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Zeszyt
ćwiczeń
DO GEOGRAFII
DLA KLASY SIÓDMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nowy atlas geograficzny Polska, kontynenty, świat
jest przeznaczony dla uczniów klas 5–8 szkoły podstawowej.
Zawiera komplet aktualnych map i danych statystycznych
niezbędnych w nauce geografii. Uwzględnia wymagania nowej
podstawy programowej. Stanowi doskonałe uzupełnienie
podręcznika i zeszytu ćwiczeń.

Ponad 250 map
oraz 70 tablic
z danymi
statystycznymi

• Czytelne mapy regionów Polski,
Europy i świata – łatwe w odbiorze
dla uczniów klas 5 i 6.
• Ogólnogeograficzne i tematyczne
mapy Polski oraz poszczególnych
kontynentów – dostosowane
do percepcji uczniów klas 7 i 8.
• Mapy tematyczne prezentujące
zagadnienia ujęte w nowej
podstawie programowej.
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Sprawdź, czy potrafisz

Rolnictwo i przemysł
Polski

1 Na wykresie przedstawiono wielkość zbiorów ziemniaków i buraków cukrowych w Polsce
w latach 2000–2016.
[mln t]
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0
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ziemniaki
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2016

buraki cukrowe

Oceń prawdziwość informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F, jeśli jest
fałszywa.
1.

W 2016 roku zbiory buraków cukrowych były większe niż w 2010 roku.

P

F

2.

Zbiory ziemniaków w Polsce między 2000 a 2016 rokiem zmniejszyły się
o 500 tys. t.

P

F

2 Na mapie przedstawiono rozmieszczenie hodowli trzody chlewnej w Polsce w 2016 roku.
19°

23°

15°
54°

54°

Pogłowie w szt./100 ha:
powyżej 120

15°
50°

50°

0

100 km

23°

90–120
60–90
40–60
poniżej 40

19°

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Pogłowie trzody chlewnej na 100 ha użytków rolnych jest największe w województwie
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A. pomorskim.

C. kujawsko-pomorskim.

B. łódzkim.

D. wielkopolskim.

Sprawdź, czy potrafisz

3 Na wykresach przedstawiono strukturę produkcji przemysłowej w Polsce w 1990 i 2015 roku.
1990

przemysł
elektromaszynowy

2015

21,1%

22,0%

20,6%

3,5%
7,9%
18,6%

8,1%

przemysł spożywczy

31,5%

przemysł hutniczy

2,2%

przemysł chemiczny

3,3%

przemysł lekki

3,7%

górnictwo
przemysł drzewny
i papierniczy

5,7%
16,5%

8,5%

inne

16,5%

10,3%

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A lub B i jej uzasadnienie 1. albo 2.
Między 1990 a 2015 rokiem udział górnictwa i przemysłu hutniczego w strukturze produkcji
przemysłowej
A.

zwiększył się,

1.

te działy objęto procesem restrukturyzacji
przemysłu.

2.

tych działów nie objęto procesem restrukturyzacji
przemysłu.

ponieważ

B.

zmniejszył się,

4 W tabeli przedstawiono strukturę produkcji energii elektrycznej w Polsce wg rodzajów elektrowni w latach 2008 i 2014.
Elektrownie na biomasę,
biogaz i biopaliwa
stałe (%)

Rok

Elektrownie
cieplne (%)

Elektrownie
wodne (%)

Elektrownie
wiatrowe (%)

2008

95,5

1,6

0,5

2,4

2014

85,9

1,6

4,6

7,9

Oceń prawdziwość informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F, jeśli jest
fałszywa.
1.

W Polsce najwięcej energii elektrycznej produkuje się w elektrowniach
cieplnych.

P

F

2.

Między 2008 a 2014 rokiem w strukturze produkcji energii elektrycznej
najbardziej wzrósł udział elektrowni wodnych.

P

F

3.

W 2014 roku z odnawialnych źródeł wyprodukowano więcej energii
elektrycznej niż w 2008 roku.

P

F

4.

Między rokiem 2008 a 2014 w strukturze produkcji energii elektrycznej
wzrósł udział elektrowni cieplnych.

