
NACOBEZU 

 klasa III geografia (Planeta Nowa) 

 
Rolnictwo ,  przemysł, usługi 
• wyjaśniam: 
- znaczenie terminów: „struktura użytkowania ziemi”, „użytki rolne”, „grunty orne”, „struktura 
upraw”, „plony”, „zbiory”, „hodowla zwierząt”, „pogłowie”, „restrukturyzacja przemysłu”, 
„okręg przemysłowy”, „infrastruktura przemysłowa” 
- funkcje rolnictwa, przemysłu 
- wpływ polityki rolnej państwa na poziom rolnictwa w Polsce 
- przyczyny zmian zachodzących w przemyśle w Polsce i w zamieszkiwanym regionie 
- znaczenie terminów: „usługi”, „komunikacja”, „transport”, „tranzyt międzynarodowy”, 
„handel”, „handel zagraniczny”, „import”, „eksport”, „saldo bilansu handlu zagranicznego”, 
„turystyka”, „walory turystyczne”, „infrastruktura turystyczna” 
- szybki rozwój wybranych usług w Polsce i zamieszkiwanym regionie 
- znaczenie łączności i komunikacji 
- znaczenie transportu morskiego, wodnego śródlądowego i lotniczego w gospodarce kraju 
- znaczenie handlu zagranicznego w życiu codziennym 
• opisuję: 
- na podstawie map tematycznych warunki przyrodnicze rozwoju rolnictwa w Polsce 
- za pomocą danych statystycznych poziom nawożenia i mechanizacji rolnictwa w Polsce 
- główne kierunki produkcji zwierzęcej w Polsce    
- pogłowie bydła i trzody chlewnej w Polsce w wybranych latach 
- proces restrukturyzacji i prywatyzacji przemysłu 
- znaczenie usług we współczesnej gospodarce Polski   
- morską flotę transportową w Polsce 
• wymieniam: 
- nazwy obszarów o najkorzystniejszych warunkach przyrodniczych rozwoju rolnictwa i 
wskazuję te obszary na mapie Polski 
- czynniki ograniczające rozwój rolnictwa 
- nazwy głównych roślin uprawnych w Polsce   
- czynniki warunkujące rozmieszczenie upraw w Polsce   
- nazwy obszarów upraw wybranych roślin i hodowli zwierząt, wskazuję te obszary na mapie 
Polski 
- przyczyny zróżnicowania w rozmieszczeniu wybranych upraw (pszenicy, ziemniaków, 
buraków cukrowych) i  hodowli zwierząt (bydła i trzody chlewnej) 
- najlepiej rozwijające się obecnie w Polsce działy produkcji przemysłowej 
- przyczyny przemian gospodarczych, które zaszły w Polsce po 1989 roku 
- nazwy okręgów przemysłowych i wskazuje te okręgi na mapie Polski, opisuję czynniki 
lokalizacji wybranych 
- nazwy obszarów wydobywania surowców mineralnych i wskazuje te obszary na mapie 
Polski 
- przyczyny spadku wydobycia węgla kamiennego 
- nazwy źródeł energii 
- nazwy wybranych elektrowni cieplnych i wodnych oraz wskazuje te elektrownie na mapie 
Polski 
- nazwy usług rozwijających się w zamieszkiwanym regionie 
- nazwy głównych szlaków transportu wodnego śródlądowego i wskazuję te szlaki na mapie 
Polski 
- nazwy polskich miast mających swoje lotniska i wskazuje te miasta na mapie  
• wyróżniam 
- główne cechy struktury użytkowania ziemi oraz wielkości i własności gospodarstw rolnych w 
Polsce na podstawie danych statystycznych 
- główne cechy struktury zasiewów w Polsce na podstawie analizy map, wykresów, danych 
liczbowych 



- główne cechy struktury hodowli w Polsce na podstawie analizy map, wykresów, danych 
liczbowych 
-rodzaje usług, transportu 
• omawiam: 
- cele hodowli zwierząt 
-podział surowców mineralnych 
- klasyfikację elektrowni 
- strukturę produkcji energii elektrycznej według rodzajów elektrowni 
- czynniki lokalizacji wybranych elektrowni 
- wady i zalety poszczególnych rodzajów elektrowni 
- przestrzenne zróżnicowanie gęstości sieci kolejowej i dróg kołowych w Polsce 
- bilans handlu zagranicznego w Polsce 
• wskazuję: 
- przyczyny spadku ilości pogłowia zwierząt hodowlanych w Polsce 
- na mapie Polski główne szlaki transportu lądowego 
• charakteryzuję: 
- czynniki lokalizacji przemysłu (podaję przykłady) 
- przyczyny importu niektórych surowców mineralnych 
• odczytuję z danych statystycznych wielkość wydobycia wybranych surowców w Polsce, 
wielkość produkcji energii elektrycznej, informacje dotyczące  zagadnień społecznych i 
gospodarczych 
 
