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    Karta pracy z GEOGRAFII nr 7 

    klasa 7 

 

    Miesiąc – maj - czerwiec 
 

Lp. Temat lekcji Wiedza i umiejętności 

51 Zanieczyszczenie środowiska 

przyrodniczego 

 Uczeń: 

 wymienia źródła zanieczyszczeń 

 charakteryzuje stan środowiska przyrodniczego Polski 

 omawia na podstawie tekstu źródłowego różne rodzaje zanieczyszczeń i 

ich wpływ na środowisko przyrodnicze 

 omawia na podstawie schematu przyczyny emisji gazów cieplarnianych i 

powstawania kwaśnych opadów 

 analizuje stan zanieczyszczenia wód śródlądowych na podstawie  

mapy tematycznej 

 omawia skutki zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego i ich wpływ na 

zachowanie walorów dziedzictwa przyrodniczego we własnym regionie 

52 Warunki produkcji energii z 

rożnych źródeł 

Uczeń: 

 analizuje warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze sprzyjające produkcji 

energii ze źródeł nieodnawialnych i odnawialnych lub  

tę produkcję ograniczające 

 określa wpływ warunków przyrodniczych i pozaprzyrodniczych  

na rozwój energetyki na przykładzie województw pomorskiego 

i łódzkiego 

 analizuje dane statystyczne dotyczące liczby farm wiatrowych 

w województwach łódzkim i pomorskim 

53. Rozwój dużych miast a zmiany 

w strefach podmiejskich 

Uczeń: 

 określa przyczyny migracji do stref podmiejskich 

 identyfikuje związki między rozwojem dużych miast a zmianami 

struktury ludności na przykładzie obszarów metropolitalnych Warszawy i 

Krakowa 

 identyfikuje związki między rozwojem dużych miast a zmianami 

w strefach podmiejskich w zakresie użytkowania i zagospodarowania 

terenu, stylu zabudowy na przykładzie obszarów metropolitalnych 

Warszawy i Krakowa 

54. Migracje a zaludnienie 

i struktura wieku na obszarach 

wiejskich 

Uczeń: 

 analizuje współczynnik salda migracji na przykładzie województw 

zachodniopomorskiego i podlaskiego 

 określa wpływ migracji na strukturę wieku ludności wiejskiej na 

przykładach wybranych gmin województw zachodniopomorskiego 

i podlaskiego 

 analizuje dane statystyczne dotyczące zmian w zaludnieniu  

na przykładzie województw zachodniopomorskiego i podlaskiego 

55. Wpływ zmian politycznych 

i gospodarczych po 1989 roku  

na strukturę zatrudnienia 

Uczeń: 

 porównuje cechy gospodarki centralnie sterowanej i gospodarki rynkowej 

 wymienia cechy gospodarki w konurbacji katowickiej i aglomeracji 

łódzkiej przed 1989 r. i po nim 

 wykazuje wpływ przemian politycznych i gospodarczych w Polsce  

po 1989 r. na zmiany struktury zatrudnienia w konurbacji katowickiej 

i aglomeracji łódzkiej 
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56 Wpływ transportu na rozwój 

przemysłu i usług 

Uczeń: 

 wyjaśnia znaczenie terminów: centra logistyczne, spedycja 

 omawia sieć autostrad i dróg ekspresowych na podstawie mapy 

 identyfikuje związki między przebiegiem autostrad i dróg ekspresowych a 

lokalizacją przedsiębiorstw przemysłowych, centrów logistycznych i 

handlowych na obszarze metropolitalnym Wrocławia 

 wymienia główne inwestycje przemysłowe we Wrocławiu  

i w okolicach 

 identyfikuje związki między transportem morskim a lokalizacją 

inwestycji przemysłowych i usługowych na przykładzie Trójmiasta 

57. Wpływ walorów 

przyrodniczych i kulturowych 

na rozwój turystyki 

Uczeń: 

 określa wpływ walorów przyrodniczych wybrzeża Bałtyku na rozwój 

turystyki na tym obszarze 

 określa wpływ dziedzictwa kulturowego Małopolski na rozwój turystyki 

na tym obszarze 

 wymienia najważniejsze walory turystyczne wybrzeża Bałtyku 

 wymienia najważniejsze walory turystyczne Małopolski 

 analizuje dane statystyczne dotyczące ruchu turystycznego nad Morzem 

Bałtyckim i w Krakowie 

 omawia ruch turystyczny w Polsce na podstawie map tematycznych 

58 – 

60. 

Poznaję region, w którym 

mieszkam 

Uczeń: 

 wyjaśnia znaczenie terminu region 

 wskazuje położenie swojego regionu geograficznego na mapie Polski 

 przedstawia źródła informacji o swoim regionie 

 charakteryzuje środowisko przyrodnicze własnego regionu oraz określa 

jego główne cechy na podstawie map tematycznych 

 rozpoznaje skały występujące we własnym regionie 

 prezentuje główne cechy struktury demograficznej ludności i gospodarki 

własnego regionu na podstawie wyszukanych danych statystycznych i 

map tematycznych 

 przedstawia przyrodnicze i kulturowe walory własnego regionu  

 projektuje trasę wycieczki krajoznawczej po własnym regionie na 

podstawie różnych źródeł informacji oraz własnych obserwacji 

terenowych 

 wykazuje zależności między elementami środowiska geograficznego na 

podstawie obserwacji terenowych przeprowadzonych w wybranym 

miejscu własnego regionu 

 dyskutuje na temat form współpracy między własnym regionem 

a partnerskimi regionami zagranicznymi, w tym euroregionami 

 przedstawia na przykładach osiągnięcia Polaków związanych z regionem 

w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego 

61 - 63 Moja mała ojczyzna Uczeń poprawnie: 

 określa obszar utożsamiany z małą ojczyzną jako symboliczną przestrzeń 

w wymiarze lokalnym 

 przedstawia źródła informacji o swojej małej ojczyźnie 

 rozpoznaje w terenie główne obiekty charakterystyczne dla małej ojczyzny 

i decydujące o jej atrakcyjności 

 przedstawia w dowolnej formie atrakcyjność małej ojczyzny jako miejsca 

zamieszkania i rozwoju określonej działalności gospodarczej na podstawie 

informacji wyszukanych w różnych źródłach 

 projektuje na podstawie własnych obserwacji terenowych działania służące 

zachowaniu walorów środowiska geograficznego (przyrodniczego i 

kulturowego) oraz poprawie warunków życia lokalnej społeczności 

 identyfikuje się z małą ojczyzną i czuje się współodpowiedzialny  

za kształtowanie ładu przestrzennego oraz za jej rozwój  
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64 Lekcja powtórzeniowa  

65. Sprawdzian wiadomości   

 

 

W trakcie realizacji karty pracy wiedza i umiejętności ucznia sprawdzane będą w formie 

odpowiedzi ustnych, zadań domowych i kartkówek. . Na zakończenie karty pracy 

przewidziana jest lekcja powtórzeniowa i sprawdzian. 
 