P

F
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V. Usługi w Polsce
1

Rodzaje usług. Transport i łączność

Cele lekcji: Poznasz wybrane rodzaje usług. Dowiesz się, jaką rolę odgrywają poszczególne rodzaje transportu w gospodarce Polski. Zrozumiesz wpływ
komunikacji na jakość życia mieszkańców naszego kraju i na jego gospodarkę.

Rozwiąż
dodatkowe
zadania
docwiczenia.pl
Kod: N7RCN8

Na dobry początek
1 Przyporządkuj podane przykłady usług do właściwej grupy.
przewóz pasażerów komunikacją miejską, wyjazd z biurem podróży do Grecji,
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, wysłanie paczki
A. Usługi dystrybucyjne:
B. Usługi rekreacyjno-zdrowotne:
C. Usługi oświatowo-kulturalne:
D. Usługi informacyjne (łącznościowe):
2 W tabeli przedstawiono wielkość przewozów towarów i pasażerów wg rodzajów transportu w Polsce w 2016 roku.
Zaznacz poprawne uzupełnienia zdań.
Największe znaczenie w przewozie ładunków i pasażerów ma transport A / B.
Udział transportu samochodowego
w przewozach pasażerskich w 2016 roku
wynosił C / D.
A. kolejowy

C. ponad 20%

B. samochodowy

D. niemal 60%

Transport
samochodowy
kolejowy
rurociągowy

Przewóz
ładunków
(mln t)

Przewóz
pasażerów
(tys. os.)

1 547

390 493

223

291 980

54

–

morski

7

632

wodny śródlądowy

6

2 024

lotniczy

0,04

8 779

OGÓŁEM

1 836

693 908

3 Podaj trzy przykłady wpływu transportu i łączności na jakość życia mieszkańców naszego
kraju i jego rozwój gospodarczy.
1. 
2. 
3. 
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Korzystam z informacji

Kanały – nie tylko zabytki epoki
Do połowy XIX wieku drogi wodne śródlądowe były najważniejszymi w Polsce
naturalnymi szlakami transportowymi. Obecnie ich długość wynosi 3655 km,
z czego 336 km to kanały. Jednym z najciekawszych pod względem rozwiązań
inżynieryjnych jest XIX-wieczny Kanał Elbląski. To jedyny działający szlak
żeglugowy na świecie, po którym statki turystyczne poruszają się nie tylko
po wodzie, lecz także – na specjalnych wózkach – po lądzie. Kanał Elbląski
wybudowano, aby skrócić drogę transportu towarów (m.in. drewna i zboża)
z Prus do Elbląga i dalej do Gdańska. Nieco inną funkcję pełni Kanał Gliwicki,
który wraz z Odrą łączy Górny Śląsk z portami w Szczecinie i Świnoujściu.

ęk
sł
Pa

t
No
ga

1:2 000 000

Elbląg
J.
Druzno

a

54°

54°
J. Narie

Ostróda
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Ruda

P

s in

18°30'
J. Rybnickie

a

Kąty to jedna z pięciu pochylni na Kanale Elbląskim. Przetaczane przez nią
statki muszą pokonać niemal 19-metrową różnicę wysokości między górnym
i dolnym odcinkiem kanału oraz 500-metrowy odcinek lądowy.

Rozwiąż zadania na podstawie powyższych informacji
4 Podaj nazwy dwóch kanałów wodnych zaznaczonych na mapach. Dopisz do każdej z nich
nazwy rzek lub miast, które zostały połączone tym kanałem.
Nazwa rzeki/miasta

Nazwa kanału

Nazwa rzeki/miasta

5 Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A lub B oraz jej uzupełnienie 1. albo 2.
Duże znaczenie dla gospodarki Polski ma obecnie Kanał
A.

Elbląski,

B.

Gliwicki,

który jest wykorzystywany
głównie

1.

do transportu węgla kamiennego.

2.

do transportu drewna i zbóż.
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6 Określ, który rodzaj transportu jest najkorzystniejszy w opisanych sytuacjach. Zaznacz
właściwą odpowiedź w każdym wierszu w tabeli.
Lp.

Oznaczenie
na mapie

Opis

1.

