
Klasa III  Technik Pojazdów Samochodowych 

Geografia - 27.04.2020 r. 

Temat: Transport. 

Zapoznam się z: pojęciem - transport; rodzajami transportu; pojęciem – infrastruktura transportowa 

oraz jej elementami; czynnikami wpływającymi na charakter sieci transportowej, charakterystyką 

poszczególnych rodzajów transportu- ich zaletami oraz wadami. Nauczę się: analizować przewozy 

ładunków wg rodzajów transportu w wybranych krajach; wskazać na mapie najważniejsze szlaki 

żeglugi śródlądowej na poszczególnych kontynentach; wyjaśnić zmiany znaczenia poszczególnych 

rodzajów transportu wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym. 

Lekcja z e-podręcznika 

https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-transportu-na-swiecie/D2KeYXJIa 

Materiały do lekcji 1 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_2/382_5_uslugi/r2_5_02a.pdf 

Materiały do lekcji 2 

Podręcznik 

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku oraz zamieszczonymi materiałami, a następnie 

wykonać notatkę: 

1. Rodzaje transportu i ich cechy. 

2. Infrastruktura transportowa. 

3. Czynniki wpływające na charakter sieci transportowej. 

4. Wady i zalety poszczególnych rodzajów transportu. 

5. Zmiany znaczenia poszczególnych rodzajów transportu. 

 

Klasa III  Technik Pojazdów Samochodowych 

Geografia - 27.04.2020 r. 

Temat: Rola i znaczenie łączności na świecie. 

Zapoznam się z definicją łączności. Nauczę się: wykazać spadek znaczenia usług pocztowych na 

podstawie danych statystycznych; wykazać zróżnicowanie dostępu do telefonii komórkowej oraz 

Internetu w państwach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego na podstawie danych 

statystycznych; wykazać zagrożenia związane z nowoczesną technologią informacyjną. 

Lekcja z e-podręcznika 

https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-transportu-na-swiecie/D2KeYXJIa
https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_2/382_5_uslugi/r2_5_02a.pdf


https://epodreczniki.pl/a/nowoczesne-uslugi-komunikacyjne-przemiany-na-rynku-

pracy/DkKmBUSW2 

Materiały do lekcji 1 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_2/382_5_uslugi/r2_5_03a.pdf 

Materiały do lekcji 2 

Podręcznik 

Proszę zapoznać się z zamieszczonymi materiałami oraz wykonać notatkę. 

1. Łączność, system telekomunikacyjny. 

2. Składowe telekomunikacji. 

3. Spadek znaczenia usług pocztowych. 

4. Rozwój telefonii. 

5. Historia „Od telegrafu do smartfona”. 

6. Telekomunikacja komputerowa. 

7. Rola telekomunikacji w światowej gospodarce. 

Proszę o wykonanie w zeszytach zadania 2 i 3 z podręcznika- str. 233 (zadania pod tematem lekcji w 

podręczniku). 

Klasa III  Technik Pojazdów Samochodowych 

Geografia - 28.04.2020 r. 

Temat: Rozwój turystyki na świecie.  

Nauczę się: określać, czym jest turystyka; klasyfikować turystykę według różnych kryteriów; 

analizować cele ruchu turystycznego we współczesnym świecie; określić skutki rozwoju turystyki; 

wyjaśnić, co składa się na atrakcyjność turystyczną; wykazać znaczenie turystyki dla rozwoju 

społeczno-gospodarczego wybranych krajów i regionów świata; wyjaśnić, czym jest monokultura 

turystyczna. 

Lekcja z e-podręcznika 

https://epodreczniki.pl/a/turystyka/DHILmpFbP 

https://epodreczniki.pl/b/klasyfikacja-turystyki/PRisMeI2E 

Materiały do lekcji 1 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_2/382_5_uslugi/r2_5_04a.pdf 

Materiały do lekcji 2 

Podręcznik 

Maturalne Karty Pracy 

https://epodreczniki.pl/a/nowoczesne-uslugi-komunikacyjne-przemiany-na-rynku-pracy/DkKmBUSW2
https://epodreczniki.pl/a/nowoczesne-uslugi-komunikacyjne-przemiany-na-rynku-pracy/DkKmBUSW2
https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_2/382_5_uslugi/r2_5_03a.pdf
https://epodreczniki.pl/a/turystyka/DHILmpFbP
https://epodreczniki.pl/b/klasyfikacja-turystyki/PRisMeI2E
https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_2/382_5_uslugi/r2_5_04a.pdf


Proszę wykonać notatkę: 

1. Czym jest turystyka? 

2. Rodzaje turystyki. 

3. Przyczyny i skutki rozwoju turystyki. 

4. Rola turystyki w światowej gospodarce. 

5. Atrakcyjność turystyczna. 

6. Monokultura turystyczna. 

Proszę o rozwiązanie następujących zadań w maturalnych kartach pracy: 23, 24, 25 i 27 – str. 74-76. 

Zdjęcia proszę przesłać do 30.04.2020 r. 

 


