Klasa 2 LO GEOGRAFIA

I.
63.

Wietrzenie skał

• klasyfikacja procesów
egzogenicznych
• przebieg procesu
wietrzenia
• rodzaje wietrzenia
• intensywność wietrzenia
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
64.

Ruchy masowe

•

rodzaje ruchów
masowych
•
przyczyny powstawania
ruchów masowych
•
ruchy masowe
a działalność człowieka

•

•
•
•
•
•
•

PROCESY EGZOGENICZNE

wyjaśnia znaczenie terminów: wietrzenie, zwietrzelina
klasyfikuje procesy egzogeniczne kształtujące powierzchnię Ziemi
omawia przebieg procesu wietrzenia
rozróżnia typy wietrzenia
charakteryzuje oraz opisuje produkty i formy powstałe w wyniku
wietrzenia fizycznego
opisuje etapy wietrzenia mrozowego
opisuje czynniki odpowiedzialne za przebieg procesu wietrzenia
chemicznego i biologicznego
podaje przykłady skał, które podlegają intensywnemu wietrzeniu
chemicznemu
wskazuje zależność między klimatem a typem wietrzenia
wymienia i wskazuje na mapie obszary, na których zachodzą
intensywne procesy wietrzenia

5.6

wyjaśnia znaczenie terminów: denudacja, ruchy masowe, erozja
wymienia podstawowe rodzaje ruchów masowych
wykazuje wpływ cech budowy geologicznej na grawitacyjne ruchy
masowe
podaje przyczyny powstawania ruchów masowych
omawia proces obrywania, osuwania, odpadania, spełzywania
i spłukiwania
wykazuje wpływ działalności człowieka na intensywność ruchów
masowych
podaje konsekwencje ruchów masowych

5.8

•
•

podręcznik Oblicza geografii 1, zakres rozszerzony
atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych wydawnictwa
Nowa Era, zakres rozszerzony

•

Multibook
komputer z programami edukacyjnymi, łączem internetowym
i rzutnikiem multimedialnym (w miarę możliwości szkoły)
•
ścienna mapa ogólnogeograficzna świata
•
omawianie etapów wietrzenia mrozowego na podstawie
ilustracji umieszczonej w podręczniku
•
analizowanie intensywności procesów wietrzenia na
podstawie ilustracji umieszczonej w podręczniku
•

•
•

podręcznik Oblicza geografii 1, zakres rozszerzony
atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych wydawnictwa
Nowa Era, zakres rozszerzony

•

Multibook
komputer z programami edukacyjnymi, łączem internetowym
i rzutnikiem multimedialnym (w miarę możliwości szkoły)
•
ścienna mapa ogólnogeograficzna świata
•

•
•

plansza dydaktyczna: Ruchy masowe

metody aktywizujące (np. mapa mentalna: Konsekwencje
ruchów masowych)
•
omawianie podstawowych rodzajów ruchów masowych oraz
ich przyczyn na podstawie infografiki umieszczonej w podręczniku