Przewożenie mebli ze sklepu do domu.

A

B

C

D

2.

Dostarczanie wody ze zbiornika retencyjnego do stacji uzdatniania.

A

B

C

D

3.

Przewożenie węgla kamiennego z kopalni do elektrowni.

A

B

C

D

4.

Dostarczanie cytrusów i kawy z Ekwadoru do Polski.

A

B

C

D

A. Transport samochodowy. 		

C. Transport przesyłowy.

B. Transport kolejowy. 			

D. Transport morski.

Dla dociekliwych
Poziom usług internetowych w danym
kraju ocenia się na podstawie kilku wskaźników. Należą do nich między innymi odsetek gospodarstw domowych z dostępem
do internetu oraz rodzaj usług, z których
społeczeństwa korzystają w sieci.

20°

0°

20°

1:70 00060°
000
Odsetek korzystających z usług
internetowych w UE:

60°

60°

powyżej 80%
70–80
60°

60–70
50–60
poniżej 50

7 Oceń poziom korzystania z usług dostępnych przez internet w Polsce na tle
innych państw Unii Europejskiej.

40°

40°

40°

0°

20°

40°

Odsetek osób korzystających z usług internetowych
w celach prywatnych w krajach UE w 2015 r.

Zapamiętaj!

• Usługi to sektor gospodarki obejmujący

działalność nieprodukcyjną, mającą na celu
zaspokajanie potrzeb ludzi, przedsiębiorstw
oraz instytucji.

• Transport dzielimy na: samochodowy,

kolejowy, wodny (morski i śródlądowy),
lotniczy oraz przesyłowy.
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• Największe znaczenie w naszym kraju, zarówno w przewozie towarów, jak i pasażerów,
ma transport samochodowy.

• Łączność to dział komunikacji obejmujący

przesyłanie informacji za pośrednictwem
poczty, telefonii, radia, telewizji i internetu.

2

Turystyka

Cele lekcji: Poznasz rodzaje turystyki wyróżnione ze względu na cel wyjazdu.
Poznasz walory przyrodnicze i kulturowe Polski oraz swojego regionu. Dowiesz się, które obiekty w Polsce zostały wpisane na „Listę światowego dziedzictwa UNESCO”.

Rozwiąż
dodatkowe
zadania
docwiczenia.pl
Kod: N7DXYX

Na dobry początek
1 Do każdego z wymienionych rodzajów turystyki dopisz przykładowy cel wyjazdu według
wzoru.
A. Turystyka biznesowa: uczestnictwo w międzynarodowych targach żeglarskich.
B. Turystyka lecznicza:
C. Turystyka wypoczynkowa:
D. Turystyka poznawcza:
2 Na mapie Polski literami (A–D) zaznaczono
cztery obszary, na których występują bardzo
dobre warunki do uprawiania określonych
rodzajów turystyki. Pod mapą umieszczono
nazwy tych obszarów oznaczone numerami
(I–V).
Uzupełnij tabelę. Wpisz literę (A–D) odpowiadającą obszarowi, na którym panują
najlepsze warunki do uprawiania danego
rodzaju turystyki, oraz numer (I–IV) odpowiadający nazwie tego obszaru.
Lp.

Rodzaj turystyki

1.

żeglarstwo

2.

narciarstwo

3.

wspinaczka
skałkowa

4.

windsurfing

Litera
Nazwa
na mapie obszaru

19°

23°

C

15°
54°

54°

A

D

B

15°
50°

50°

0

23°

100 km
19°

   I. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska.
         II. Karkonosze.
III. Kraina Wielkich Jezior Mazurskich.
   IV. Zatoka Pucka.

3 Podkreśl żółtym kolorem walory przyrodnicze naszego kraju, a niebieskim – jego walory
kulturowe.
wydmy w Słowińskim Parku Narodowym, kopalnia soli w Wieliczce,
Muzeum Powstania Warszawskiego, przełom Dunajca w Pieninach,
zamek krzyżacki w Malborku, Tatry, wyspa Wolin, Jarmark Dominikański
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4 Wymień po trzy walory przyrodnicze i kulturowe województwa lub powiatu, w którym
mieszkasz.
Walory przyrodnicze:

Walory kulturowe:

5 Na mapie konturowej Polski numerami 1–6 oznaczono wybrane obiekty wpisane na „Listę
światowego dziedzictwa UNESCO”. Na fotografiach przedstawiono charakterystyczne
elementy trzech z tych obiektów.
Zapisz pod fotografiami nazwy obiektów oraz numery, którymi oznaczono je na mapie.
19°

A.