• kreślę diagramy ilustrujące min. wielkość wydobycia wybranych surowców 
 
• dobieram źródła i wyszukuję informacje w zależności od opracowywanych zagadnień 
• stosuję poprawną terminologię geograficzną w wypowiedziach ustnych i pisemnych 
• analizuję dane statystyczne dotyczące min. przewozów ładunków, osób  
 
 
Polska w świecie 
• określam wskaźniki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski 
• ustalam na podstawie danych statystycznych poziom rozwoju gospodarczego i 
społecznego Polski 
• wyjaśniam: 
- potrzebę współpracy międzynarodowej 
- znaczenie euroregionów 
• wymieniam:  
-przykłady współpracy międzynarodowej 
-przykłady inwestycji zagranicznych w Polsce 
-nazwy największych organizacji międzynarodowych 
-nazwy euroregionów i wskazuje euroregiony na mapie Polski 
 
Degradacja środowiska przyrodniczego 
• wymieniam: 
 źródła zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego Polski 
- skutki przedostawania się odpadów produkcyjnych do środowiska 
- sposoby zmniejszania emisji zanieczyszczeń przemysłowych 
- skutki zanieczyszczania środowiska środkami chemicznymi stosowanymi w rolnictwie 
- skutki zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego  
• opisuję: 
- wpływ przemysłu na stan środowiska 
- zagrożenia wynikające ze składowania śmieci i odpadów poprodukcyjnych 
- wpływ środków transportu na stan środowiska 
• uzasadniam konieczność segregacji śmieci, oszczędności energii oraz wody 
 



Przegląd regionów geograficznych 
• wymieniam: 
- nazwy krain geograficznych pobrzeży, pojezierzy, nizin, wyżyn , kotlin i gór i wskazuje te 
krainy na mapie Polski 
- atrakcje turystyczne pobrzeży 
- nazwy jezior polodowcowych i wskazuje te jeziora na mapie Polski 
- surowce mineralne pobrzeży, pojezierzy, nizin, wyżyn , kotlin i gór 
- nazwy kompleksów leśnych oraz parków narodowych w poszczególnych pasach oraz 
wskazuję je na mapie Polski  
-  nazwy najważniejszych miast poszczególnych pasów i wskazuję je na mapie Polski 
- nazwy obszarów bagiennych i podmokłych Nizin Środkowopolskich i wskazuję te obszary 
na mapie Polski 
• opisuję:  
-na podstawie map tematycznych najważniejsze cechy krajobrazu poszczególnych pasów 
ukształtowania powierzchni Polski 
- na podstawie mapy klimatycznej klimat poszczególnych pasów 
- na podstawie map tematycznych najważniejsze cechy gospodarki poszczególnych pasów 
- atrakcje turystyczne poszczególnych pasów 
-wybrane miasta poszczególnych pasów 
-cechy krajobrazu krain na podstawie map tematycznych 
- na podstawie mapy ogólnogeograficznej układ sieci rzecznej w Kotlinie Warszawskiej 
- rozmieszczenie surowców mineralnych krain na podstawie map tematycznych 
- na podstawie map tematycznych najważniejsze cechy gospodarki pobrzeży, pojezierzy, 
nizin, wyżyn , kotlin i gór 
-  wybrane miasta poszczególnych krain 
- na podstawie map tematycznych oraz ilustracji cechy krajobrazu Wyżyn Polskich, Kotlin 
Podkarpackich, Karpat, Sudetów 
- proces powstawania gołoborzy 
• omawiam: 
- położenie położenie poszczególnych krain na mapie Polski  
-warunki przyrodnicze rozwoju rolnictwa na Wyżynie Lubelskiej i w Kotlinie Sandomierskiej 
• wyróżniam cechy rzeźby młodoglacjalnej pojezierzy na podstawie schematów i fotografii 
• rozróżniam formy polodowcowe na podstawie schematów i fotografii 
• rozpoznaję na podstawie schematów i zdjęć formy krasowe 
 

 


