
Witam Was serdecznie uczniowie klasy 7! 

Zaczynamy wspólną naukę geografii troszkę inaczej, niż dotychczas. Będziecie pracować 

sami w domu, a ja będę kierować Waszym procesem samokształcenia. Prosiłabym, abyście po 

kolei wykonywali moje polecenia, które przesyłam drogą mailową. Oczywiście potrzebny 

będzie podręcznik, zeszyt i zeszyt ćwiczeń. Mam nadzieję, że zrealizujemy chociaż część 

zagadnień, aby uniknąć kumulacji po powrocie do szkoły. 

Część I 

1. Przeczytaj dokładnie temat „Rodzaje usług. Transport i łączność” w podręczniku od 

str.148 do 152. Zwracaj uwagę na mapki oraz tabelkę. 

2. Napisz w zeszycie temat: Rozwój transportu i łączności w Polsce 

3. Po kolei zapisuj polecenia w zeszycie oraz odpowiedzi na nie – będzie to dla Ciebie 

notatka z lekcji. 

1) Wyjaśnij termin komunikacja. 

2) Przerysuj tabelę dotyczącą rodzajów transportu w Polsce 

Podział transportu 

 

 

lądowy 

 

samochodowy 

 

kolejowy 

           

 

przesyłowy 

rurociągi 

 

 

linie energetyczne 

wodociągi 

wodny morski 

śródlądowy (po rzekach) 

             lotniczy 

 

3) Scharakteryzuj transport samochodowy 

a) Wymień zalety transportu samochodowego 

b) Zapisz jaka jest gęstość sieci drogowej w Polsce 

c) Wskaż, które obszary mają największą, a które najmniejszą gęstość sieci 

drogowej. 

d) Na podstawie innych źródeł podaj nazwy autostrad w Polsce. 

4) Scharakteryzuj transport kolejowy 

a) Zapisz jaka jest gęstość linii kolejowych w Polsce 

b) Wskaż województwo o największej gęstości sieci kolejowej 

c) Wymień, co jest przewożone transportem kolejowym 

5) Wyjaśnij dlaczego żegluga śródlądowa ma małe znaczenie w przewozach 

ładunków i pasażerów w Polsce. 

6) Wymień największe porty lotnicze w Polsce (6 lotnisk) 

 

 

 



7) Uzupełnij tabelkę 

Nazwa rurociągu Co transportuje? Skąd – dokąd? 

Rurociąg Przyjaźń   

Rurociąg Pomorski   

Gazociąg Jamalski   

 

4. Na podsumowanie wykonaj ćwiczenia od str. 92 do str. 94 (zad.1 - 6), będzie można 

się sprawdzić. 

 

Część II 

1. Przeczytaj dokładnie temat Turystyka w Polsce w podręczniku od str. 153 do str.157.  

2. Przeanalizuj mapkę ze str.155, przedstawiającą bardzo cenne obiekty wpisane na Listę 

światowego dziedzictwa UNESCO. 

3. Wykonaj notatkę do lekcji 

1) Wymień rodzaje turystyki  

2) Wyjaśnij termin infrastruktura turystyczna 

3) Podaj przykłady walorów przyrodniczych oraz walorów kulturowych Polski. 

4) Napisz dlaczego turyści chętnie wypoczywają 

- na wybrzeżu Morza Bałtyckiego? 

- na pojezierzach? 

- w górach? 

- w niektórych miastach? 

5) Wymień 6 najbardziej znanych w Polsce obiektów UNESCO. 

4. Na podsumowanie wykonaj ćwiczenia od str. 95 do str. 96 (zad. 1-5) 

 

 

Postaraj się wykonać zadania na bieżąco! Po powrocie do szkoły zadania zostaną sprawdzone. 

 

Pozdrawiam i życzę owocnej pracy 

J.K-M 