23°

15°
54°

54°

5
4

1

6
2

3

15°

50°

50°

0

100 km

23°
19°

obiekty wpisane na „Listę UNESCO”

B.
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C.

Turystyka

Dla dociekliwych
Polscy turyści najczęściej wypoczywają nad Bałtykiem. Przyciągają ich tam szerokie, piaszczyste plaże, liczne imprezy kulturalne oraz dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna.
Na wzrost liczby przyjazdów wpływają również rozwój sieci transportowej oraz niestabilna
sytuacja polityczna w takich krajach jak Turcja czy Egipt. Nad Bałtyk przybywa coraz więcej
turystów z zagranicy, np. z Niemiec.
15°

19°

23°

Turyści zagraniczni
korzystający z obiektów
noclegowych wg krajów:
Brytyjczycy
Duńczycy
Holendrzy

54°

Niemcy

54°

Norwegowie
Rosjanie
Szwedzi
pozostali

0
15°

100 km

23°

19°

6 Na podstawie tekstu oraz mapy wykonaj polecenia
a) Na podstawie mapy oceń prawdziwość podanych informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F, jeśli jest fałszywa.
1.

Najwiekszą grupę turystów zagranicznych, którzy skorzystali z obiektów
noclegowych w podanych województwach w 2015 roku, stanowili Niemcy.

P

F

2.

W 2015 roku w województwie pomorskim Niemcy i Norwegowie stanowili
więcej niż połowę turystów korzystających z obiektów noclegowych.

P

F

b) Podaj trzy czynniki, które wpływają na wzrost liczby turystów wypoczywających
nad Bałtykiem.
1.
2.
3.

Zapamiętaj!

• Wśród głównych walorów turystycznych Polski
należy wymienić: zróżnicowany krajobraz,
czyste środowisko wielu regionów, liczne
zabytki historyczne oraz imprezy kulturalne.

• W naszym kraju znajduje się 15 obiektów

wpisanych na „Listę światowego dziedzictwa
UNESCO”.
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3

Handel

Cele lekcji: Poznasz podstawowe pojęcia związane z handlem zagranicznym.
Dowiesz się, jakie znaczenie ma handel zagraniczny dla polskiej gospodarki.
Nauczysz się obliczać saldo bilansu handlu zagranicznego.

Rozwiąż
dodatkowe
zadania
docwiczenia.pl
Kod: N752WV

Na dobry początek
1 Do każdej z podanych informacji przyporządkuj właściwy termin.
eksport, import
A.	Firma farmaceutyczna z Poznania sprowadza z Austrii komponenty do produkcji leków.
B.	Firma motoryzacyjna z Dolnego Śląska sprzedała w maju wszystkie wyprodukowane
skrzynie biegów do zakładów w Czechach.
2 W tabeli przedstawiono wielkość obrotów
handlu zagranicznego w Polsce w latach
2011–2016.
Wykonaj polecenia.

Rok

Obroty handlu zagranicznego
w Polsce (mld zł)
import

eksport

a) Oblicz saldo bilansu handlu zagranicznego w Polsce w latach 2014 i 2015.

2011

623,3

558,7

2012

648,1

603,4

Obliczenia:

2013

656,1

647,9

2014

704,6

693,5

2015

741,0

750,8

2016

777,5

798,2

2014:

, 2015:

b) Oceń prawdziwość informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F, jeśli
jest fałszywa.
1.

Saldo bilansu handlu zagranicznego w 2014 roku było korzystniejsze
dla Polski niż w roku 2015.

P

F

2.

Wartość obrotów handlu zagranicznego w 2011 roku była wyższa niż
w 2016 roku.

