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Geografia luty 

 

Liceum – klasa I, poziom podstawowy 

 

II – Globalna gospodarka, cz. 3 (komunikacja, turystyka) 

 

Zapisy podstawy programowej – Uczeń: 

2. 9) wyjaśnia, na czym polegają zmiany zachodzące na rynku pracy w skali 
globalnej i regionalnej, wynikające z rozwoju nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych; 
 
11) charakteryzuje wybrane obszary intensywnie zagospodarowywane 
turystycznie na świecie; wyjaśnia, dlaczego zmieniają się kierunki wyjazdów 
turystycznych Polaków; identyfikuje skutki rozwoju turystyki dla środowiska 
przyrodniczego; 
 
12) ocenia rolę nowoczesnych usług komunikacyjnych w funkcjonowaniu 
gospodarki i w życiu codziennym; 
 
13) wyjaśnia zmiany zachodzące w kierunkach i natężeniu ruchu osób 
 i towarów; wskazuje przykłady lokalizacji nowoczesnych terminali i ich rolę  
w rozwoju regionów; 

 

1. Uzupełnij schemat: 
komunikacja 

 

 

……………………….  ………………………… 

2. Napisz, jakie Twoim zdaniem znaczenie dla dzisiejszego świata ma dostęp 
do Internetu (na poziomie gospodarczym i społecznym) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 



Wiem, co trzeba 

 

©Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku 

3. Uzupełnij tabelę podając po 3 Twoim zdaniem największe  wady i zalety 
poszczególnych rodzajów transportu: 
 

Rodzaj transportu zalety wady 

Drogowy 

  

Kolejowy 

  

Przesyłowy 

  

Wodny 

  

Lotniczy  

  

 

4. Ważnym elementem dróg komunikacyjnych są węzły oraz terminale. 
Wyjaśnij: 

a.  jaki mogą mieć one wpływ na rozwój obszaru na którym się 
znajdują?  
 
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

b. co decyduje o ich lokalizacji? 
 
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Rozwój usług to również rozwój turystyki. W ostatnich latach widać  
w Polsce nieznaczny spadek ilości wakacyjnych wyjazdów zagranicznych 
na rzecz wakacji w kraju. Jaka jest tego przyczyna? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Wyobraź sobie, że chcesz zachęcić obcokrajowca do przyjazdu do Polski  
na wakacyjny urlop. Jakie miejsca i atrakcje turystyczne wymienisz?  
Co warto zobaczyć (lub zrobić) w naszym kraju? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Istnieje wiele rodzajów turystyki. W ostatnich latach coraz większym 
zainteresowaniem cieszą się wyjazdy połączone z aktywnym 
wypoczynkiem. Szczególnym rodzajem jest tzw. turystyka kwalifikowana. 
Wyjaśnij czym jest i podaj jej przykłady. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. Na fotografiach przedstawiono obiekty o dużych walorach historycznych 
 i turystycznych w Polsce. Rozpoznaj i dopisz nazwy miast, w których są 
one położone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życzę miłej pracy ☺ 

 

W marcu i kwietniu zajmiemy się działem „Globalne problemy” 

 

Fot. 1. Zabytkowy dźwig - ……….. 
Fot. 2. Fragment fortyfikacji miejskich - ……….. 

Fot. 3. Miejsce pamięci narodowej - ……….. 
Fot. 4. Obóz koncentracyjny - ……….. 


