
Geografia 

19.05.2020r. – kl.7a i 7b 

Temat: Dział  - Relacje między elementami środowiska geograficznego – sprawdzenie wiadomości. 

 

Wykonaj poniższe zadania. Odpowiedzi prześlij na adres wisniewska.monika@sp3.edu.pl lub poprzez e dziennik      

do 26.05.2020 r. Pamiętaj, mogą to być tylko odpowiedzi wpisane w treść  wiadomości. Praca zostanie oceniona. 

 

Zadanie 1. Zaznacz dwie cechy, które charakteryzują obecnie konurbację katowicką. 

A. Ponad 30% osób pracuje w przemyśle i budownictwie. 

B. Ważna rolę odgrywa tam przemysł hutniczy. 

C. Produkuje się tam samochody osobowe. 

D. Większość zakładów przemysłowych jest własnością państwa. 

 

Zadanie 2. Wybierz prawidłową informację w zdaniach. 

A. Fala powodziowa może spowodować spłycenie / pogłębienie koryta rzecznego. 

B. W wyniku katastrofalnej powodzi  w dorzeczu Wisły / Odry w 1997 roku zginęło 56 osób. 

C. Dwie katastrofalnej powodzie w Polsce  (z 1997 i 2010 r.) były wywołane intensywnym topnieniem śniegu / 

intensywnymi opadami deszczu. 

D. Powódź wpływa / nie wpływa na jakość wód gruntowych. 

 

Zadanie 3. Poniższy wykres przedstawia liczbę farm wiatrowych w województwach pomorskim i łódzkim. 

Zapisz dwa wnioski dotyczące województwa pomorskiego.   
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Zadanie 4. Wybierz czynniki, które sprzyjają rozwojowi energetyki geotermalnej  i zwiększają jej znaczenie     

w produkcji energii w Polsce. 

 mała wiedza na temat wykorzystania wód geotermalnych,  wykorzystanie do podgrzewania gruntu (boiska 

piłkarskie),   stosowanie ulg podatkowych dla producentów energii geotermalnej,  konieczność wykonania 

głębokich odwiertów geotermalnych,  wykorzystywanie w celach rekreacyjnych (baseny geotermalne) i leczniczych 

(uzdrowiska),  wysokie koszty budowy infrastruktury technicznej, 

 

Zadanie 5. Uzupełnij tabelę. Wpisz po jednym przykładzie zmian zachodzących w strefach podmiejskich          

w podanych kategoriach. Wykorzystaj własną wiedzę oraz informacje zamieszczone w podręczniku  (s. 178 - 

180). 

 

Zaludnienie Struktura demograficzna Użytkowanie i zagospodarowanie terenu 

  

 

 

 

Zadanie 6. Na podstawie poniższej informacji oraz podręcznika (s. 187 - 189) uzupełnij tabelę dotyczącą  

wpływu transportu na rozwój działalności gospodarczej. 

Obecnie rozwój przemysłu i usług w dużym stopniu zależy od bliskości sieci transportowej. Np. przy autostradzie A4 

w Bielanach Wrocławskich na terenach rolniczych wybudowano duży kompleks handlowy, fabryki oraz centra 

logistyczne. 

 

Wpływ transportu na rozwój działalności gospodarczej 

korzyści zagrożenia 

   

   

  

   

   

  

 

Zadanie 7. Na podstawie wykresów zamieszczonych w podręczniku (s. 191 - 192) wykonaj polecenia. 

Oceń prawdziwość podanych informacji. Wybierz odpowiednio P – jeśli informacja jest prawdziwa, lub F- jeśli jest 

fałszywa. 

1.  
Latem 2016 r. w Świnoujściu nocowało o 1/3 mniej turystów niż w Kołobrzegu. P F 

2.  Podczas wakacji w 2016 r. w Gdańsku i Rewalu udzielono takiej samej liczby noclegów. P F 

3.  W 2004 r. większość turystów przyjechała do Krakowa z zagranicy. P F 

4.  
Liczba turystów zagranicznych odwiedzających Kraków w latach 2007 i 2013 jest 

porównywalna. 
P F 

5.  Kraków od lat cieszy się większym zainteresowaniem Polaków niż turystów zagranicznych. P F 

 


