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Opinia o programie nauczania geografii w szkole ponadgimnazjalnej
Przedstawiony mi do zaopiniowania program nauczania geografii w szkole ponadgimnazjalnej – autorstwa Ewy Wilczyńskiej dla Wydawnictwa Szkolnego PWN – dotyczy obydwu zakresów wymagań: podstawowego i rozszerzonego.
Zawartość merytoryczna opiniowanego programu nauczania geografii jest w pełni zgodna z zapisem stosownego fragmentu „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w różnych typach szkół” – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku;
Dz. U. z 2009 r., nr 4, poz. 17 – zgodność dotyczy zarówno celów kształcenia, jak i treści nauczania.
Formalny zapis treściowy programu (jego wewnętrzna struktura) jest zgodny z wymogami §4, ust. 1, punkt 2,
litery a-e rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku
w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego
podręczników – Dz. U. z 2009 r., nr 89, poz. 720.
Założenia dydaktyczne i organizacyjne opiniowanego programu są zgodne ze stosownymi fragmentami projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie ramowych planów nauczania
w szkołach publicznych (załączniki nr 7, 8 i 9).
Opiniowany program nauczania jest zgodny nie tylko z literą, ale i duchem reformy programowej – kładzie nacisk
na samodzielne zdobywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów przy silnym i profesjonalnym wsparciu nauczyciela. Cele edukacyjne – zarówno kształcenia, jak i wychowania – są sformułowane jasno i zrozumiale. Procedury
osiągania celów dobrano w sposób logiczny. Kładą one nacisk na maksymalne wykorzystanie zróżnicowanych źródeł
wiedzy – zarówno podczas szkolnego procesu dydaktycznego, jak i indywidualnego poznawania świata. Proponowane procedury osiągania celów edukacyjnych są zgodne z opisem założonych osiągnięć ucznia. Sugerowane metody
sprawdzania i oceny osiągnięć ucznia pozwalają na obiektywizowanie procesu dydaktycznego. Zapis programu pozwala na indywidualizację procesu uczenia się. Połączenie obydwu zakresów wymagań w jeden program nauczania
nie uniemożliwia praktycznego wykorzystania programu do działań planistycznych w praktyce szkolnej.
Biorąc pod uwagę poprawność programu zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodycznym, a także
jego zgodność z obowiązującymi aktami prawnymi, wyrażam pozytywną opinię o programie – równocześnie wskazując na jego przydatność w codziennej praktyce szkolnej.
Andrzej Adamiak
Kraśnik, 6 stycznia 2012 r.

Program nauczania geografii w szkole ponadgimnazjalnej
1. Ogólne założenia dydaktyczne
i wychowawcze programu
nauczania

nowią dopełnienie i zakończenie siedmioletniego podstawowego cyklu kształcenia geograficznego. Na realizację programu w zakresie podstawowym przewidziano
1 jednostkę dydaktyczną tygodniowo (30 godzin w roku
szkolnym).
Realizacja treści z zakresu rozszerzonego pozwala
uczniowi przygotować się do egzaminu zewnętrznego
(matury) oraz na kontynuację kształcenia na wyższych
etapach edukacyjnych (np. uczelniach). Program nauczania w drugiej i trzeciej klasie obejmuje treści związane
z geografią ogólną i fizyczną, społeczno-ekonomiczną
i geografią Polski. Treści te stanowią podstawę do opanowania umiejętności i wiedzy nabywanych przez całe życie
(„uczenie się przez całe życie”). Na realizację programu
przewidziano 240 godzin w ciągu dwóch lat nauki.
Rok szkolny obejmuje od 32 do 34 tygodni nauki.
Program nauczania skonstruowano tak, aby treści nauczania jednego roku szkolnego można było zrealizować
w ciągu 30 tygodni nauki. W ciągu dwóch lat pozostaje
więc od 4 do 8 godzin dydaktycznych, które nauczyciel
powinien przeznaczyć na obserwacje bezpośrednie i zajęcia w terenie oraz poznanie własnego regionu.

