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01.06.2020 

Temat: Utrwalenie wiadomości z działu  - geografia 

 

1. Metoda naukowa i wyjaśnianie świata 

 Teoria Wielkiego Wybuchu (ang. Big Bang Theory) zakłada, że ok. 13,7 mln lat temu 

rozpoczęła się ewolucja wszechświata – zaczął się on rozszerzać. W miarę postępu tego 

procesu zmniejszała się gęstość i temperatura tworzącej go materii, co doprowadziło 

do powstania wielu galaktyk. 

 Według teorii Inflacji Kosmologicznej wszechświat rozszerzył się niezwykle gwałtownie 

w pierwszych chwilach swojego istnienia. Następnie ta gwałtowna ekspansja została 

wyhamowana, po czym rozpoczęło się powolniejsze rozszerzanie kosmosu, które występuje 

do dziś. 

 Wszechświat jest zbudowany z materii, która emituje światło, oraz takiej, która go nie 

emituje – tzw. ciemnej materii. 

 Około 4,6 mld lat temu z obłoku materii międzygwiazdowej zaczął formować się Układ 

Słoneczny.  
 

 

2. Wynalazki, które zmieniły świat  

 Układ południków i równoleżników na globusie nazywamy siatką geograficzną. Linie 

południków i równoleżników po przeniesieniu na płaszczyznę tworzą siatkę kartograficzną. 

 Każdy punkt na Ziemi ma swoje współrzędne geograficzne, których podstawą 

wyznaczania jest układ południków i równoleżników. Do określania długości geograficznej 

służą południki, a do określania szerokości geograficznej – równoleżniki.  

 Dawniej do określenia położenia na kuli ziemskiej wykorzystywano kwadrant, później 

sekstant. Obecnie najpopularniejszym systemem pozycjonowania jest nawigacja GPS. 

 Odbiornik GPS umożliwia m.in. określenie współrzędnych geograficznych oraz wysokości 

nad poziomem morza miejsca, w którym znajduje się obserwator.  

 Wyróżnia się dwa główne rodzaje zastosowań systemu GPS: cywilne oraz wojskowe. 
 

 

3. Energia – od Słońca do żarówki 

 Człowiek uzyskuje energię z różnych źródeł, które dzielą się na odnawialne oraz 

nieodnawialne. Odnawialne źródła energii to m.in. energia słoneczna, wiatrowa, wodna 

i geotermalna. Nieodnawialne źródła energii to np. węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz 

ziemny i uran. 

 Coraz większa dbałość o środowisko przyrodnicze powoduje, że rośnie znaczenie 

odnawialnych źródeł energii. Ich udział w światowej produkcji energii wciąż jest jednak 

niewielki. Aż 98% wytwarzanej na świecie energii elektrycznej pochodzi z trzech typów 

elektrowni: cieplnych, wodnych oraz jądrowych. 

 Energię słoneczną wykorzystuje się zarówno do produkcji energii elektrycznej (ogniwa 

fotowoltaiczne), jak i cieplnej (kolektory słoneczne). Na wzrost zainteresowania energią 

słoneczną wpływa m.in. wyczerpywanie się złóż surowców energetycznych. 
 

 

4. Technologie współczesne i przyszłości  

 Przemysł zaawansowanej technologii (high-tech) obejmuje zakłady opierające swoją 

produkcję na najnowszych osiągnięciach naukowych oraz technologicznych. 
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 Głównymi czynnikami lokalizacji przemysłu high-tech są: kapitał, zaplecze naukowo- 

-badawcze, wykwalifikowana siła robocza, rozbudowana infrastruktura komunikacyjna, 

walory środowiskowe i krajobrazowe oraz sąsiedztwo firm o podobnym profilu działalności. 

 Rozmieszczenie przemysłu high-tech na świecie jest bardzo zróżnicowane. Najwięcej 

ośrodków znajduje się przede wszystkim w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo. 

 Pierwszym – i jak dotąd największym – ośrodkiem przemysłu high-tech jest Dolina 

Krzemowa położona w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Swoje siedziby ma tam wiele 

znanych na całym świecie koncernów informatycznych i farmaceutycznych. 
 
 

5. Cykle, rytmy i czas 

 Ziemia wykonuje ruch obiegowy wokół Słońca. Jego następstwami są m.in. występowanie 

czterech astronomicznych pór roku, zmienna długość trwania dnia i nocy oraz zjawisko dnia 

polarnego i nocy polarnej. 

 W zależności od miejsca na Ziemi liczba klimatycznych pór roku jest różna. Na przykład 

w okolicach równika obserwuje się jedną porę roku, a w strefie klimatu umiarkowanego 

przejściowego – aż sześć. 

 Cykliczne następstwo procesów geologicznych, będące ogniwem obiegu materii 

w przyrodzie, nosi nazwę cyklu geologicznego. 

 Dzięki energii słonecznej oraz sile ciężkości woda znajduje się w ciągłym ruchu. 

Jej przemieszczanie się między atmosferą, hydrosferą a litosferą nazywamy cyklem 

hydrologicznym. 
 
 

6. Zdrowie 

 Turystyka to zjawisko o charakterze społecznym, kulturowym oraz ekonomicznym. 

Obejmuje czasowe i dobrowolne przemieszczanie się osób podejmowane w celach innych 

niż zmiana stałego miejsca zamieszkania. 

 O atrakcyjności turystycznej danego miejsca lub regionu decydują jego walory turystyczne 

(przyrodnicze i kulturowe) oraz odpowiednia infrastruktura turystyczna. 

 Jednym z najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym regionów świata jest 

Europa. Przypada na nią nieco ponad połowa wszystkich przyjazdów turystycznych. 

 Duży wpływ na natężenie ruchu turystycznego mają względy bezpieczeństwa. Turyści nie 

odwiedzają krajów, na których terenie toczą się konflikty zbrojne oraz wybuchają epidemie 

chorób zakaźnych. Do podróży zniechęcają także klęski żywiołowe: trzęsienia ziemi, 

tsunami oraz powodzie. 
 
 

7. Woda – cud natury 

 Jedynie 2,5% zasobów wodnych Ziemi stanowią wody słodkie, skupione w ponad 2/3 

w postaci śniegu i lodu na obszarach okołobiegunowych oraz w wysokich górach. 

 Rozkład zasobów słodkiej wody na Ziemi jest bardzo nierównomierny. 

 W skali świata największe ilości wody zużywa rolnictwo. 

 Nadmierna eksploatacja zasobów wodnych jest przyczyną powstania leja depresyjnego 

oraz zjawiska pustynnienia. 

 Do głównych źródeł zanieczyszczeń wód, zwłaszcza powierzchniowych, należą 

gospodarstwa domowe oraz zakłady przemysłowe. 

 Do działań wspomagających racjonalne gospodarowanie wodą należy przede wszystkim 

ograniczanie wykorzystania jej zasobów, m.in. poprzez instalowanie urządzeń 

umożliwiających zmniejszenie zużycia wody w rolnictwie oraz przemyśle.  

 


