatywnych skutków stosowania odnawialnych  
 nieodnawialnych źródeł energii;  

2.  analizuje wykorzystanie energetyki jądrowej na świecie, dyskutuje na temat 
problemów związanych z jej rozwojem oraz rozumie potrzebę społecznej debaty nad 
decyzją o wykorzystaniu jej w Polsce.  

 

DZIAŁ VI -  USŁUGI   

Zapisy podstawy programowej  

Uczeń:  

1. charakteryzuje zróżnicowanie sektora usługowego, analizuje jego strukturę w 
Polsce i innych wybranych państwach świata; 

2.  przedstawia stopień zaspokojenia potrzeb na usługi podstawowe i 
wyspecjalizowane w państwach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego;  

3.  wyjaśnia znaczenie usług komunikacyjnych (transportu i łączności), edukacyjnych, 
finansowych i turystycznych oraz handlowej wymiany towarowej w rozwoju 
społeczno-gospodarczym świata;  

4. przedstawia zalety i wady różnych rodzajów transportu oraz charakteryzuje 
uwarunkowania ich rozwoju w wybranych państwach świata, w tym w Polsce;  

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

 

 

 

ZADANIA:  

 

1. Wykres przedstawia zmiany udziału trzech wybranych źródeł energii w bilansie 
energetycznym świata w latach 1850–2010. Rozpoznaj te źródła i uzupełnij legendę 
wykresu.  
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A – ………………………………………………………………………. 

B – ………………………………………………………………………. 

   C – ………………………………………………………………………. 

 

2. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F.    
 

a) Elektrownie cieplne w dużym stopniu przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska 

przyrodniczego. ........ 

b) Lokalizacja elektrowni opalanych węglem jest w niewielkim stopniu uzależniona 

od miejsc występowania tego surowca. ........ 

c) Elektrownie jądrowe odznaczają się niską sprawnością energetyczną i wysokimi 

kosztami produkcji energii.  ........ 

d) Budowa elektrowni jądrowych wymaga poniesienia wysokich kosztów. ........ 

e) Dzięki elektrowniom wodnym uzyskuje się „czystą energię”.  ........ 

f) Lokalizacja oraz funkcjonowanie elektrowni wodnych są w dużym stopniu uzależnione 

od warunków naturalnych. ........ 

g) Eksploatacja elektrowni jądrowych pociąga za sobą problemy związane z koniecznością 

składowania i utylizowania odpadów poprodukcyjnych.  ........ 

 

3. Czym zajmują się usługi? Jaki jest podział usług według Polskiej Klasyfikacji Działalności 

(PKD)? 

4. Opisz, jak zmienia się struktura usług wraz z rozwojem społeczno- gospodarczym kraju. 
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5. Wymień rodzaje transportu. Jakie charakterystyczne obiekty towarzyszą transportowi 

lotniczemu, a jakie transportowi morskiemu? 

6. Zaznacz rodzaj transportu, który byłby najkorzystniejszy dla przewozu tulipanów 
z Amsterdamu do Moskwy. Uzasadnij swój wybór.   

kolejowy, samochodowy, rurociągowy, śródlądowy, morski, lotniczy 

Uzasadnienie: …………………………………………….………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 


