
Noc z geografią dla maturzystów na 

Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania 

Środowiska Egzamin dojrzałości tuż-tuż, a 

geografowie i geolodzy z Uniwersytetu 

Wrocławskiego chcą pomóc tegorocznym 

maturzystom korzystając z możliwości, 

jakie dają narzędzia komunikacji zdalnej. 

Już 16 kwietnia odbędzie się pierwsza Noc 

z geografią dla maturzystów! Przyjęło się 

uważać, że geografia to najprostszy 

przedmiot, jaki można wybrać na maturze. 

Statystyki temu przeczą – niejednemu 

abiturientowi na geografii powinęła się 

noga. Zakres materiału jest ogromny, 

obejmując zarówno sposoby prezentacji 

zjawisk na mapach, przemiany społeczno-

ekonomiczne w Polsce i na świecie, jak 

również problematykę cech środowiska 

przyrodniczego, w tym tak zróżnicowane 

zagadnienia, jak czynniki klimatotwórcze, 

procesy endo- i egzogeniczne, czy obieg 

wody w przyrodzie. Geografowie i 

geolodzy z Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego 

postanowili wspomóc maturzystów w okresie intensywnej nauki, organizując dla nich 

wieczorne wykłady o charakterze repetytoryjnym. Odbędą się one w dwóch terminach – 16 

kwietnia i 23 kwietnia. W sumie wygłoszonych zostanie siedem wykładów, a każdy z nich 

potrwa godzinę. W trakcie 15-minutowej przerwy po każdym odczycie będzie możliwość 

zadawania pytań naukowcom, jeśli jakieś zagadnienie będzie ciągle budziło wątpliwości. 16 

kwietnia uczniowie dowiedzą się między innym o tym, na czym polega rzeźbotwórcza rola 

procesów wietrzeniowych, ruchów masowych i lodowców, jakie czynniki decydują i 

decydowały o lokalizacji przemysłu, a także czym są odwzorowania kartograficzne i jakie są ich 

rodzaje. Tydzień później nasi naukowcy opowiedzą o genezie trzęsień Ziemi, klimacie 

obszarów górskich i wybranych zagadnieniach z zakresu geografii osadnictwa i geografii 

politycznej. Gwarantujemy, że przygotowane przez naszych naukowców wykłady będą nie 

tylko okazją do powtórzenia trudnych treści z programu nauczania geografii w szkole, ale 

również – ze względu na wieloletnie doświadczenia badawcze wykładowców – możliwością 

zetknięcia się z żywą nauką, opowiedzianą w fascynujący sposób. Mamy nadzieję, że nasze 

wykłady pozwolą Wam zakochać się w geografii i geologii.    
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