P

F

c) Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A lub B oraz jej uzasadnienie 1. albo 2.
Saldo bilansu handlu zagranicznego w Polsce w latach 2015 i 2016 było
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A.

dodatnie,

B.

ujemne,

ponieważ

1.

wartość eksportu była wyższa od wartości importu.

2.

wartość importu była wyższa od wartości eksportu.

Handel

3 Wymień trzy polskie firmy (w tym co najmniej jedną, która ma siedzibę w Twoim regionie) osiągające sukcesy na arenie międzynarodowej. Opisz krótko ich działalność.

Dla dociekliwych
[mld zł]

Polska zajmuje czwarte miejsce w Europie
pod względem eksportu mebli. W 2015 roku
wpływy z tego tytułu sięgnęły 36,6 mld zł.
Na eksport przeznacza się około 90% mebli
wyprodukowanych w naszym kraju, z czego
zdecydowana większość trafia do krajów Unii
Europejskiej oraz do Stanów Zjednoczonych.
Co ciekawe, ponad 50% mebli sprzedawanych
w sklepach IKEA na całym świecie produkuje
się w Polsce. Największe polskie firmy produkujące meble na eksport to Black Red White,
Grupa Nowy Styl, Com40 i Kler.

40
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2013

2014

2015

Wartość eksportu mebli z Polski w latach 2010–2015.

4 Na podstawie tekstu, wykresu i innych źródeł informacji wykonaj polecenia.
a) Wymień nazwy pięciu producentów mebli w Polsce.
1.

4.

2.

5.

3.
b) Podkreśl poprawne dokończenie każdego zdania.
A. Wartość eksportu mebli z Polski w latach 2010–2015 rosła / malała.
B. Meble produkowane w naszym kraju są sprzedawane tylko jako polskie marki / również
jako marki zagraniczne.
c) Opracuj w zeszycie krótki scenariusz obrazkowy reklamy lub nakręć reklamę wybranego polskiego produktu, np. mebli.

Zapamiętaj!

• Polska importuje głównie ropę naftową,

gaz ziemny, maszyny oraz samochody,
a eksportuje – meble, samochody osobowe,
silniki spalinowe oraz sprzęt RTV i AGD.

• Głównymi partnerami handlowymi Polski są:

• Saldo bilansu handlu zagranicznego

(różnica między wartością importu a wartością
eksportu) naszego kraju przez wiele lat było
ujemne. Wartość eksportu przewyższyła wartość importu dopiero w 2015 roku.

Niemcy, Włochy, Francja, Rosja i Chiny.
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Sprawdź, czy potrafisz Usługi w Polsce
1 Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A lub B oraz jej uzasadnienie 1. albo 2.
Największe znaczenie w przewozie ładunków i pasażerów w naszym kraju ma transport
A.

samochodowy,

1.

umożliwia on między innymi przewóz ładunków
bezpośrednio od producenta do odbiorcy.

2.

za jednym razem można przewieźć nim duże
ilości towarów.

ponieważ

B.

kolejowy,

2 Oceń prawdziwość informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F, jeśli jest
fałszywa.
1.

19°

2.

23°

19°

23°

15°

15°
54°

54°

54°

54°

15°

15°
50°

50°

Gęstość dróg kołowych
w km na 100 km2:

23°
19°

powyżej 130

70–100

100–130

poniżej 70

0

100 km

50°

50°

Gęstość sieci kolejowej
w km na 100 km2:
9,0–16,0

23°
19°

7,0–8,9

5,0–5,9

6,0–6,9

3,2–4,9

0

100 km

1.

Województwo łódzkie odznacza się największą w Polsce gęstością dróg
kołowych i sieci kolejowej.

P

F

2.

Duża gęstość dróg kołowych występuje w województwach o znacznej
koncentracji ludności i silnie uprzemysłowionych.

