
KURSY GEOGRAFII  

Realizowane w II Liceum Ogólnokształcącym  

im. Marii Skłodowskiej-Curie  

w Gorzowie Wielkopolskim 
 

Kursy geografii realizowane w II LO, podzielone są na trzy grupy: kurs podstawowy, 

kursy specjalizacji – obowiązkowe i kursy  „do wyboru”. Kurs podstawowy (101) obejmuje 

30 godzin lekcyjnych, kursy specjalizacji  (201, 202, 203, 204, 205) i kursy „do wyboru” 

(206, WOE, TUR) – po 60 godzin. 

 

Kurs 101 – Wstęp do geografii 

 

Kurs podstawowy obejmuje zagadnienia geografii społeczno-ekonomicznej Świata i tym 

sposobem uzupełnia materiał z zakresu geografii fizycznej realizowany w gimnazjum. 

 

 współczesne problemy demograficzne Świata 

 zróżnicowanie gospodarcze Świata 

 relacje człowiek – środowisko przyrodnicze 

 

Kurs 201 – Kartografia i astronomiczne podstawy geografii 

 

Kurs składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje podstawowe zagadnienia kartografii. 

(oprócz wiedzy teoretycznej kształci również umiejętności praktyczne), druga -  

astronomiczne podstawy geografii. 

 

Część I 

 

 mapa jako źródło informacji naukowej 

 metody prezentacji kartograficznych 

 podstawowe metody geodezyjne 

 kartografia tematyczna 

 

Część II 

 

 miejsce Ziemi we Wszechświecie 

 Układ Słoneczny 

 Ruchy Ziemi 

 

Kurs 202 – Sfery Ziemi 

 

Kurs obejmuje zagadnienia z geografii fizycznej ogólnej. Program kursu realizowany jest 

poprzez charakterystykę poszczególnych sfer Ziemi. 

 

 atmosfera 

 hydrosfera 

 biosfera 

 pedosfera 

 



Kurs 203 – Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi 

  

Kurs 203 jest rozwinięciem kursu 202, skupionym na procesach zachodzących w litosferze i 

kształtujących rzeźbę powierzchni Ziemi. 

 

 procesy endogeniczne 

 procesy egzogeniczne 

 formy ukształtowania powierzchni Ziemi 

 

Kurs 204 – Geografia Polski 

 

Kurs 204 jest kursem geografii regionalnej, dotyczy zarówno środowiska przyrodniczego jak i 

zagadnień społeczno-ekonomicznych Polski. 

 

 środowisko przyrodnicze Polski 

 przemiany demograficzne Polski 

 gospodarka Polski 

 rola Polski w Europie i na Świecie 

 

Kurs 205 – Geografia społeczno-ekonomiczna  

 

Kurs obejmuje zagadnienia z geografii społeczno-ekonomicznej Świata.  

 

 środowisko geograficzne 

 problemy demograficzne  Świata 

 procesy urbanizacyjne 

 gospodarka Świata 

 konflikty zbrojne 

 organizacje międzynarodowe 

 globalizacja 

 

Kurs 206 – Prace kameralne z geografii 

 

Prace kameralne, to działania z zakresu kartografii tematycznej, analizy wykresów i tabel,  

opracowań tekstów źródłowych i ankiet, doświadczeń, rozwiązywania zadań geograficznych. 

 

WOE – Wiedza o Europie 

 

Kurs WOE dotyczy Europy w bardzo szerokim ujęciu, obejmującym elementy geografii, 

historii, kultury i polityki. Szczególne miejsce na kursie zajmują zagadnienia dotyczące Unii 

Europejskiej. 

 

TUR – Turystyka 

  

Kurs TUR obejmuje teoretyczne podstawy turystyki, charakterystykę najważniejszych 

regionów turystycznych Polski i Świata,  oraz część praktyczną, czyli wycieczki, rajdy, 

spływy i biwaki. 


