
 WSKAZANIA NA TEMAT PRZYGOTOWANIA PRACY – 2017/18 

 

1. Prezentacja nie może zawierać więcej niż 20 przeźroczy, tak, aby można ją było zaprezentować podczas lekcji. 

Przeźrocze tytułowe oraz bibliografia nie są wliczane do zawartości 20 przeźroczy.  

2. Praca powinna mieć wyraźnie wskazany temat (tytuł), odpowiednio czytelną kompozycję i atrakcyjną formę.  

3. Na wzbogacenie walorów pracy wpływają wykresy, schematy, fotografie, mapy, krótkie filmy, muzyka,                  

a nawet narracja.  

4. Bardzo ważnym elementem takiej pracy są odpowiednio dobrane, czytelne fragmenty tekstu (pamiętaj                    

o znaczeniach ewentualnych cytatów!), opisujące ważniejsze lub trudne do przedstawienia w formie graficznej 

zjawiska.  

5. Każda prezentacja powinna mieć załączoną bibliografię (ostatnie przeźrocza). W przypadku literatury pisanej, 

żadna z pozycji bibliografii nie powinna być wydana wcześniej niż w roku 1990.  

6. Nazwisko autora należy umieścić na końcowym przeźroczu.  

7. Należy zachować proporcjonalna równowagę pomiędzy ilością elementów graficznych, zamieszczonych                

w prezentacji, a tekstem objaśniającym.  

8. Prezentację do oceny należy umieścić na platformie MARLU.  

 

Przykłady zapisu bibliografii  

1. Burzyński R.: Wisła dziś – jutro. WSiP, Warszawa 1985  

2. Geografia świata. Pod red. M. Rościszewskiego. WSiP, Warszawa 1985  

3. Grzesial N.: Stan czystości rzek w Polsce. [w:] Wiadomości statystyczne 1988 nr 4, s.38-40  

4. Kortus B.: Wpływ przemysłu na środowisko. [w:] Problemy ochrony środowiska. Pod red. S. Berezowskiego           

i M. Bytnar-Suboczowej. WSiP, Warszawa 1990  

5. Piasecki D.: Doliny złożone rzek Pomorza. [w:] Czasopismo geograficzne 1997, s.21.  

6. http://www.polonia.es/repository/images/mapa1.jpg (mapa Polski)  

7. http://portal.engo.pl/files/wielkopolska.ngo.pl/public/Loga/mapa_wielkopolski-bt.gif (mapa wielkopolski)  

 

 

Kryteria oceny  

 wartości merytoryczne  

 zgodność z tematem  

 wszechstronność analizy tematu  

 strona graficzna  

 staranność wykonania  

 czytelność formy przekazu  

 zróżnicowanie wykorzystanej literatury pomocniczej  

 

Termin  

przesłanie pracy do oceny na MARLU do 20 grudnia 2017r. godz. 22.00. (można wcześniej)  

konsultacje do 01 grudnia 2017r. włącznie  

 

PAMIĘTAJ!  

 Nie zamieszczaj nie oznaczonych cytatów.  

 Wykonaj spis bibliograficzny wg powyższych wskazówek.  

 

Ocena otrzymana za pracę zostanie wpisana na II semestr roku szkolnego. 

Życzę przyjemnej pracy i powodzenia! 
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TEMATY PRAC SEMESTRALNYCH – do wyboru 

 

1. Wpływ zlodowaceń na rzeźbę Polski. 

2. Wpływ przejściowości klimatycznej na zróżnicowanie roślinne Polski. 

3. Znaczenie i wykorzystywanie wód powierzchniowych w Polsce. 

4. Gleby w Polsce i ich przydatność rolnicza. 

5. Rozwój i rozmieszczenie ludności w Polsce. 

6. Struktura demograficzna ludności Polski. 

7. Produkcja roślinna i zwierzęca w Polsce. 

8. Występowanie i wydobycie bogactw mineralnych w Polsce. 

9. Czynniki lokalizacji i rozmieszczenie przemysłu w Polsce. 

10. Zalety, wady i perspektywy rozwoju transportu w Polsce. 

11. Znaczenie polskiego handlu zagranicznego.  

12. Charakterystyka istniejących euroregionów w Polsce. 

13. Odwzorowania kartograficzne i ich zastosowanie. 

14. Metody prezentacji kartograficznej. 

15. Powstanie i ewolucja Ziemi. 

16. Ruchy Ziemi i ich następstwa. 

17. Budowa wewnętrzna Ziemi. 

18. Tektonika płyt litosfery. 

19. Wulkanizm na świecie. 

20. Trzęsienia ziemi. 

21. Ruchy górotwórcze. 

22. Czynniki i procesy egzogeniczne. 

23. Atmosfera – ochronna powłoka Ziemi. 

24. Przyczyny i skutki krążenia mas powietrza. 

25. Chmury i towarzyszące im zjawiska. 

26. Zjawiska pogodowe na świecie. 

27. Rzeźbotwórcza działalność morza. 

28. Rzeźbotwórcza działalność rzeki. 

29. Rzeźbotwórcza działalność lodowców i lądolodów. 

30. Rzeźbotwórcza działalność wiatru. 

31. Poziome i pionowe formy ukształtowania powierzchni ziemi. 

32. Miasta Polski powstałe po roku 1950.                     

33. Możliwe kierunki rozwoju gospodarczego w Karpatach.   

34. Działania zmierzające do zmniejszenia eutrofizacji Bałtyku.      

35. Formy polodowcowe w krajobrazie Polski.   

36. Zróżnicowanie procesów brzegowych.  

37. Bałtyckie szlaki żeglugowe.  

38. Długoterminowe prognozowani pogody w Polsce.  

39. Pogodowe problemy w rolnictwie.  

40. Rośliny wprowadzone przez człowieka na teren Polski.  

41. Zwierzęta wprowadzone przez człowieka na teren Polski.  

42. Stan zdrowotny lasów i borów w Polsce.  

43. Znaczenie wód podziemnych w lecznictwie.  

44. Typy i przyczyny powodzi w Polsce.   

45. Przyrodnicze przyczyny degradacji gleb w Polsce.  

46. Antropogeniczne przyczyny degradacji gleb w Polsce.  

47. Krainy o największej różnorodności środowiska.  

48. Rolnictwo na Żuławach Wiślanych.  

49. Turystyka na Pojezierzu Suwalskim.  

50. Środowisko przyrodnicze Kotliny Warszawskiej.  

51. Zróżnicowanie budowy geologicznej wyżyn Polski.  



52. Parki Narodowe na wyżynach polskich.  

53. Inwersja rzeźby w Polsce i jej przykłady.  

54. Zagospodarowanie walorów przyrodniczych Sudetów.  

55. Bieszczady – góry mało znane.  

56. Jak tworzyła się Polonia…  

57. Polskie problemy demograficzne.  

58. Regionalne typy polskiego rolnictwa.  

59. Mechanizmy rynkowe warunkujące górnictwo.  

60. Odnawialne surowce energetyczne w Polsce.  

61. Branże przyszłości, branże hi-tech w Polsce.  

62. Działalność specjalnej strefy ekonomicznej.  

63. „Tranzytowe położenie” Polski – komunikacja.  

64. Współpraca transgraniczna Polski.  

 

 

 


