
LEKCJA GEOGRAFII Z ELEMENTAMI JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA 
TECHNIKUM I LICEUM PROFILOWANEGO 

 
 
 
 
TEMAT: Przedmiot i zakres badań geografii 
 
 
Czas lekcji: 45 minut 
 
 
Cele kształcenia: 

- rozumienie poszczególnych dziedzin geografii, 
- zaznajomienie się z nazewnictwem angielskim wybranych dziedzin geografii, 
- umiejętność obiektywnej oceny źródeł informacji geograficznej. 
 
 

Cele operacyjne: 
     -jaki jest podział nauk geograficznych; wprowadzenie polskiego i angielskiego           
nazewnictwa, 

- jaki jest przedmiot i zakres badań poszczególnych nauk geograficznych, 
- jakie są źródła informacji geograficznej, 
- jak pozyskiwać i przetwarzać informacje o środowisku przyrodniczym, 
- jak uzyskiwać informacje z Internetu. 
 
 

Uczeń rozumie: 
- przydatność geografii w życiu codziennym, 
- przydatność znajomości języka angielskiego w posługiwaniu się informacją naukową, 
- znaczenie przetwarzania i gromadzenia informacji. 
 
 

Uczeń potrafi: 
- korzystać z różnych źródeł informacji, także anglojęzycznych, 
- odszukać informacje geograficzne w Internecie, 
- ocenić wartość merytoryczną informacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Tok lekcji 
 
 
 
 
 

Faza lekcji Zagadnienia Czynności uczniów Czynności nauczyciela 

Wprowadzająca 1.Pytania wprowadzające 
dotyczące źródeł informacji 
geograficznej. 
2.Zaznajomienie z 
podziałem nauk 
geograficznych w języku 
polskim i angielskim. 

- odpowiadają na 
pytania. 
 

-zadaje pytania i pogłębia 
odpowiedzi. 

Realizacyjna 3. Przedmiot i zakres badań 
nauk geograficznych. 
4. Praktyczne zastosowanie 
wiedzy geograficznej w 
życiu codziennym. 

-sporządzają notatkę na 
temat nauk, 
geograficznych  w 
języku polskim i 
angielskim, 
-uczniowie czytają 
angielską definicję 
geografii i starają się 
odpowiedzieć na 
zadane pytania. 

-zadaje każdemu 
uczniowi opracowanie 
notatki na temat wybranej 
nauki geograficznej, 
-dzieli klasę na cztery 
grupy, które 
przygotowują odpowiedzi 
na zadane pytania, 
- uzupełnia odpowiedzi 
uczniów. 
 

Podsumowująca 5. Źródła informacji 
geograficznej 

-zapisują polecenie 
pracy domowej 
polegającej na 
wyszukaniu informacji 
geograficznej. 

-informuje gdzie 
uczniowie mogą szukać 
informacji, 
-podaje temat pracy 
domowej polegającej na 
znalezieniu informacji 
geograficznej w 
Internecie.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik 1. 
 
 
 
Słowniczek pojęć angielskich 
 
Geografia - geography 
Geografia fizyczna - physical geography 
Geologia - geology 
Geomorfologia -geomorphology 
Meteorologia – meteorology 
Klimatologia – climatology 
Oceanografia – oceanography 
Hydrologia – hydrography 
Geografia gleb – pedology 
Geografia roślin – plant geography 
Geografia zwierząt – animal geography 
Geografia ekonomiczna – economic geography 
Geografia społeczna – social geography 
Geografia ludności – humanl geography 
Geografia osadnictwa – settlement geography 
Geografia rolnictwa – agricultural geography 
Geografia przemysłu – industrial geography 
Geografia transporu – transport geography 
Geografia turystyki – geography of tourism 
Kartografia – cartography 
Geografia regionalna – regional geography 
 
Załącznik 2. 
 
“GEOGRAPHY 
 

The term “geography” comes from a Greek word that means writing about or 
describing the earth. The study of geography begins with the perception that places on the 
earth differ from one another in significant ways. Just as important, people differ, and so do 
the ways in which they organize themselves and use the earth’s resources. Geography, then, is 
primarily the study of places and the complex relationships between people and their 
environments. 

There are many aspects of geography. Two broad subdivisions are physical geography 
and human geography. Physical geographers study natural features and the climatic, geologic, 
and other processes that shape our world. Human geographers focus on people and their 
patterns of settlement and activity. Cartography and map making, is important to geography 
because maps are the basic tools of geographers. 

To describe and explain our world, geographers draw upon findings in many related 
fields – without losing sight of the whole picture. This concern with the whole picture – the 
interconnection of people, places, and things – is the great attraction of geography.” 
 



“Exploring Your World: The Adventure Of Geography”, 1993. Washington,D.C. The 
National Geographic Society, str.243 
 
Załącznik 3. 
 
 
Pytania do tekstu. 
 

1. What does the term „geography” mean? 
2. What is the main subject of geography? 
3. How is the geography subdivided? 
4. What is the greatest attraction of geography? 
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