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    Karta pracy z GEOGRAFII nr 6 

    klasa 7 

 

    Miesiąc – kwiecień - maj 
 

Lp. Temat lekcji Wiedza i umiejętności 

46. Usługi w Polsce. Transport 

lądowy 

Uczeń: 

 omawia zróżnicowanie usług w Polsce i ich rolę w rozwoju gospodarki 

 wyjaśnia znaczenie terminu komunikacja 

 omawia rodzaje transportu lądowego w Polsce 

 omawia gęstość dróg kołowych i autostrad w Polsce 

 charakteryzuje na podstawie mapy sieć kolejową w Polsce 

 ocenia znaczenie transportu lądowego dla jakości życia mieszkańców 

i rozwoju gospodarczego naszego kraju  

47. Transport wodny i lotniczy w 

Polsce. Łączność 

Uczeń: 

 wymienia rodzaje transportu wodnego 

 ocenia znaczenie transportu wodnego (morskiego i śródlądowego) dla 

jakości życia mieszkańców i rozwoju gospodarczego naszego kraju 

 wymienia nazwy głównych szlaków transportu śródlądowego i wskazuje 

je na mapie Polski 

 wskazuje na mapie porty lotnicze 

 omawia rolę transportu lotniczego w przewodzie pasażerów i ładunków 

 wymienia rodzaje łączności 

 ocenia znaczenie łączności dla jakości życia mieszkańców i rozwoju 

gospodarczego Polski 

48. Turystyka Uczeń: 

 wyjaśnia znaczenie terminu turystyka 

 dokonuje podziału turystyki 

 charakteryzuje na przykładach walory turystyczne Polski  

 omawia na podstawie danych statystycznych wpływy z turystyki 

w wybranych krajach Europy i w Polsce 

 wyjaśnia znaczenie turystyki dla gospodarki kraju 

49. Regiony turystyczne w Polsce Uczeń: 

 wymienia obszary Polski o dużym znaczeniu dla turystyki 

 charakteryzuje na podstawie różnych źródeł wybrane regiony turystyczne 

Polski 

 ocenia atrakcyjność turystyczną wybranego regionu Polski 

 wskazuje na mapie obiekty turystyczne stanowiące największą atrakcję 

danego regionu 

 charakteryzuje i wskazuje na mapie położone na obszarze Polski wybrane 

obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego 

Ludzkości 

 dokonuje refleksji nad wartością obiektów dziedzictwa kulturowego 

Polski 

50. Handel  Uczeń: 

 wyjaśnia znaczenie terminów: eksport, import, saldo bilansu handlu 

zagranicznego 

 charakteryzuje bilans handlu zagranicznego Polski 

 wymienia kraje będące głównymi partnerami handlowymi Polski 

 omawia strukturę towarową handlu międzynarodowego 

 ocenia znaczenie handlu zagranicznego dla polskiej gospodarki 

 podaje przykłady sukcesów polskich firm na arenie międzynarodowej 
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W trakcie realizacji karty pracy wiedza i umiejętności ucznia sprawdzane będą w formie 

odpowiedzi ustnych, zadań domowych i kartkówek.  