P

F

3 Wybierz zestaw, w którym podano oznaczenia zdań poprawnie opisujących cechy polskiego transportu.
1. Kolej jest wykorzystywana jako środek transportu w największych miastach w Polsce.
2. Gęstość dróg o twardej nawierzchni (w tym autostrad i dróg ekspresowych) jest w Polsce
porównywalna z gęstością tych dróg w innych państwach Unii Europejskiej.
3. Żegluga śródlądowa ma w Polsce niewielkie znaczenie między innymi ze względu na duże
wahania poziomu wody w rzekach.
4. Port lotniczy, który obsługuje w Polsce największą liczbę pasażerów, znajduje się w Krakowie.
A. 1 i 4		
100

B. 2 i 3		

C. 2 i 4		

D. 1 i 3

Sprawdź, czy potrafisz

4 Przyporządkuj opisy (A–F) do odpowiednich nazw rodzajów transportu. Uzupełnij
tabelę.
Transport
samochodowy

kolejowy

lotniczy

morski

śródlądowy

przesyłowy

A. Umożliwia przewóz na przykład ropy naftowej z Arabii Saudyjskiej do Gdańska.
B. Umożliwia dotarcie w niecałe 10 godzin z Pekinu do Warszawy.
C. Rozprowadza się nim między innymi ropę naftową, prąd elektryczny i gaz ziemny.
D. Jego cechą są stosunkowo niskie koszty przewozu na krótkich dystansach.
E. Obejmuje na przykład przejazdy tramwajem.
F. Umożliwia rejsy po Kanale Elbląskim.
5 Zaznacz zestaw, w którym podano nazwy państw będących głównymi partnerami handlowymi Polski.
A. Niemcy, Rosja, Białoruś.

C. Francja, Portugalia, Włochy.

B. Niemcy, Rosja, Chiny.

D. Rosja, Chiny, Szwajcaria.

6 Na mapie konturowej Polski oznaczono numerami 1–4 wybrane obiekty wpisane na „Listę
światowego dziedzictwa UNESCO”.
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23°
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54°

54°

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

3

Jeden z najpotężniejszych ceglanych obiektów
gotyckich w Europie został oznaczony na mapie

1

A. numerem 1 – jest to Hala Stulecia.
B. numerem 2 – jest to zamek krzyżacki.

4

15°

C. numerem 3 – jest to Stare Miasto w jednym
z miast nad Wisłą.

0

100 km

50°

50°
23°

D. numerem 4 – jest to nazistowski obóz koncentracyjny.

19°

obiekty wpisane na „Listę UNESCO”

7 Poniższy tekst dotyczy jednego z zabytkowych obiektów w Polsce.
Obiekt ten stanowi przykład doskonale zachowanego renesansowego układu urbanistycznego, łączącego włoskie i środkowoeuropejskie style architektoniczne. Same miasto, nazywane
perłą polskiego renesansu, zostało założone w XVI wieku na szlaku handlowym prowadzącym z Europy Zachodniej nad Morze Czarne.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Opisany obiekt znajduje się w
A. Zamościu.

B. Krakowie.

C. Warszawie.

D. Toruniu.
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VI. Zanieczyszczenie środowiska
przyrodniczego Polski

1

 anieczyszczenie środowiska
Z
przyrodniczego

Cele lekcji: Dowiesz się, jakie są źródła zanieczyszczenia środowiska w Polsce. Wymienisz najważniejsze skutki tego zjawiska i zaproponujesz działania
na rzecz ochrony środowiska.

Rozwiąż
dodatkowe
zadania
docwiczenia.pl
Kod: N78WHG

Na dobry początek
1 Przyporządkuj każdemu z wymienionych skutków zanieczyszczenia środowiska jego
główne źródło (A–C).
Lp.

Skutek zanieczyszczenia środowiska

Źródło zanieczyszczeń

1.

kwaśne opady i mgły

A

B

C

2.

smog

A

B

C

3.

nadmierna eutrofizacja

A

B

C

A. Rolnictwo.

B. Przemysł.

C. Transport i piece węglowe.

2 Zaznacz podpunkty, w których wymieniono skutki kwaśnych opadów i mgieł.
A. Degradacja roślinności.

C. Nadmierne użyźnienie wód.

B. Zakwaszenie gleb.

D. Wzrost średniej temperatury powietrza.

3 Na mapie przedstawiono stan ekologiczny wód śródlądowych w Polsce.
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klasa IV – wody słabej jakości
klasa V – wody złej jakości

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego

Wykonaj polecenia.
a) Oceń prawdziwość informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F, jeśli
jest fałszywa.
1.

