
Konspekt lekcji geografii w klasie III gimnazjum:

„ Rola transportu w gospodarce Polski"

Cele:
Uczeń:

• Wyjaśni, czym jest transport
• Określi co to jest sieć transportu, szlak transportowy, węzeł transportu
• Omówi czynniki historyczne, naturalne i ekonomiczne warunkujące rozwój transportu
• Wskaże na mapie Polski główne szlaki kolejowe, samochodowe
• Potrafi wyróżnić rodzaje transportu
• Wskaże na mapie główne szlakiżeglugiśródlądowej w Polsce
• Wykaże powiązania między rozmieszczeniem portów morskich Polski a siecią

transportową kraju
• Omówi połączenia lotnicze Polski z zagranicą
• Potrafi wskazać wady i zalety poszczególnych rodzajów transportu w Polsce
• Wskaże jaki wpływ wywiera transport na poszczególne działy gospodarki narodowej;

rolnictwo, przemysł, handel, turystykę.

Metody:
• Pogadanka
• Analiza danych statystycznych
• Praca z mapą

Środki dydaktyczne:
• Mapa hipsometrycznaświata
• Podręcznik geografii dla gimnazjum T. Krynicka- Tarnacka, Grażyn Wnuk, Z.

Wojtkowicz „Moje miejsce w Polsce i regionie”.
• Zadania geograficzne dla gimnazjum część III T. Krynicka- Tarnacka, Grażyn

Wnuk, Z. Wojtkowicz „Moje miejsce w Polsce i regionie”.
• Świat w liczbach 2000
• „Szkolny słownik geograficzny„ pod redakcją J. Flisa
• Atlas geograficzny

Przebieg lekcji:

Zagadnienia Czynności nauczyciela Czynności ucznia
1.Transport jako dział
gospodarki narodowej.

Podanie definicji transportu Próby zdefiniowania pojęć:
sieć transportu, szlak
transportowy, węzeł
transportu.

2. Czynniki warunkujące
kształtowanie się sieci
transportu

Kierowanie pogadanką w taki
sposób, aby uczniowie podali
czynniki historyczne,
naturalne oraz ekonomiczne.

Uczniowie podają;
- czynniki historyczne-
zachodnia część kraju ma
najbardziej rozbudowaną sieć
transportu(ziemie byłego
zaboru pruskiego)



- położenie Polski w Europie
Środkowej i przewaga nizin
zdecydowały,że sieć
transportu wykształciła się
południkowo i
równoleżnikowo.

3. Rodzaje transportu Wyodrębnienie rodzajów
transportu.

Uczniowie analizują mapy
rozmieszczenia dróg
kolejowych i samochodowych
w podręczniku i atlasie na
podstawie danych
statystycznych w podręczniku
oceniają przewóz pasażerski
w Polsce przez wszystkie
rodzaje transportu oraz
dokonują krótkiej
charakterystyki przemysłu
motoryzacyjnego w kraju.

4. Wady i zalety
poszczególnych rodzajów
transportu

Nauczyciel wymienia kolejno
poszczególne rodzaje
transportu

Uczniowie na podstawie
dotychczas zdobytej wiedzy
wskazują plusy i minusy
różnych rodzajów transportu.

5. Transport a pozostałe
działy gospodarki narodowej

Nauczyciel podaje dziedziny
gospodarki narodowej takie,
jak: rolnictwo, przemysł,
handel, turystyka.

Uczniowie podają powiązania
i wpływ transportu na podane
dziedzinyżycia. I wyciągają
ogólny wniosek,że transport
jest czynnikiem
dynamizującym rozwój kraju.

6. Kierunki rozwoju
transportu.

Nauczyciel podaje grupy
towarów

Uczniowie ustalają optymalne
dla tych towarówśrodki
transportu.
Określają, w jakim kierunku
powinny rozwijać się
poszczególne rodzaje
środków transporu, aby były
przyjazneśrodowisku.

7. Lokalne formy transportu. W toku pogadanki nauczyciel
wyodrębnia lokalne formy
transportu i warunki ich
lokalizacji

Uczniowie opisują lokalną
sieć transportową, wymieniają
towary transportowane
najczęściej.
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