Wody rzek Przymorza są słabej jakości.

P

F

2.

W Polsce wody złej jakości występują tylko w okolicach Górnośląskiego
Okręgu Przemysłowego.

P

F

b) Podaj przyczynę złego stanu ekologicznego wód śródlądowych w Polsce.

Dla dociekliwych
Województwo śląskie odznacza się bardzo
dużą gęstością zaludnienia (377 os./km 2)
oraz wysokim stopniem zurbanizowania i uprzemysłowienia, co powoduje, że
środowisko przyrodnicze jest tam bardzo
zanieczyszczone. Z województwa śląskiego pochodzi około 38% krajowej emisji
zanieczyszczeń gazowych oraz 22% zanieczyszczeń pyłowych. Niepokojąco wysoka
jest również ilość wytwarzanych odpadów.
Przekracza ona 3,7 tys. t/km2 powierzchni.

Elektrownie opalane węglem (m.in. w Jaworznie) należą do
głównych źródeł zanieczyszczeń w województwie śląskim.

4 Na podstawie tekstu oraz innych źródeł informacji wykonaj zadania.
a) Podaj przyczynę dużego zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego w województwie
śląskim.
b) Zaproponuj dwa działania, które pozwoliłyby zmniejszyć ilość odpadów wytwarzanych w województwie śląskim.
1.
2.
Zapamiętaj!

• Głównymi źródłami zanieczyszczeń środowi-

ska przyrodniczego są przemysł, motoryzacja
i rolnictwo.

• Zanieczyszczenie środowiska jest przyczyną
m.in. chorób układu oddechowego
i nowotworów.

• Na skutek przedostawania się zanieczyszczeń

do atmosfery powstają kwaśne opady i smog.
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Zdajesz egzamin ósmoklasisty?
Sięgnij po repetytoria i arkusze Nowej Ery!
JĘZYK POLSKI

· MATEMATYKA · JĘZYK ANGIELSKI

REPETYTORIA
Zawierają niezbędną teorię, wskazówki
i zadania typu egzaminacyjnego.
Pomagają krok po kroku wyćwiczyć
umiejętności sprawdzane na egzaminie.

ARKUSZE
Pozwalają oswoić się z formą egzaminu,
sprawdzić poziom przygotowania
i wypracować skuteczne strategie
egzaminacyjne.

Zamów i rozpocznij trening!

sklep.nowaera.pl

Nowy zeszyt ćwiczeń już od pierwszych lekcji geografii kształci i doskonali
kluczowe umiejętności geograficzne, takie jak praca z mapą czy wykonywanie
podstawowych obliczeń. Dzięki zróżnicowanym zadaniom ułatwia przygotowanie
do sprawdzianów i kartkówek.
Praca z mapą

Stopniowanie
trudności zadań

różnorodne zadania z mapą
kształcące umiejętność jej analizy
oraz oznaczania zjawisk i obiektów
geograficznych

Na dobry początek
ćwiczenia wprowadzające
w temat lekcji

Sprawdź, czy znasz mapę!
zadania kształcące umiejętność
korzystania z mapy
ogólnogeograficznej i mapy
administracyjnej Polski

Dla dociekliwych
zadania poszerzające wiedzę
z omawianego tematu

Wykonywanie
obliczeń

Zainteresowanie
przedmiotem

Samouczki
zadania rozwiązane krok
po kroku wraz z ćwiczeniami,
uczące wykonywania
podstawowych obliczeń
geograficznych

Korzystam z informacji
ciekawe treści połączone
z zadaniami sprawdzającymi
umiejętności

Obejrzyj
animację
docwiczenia.pl
Kod: N7AAWC

Dodatkowe materiały –
oglądaj, pobieraj,
drukuj.

www.nowaera.pl

N7AAWC

nowaera@nowaera.pl

Centrum Kontaktu: 801 88 10 10, 58 721 48 00

Zeskanuj kod QR,
który znajdziesz
wewnątrz
zeszytu ćwiczeń,
lub wpisz kod na
docwiczenia.pl.