Program nauczania geografii w liceum opracowano
w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół – Dz. U. nr 4,
poz. 17 z dnia 15 stycznia 2009 r.). Stanowi on dokument, za pomocą którego realizowane są zadania edukacyjne zapisane w ww. podstawie.
Nauczanie geografii w XXI wieku powinno przede
wszystkim odchodzić od encyklopedyzmu na rzecz kształtowania umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej, myślenia geograficznego, oceniania i wartościowania zjawisk, procesów, informacji oraz
prognozowania zmian w szeroko pojętym środowisku
geograficznym. W programie położono więc szczególny
nacisk na kształtowanie aktywności uczniów, samodzielności, kreatywności, przedsiębiorczości. Takie podejście
jest zgodne nie tylko z podstawą programową, ale także
z zapisami w Międzynarodowej Karcie Edukacji Geograficznej: „umiejętności i wiadomości posiadane przez ludzi
są decydujące w ich działaniach w stosunku do przyrody
[...] każda jednostka musi stać się świadoma swojego
wkładu, mieć dostęp do ścisłych informacji, umiejętności i narzędzi, żeby podejmować zdrowe, środowiskowe
decyzje i mieć środowiskową etykę jako przewodnika
swojego działania” [Inter. Chart. on Geogr. Educ., 1992].
Nauczanie geografii daje możliwość kształtowania takich
postaw, jak: tolerancja, odpowiedzialność za środowisko
(postawy proekologiczne) i patriotyzm. Przyczynia się
więc do rozwoju ucznia jako osoby – aktywnego członka
społeczności globalnej i lokalnej.
Zgodnie z założeniami reformy programowej układ
treści i umiejętności zaprezentowany w niniejszym programie ma charakter liniowy. Oznacza to, iż wymagania
szczegółowe (treści nauczania) zrealizowane podczas
drugiego i trzeciego etapu edukacyjnego mają stanowić
podstawę do zrozumienia zagadnień prezentowanych
w szkole ponadgimnazjalnej. Niemniej jednak realizacja
programu przyczynia się do pogłębiania oraz poszerzania wiedzy i umiejętności zdobytych również na wcześniejszych etapach edukacyjnych.
Program nauczania zawiera treści z zakresu podstawowego (IV etap edukacyjny – pierwszy rok nauki)
i rozszerzonego (IV etap edukacyjny – drugi i trzeci rok
nauki). W zakresie podstawowym uczniowie poznają zagadnienia geografii społeczno-ekonomicznej z uwzględnieniem zmian politycznych i kulturowych zachodzących
we współczesnym świecie. Zgodnie z zapisami podstawy
programowej w klasie I położono nacisk na taki dobór
przykładów, które prawidłowo ilustrują procesy i zjawiska zachodzące w przestrzeni geograficznej. Treści nauczania w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej sta-

2. Odniesienie do podstawy
programowej (podstawa
programowa a program nauczania)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku
w szkole […] programów nauczania oraz podręczników
(Dz.U. Nr 89, poz. 730) stwierdza, iż jedynym obowiązującym dokumentem umożliwiającym planowanie
pracy nauczycieli jest program nauczania. Powinien on
być zgodny z zapisami podstawy programowej, a także
dostosowany do wieku, potrzeb, predyspozycji i możliwości uczniów konkretnej szkoły oraz bazy dydaktyczno-wychowawczej, jaką dysponuje placówka. W myśl
nowych przepisów program nauczania stał się bardziej
praktycznym („żywym”) dokumentem. Powinien podlegać ewaluacji formatywnej (wspierającej – prowadzonej
w toku wdrażania), jak i sumatywnej (całościowej – służącej ostatecznej ocenie programu). Głównym zadaniem
programu nauczania jest wskazanie takiego kierunku
pracy dydaktyczno-wychowawczej, aby uczeń sprostał
zapisanym w podstawie wymaganiom.
Obowiązkiem nauczycieli jest realizacja podstawy
programowej. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia
2008 r. w sprawie podstawy programowej określa, które
wiadomości, umiejętności i postawy powinno się kształtować u przeciętnie uzdolnionego ucznia. Podstawa programowa formułuje cele kształcenia w języku wymagań
ogólnych oraz treści nauczania i oczekiwane umiejętności
uczniów w języku wymagań szczegółowych. Jest to zbieżne z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie
(2008/C111/01). Wymagania zapisane w podstawie pro7

gramowej stanową więc jedyną podstawę do oceniania
na egzaminach zewnętrznych i umożliwiają uznawalność
kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej.

3) opisuje główne obszary upraw i chowu zwierząt na
świecie, wyjaśnia ich zróżnicowanie przestrzenne;
4) wyjaśnia, z czego wynikają różnice w wielkości
i strukturze spożycia żywności na świecie (uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe, społeczne
i polityczne, mechanizmy wpływające na nierównomierny rozdział żywności w skali globalnej);
5) opisuje zmiany w funkcji obszarów wiejskich na
wybranych przykładach (np. w Unii Europejskiej, w regionach turystycznych w państwach
rozwijających się); potrafi wyjaśnić szanse i zagrożenia dla środowiska przyrodniczego i mieszkańców poszczególnych regionów, wynikające
z procesów przemian zachodzących na terenach
wiejskich;
6) charakteryzuje kierunki zmian w powierzchni lasów na świecie (w wyniku procesów wylesiania
i zalesiania) i podaje przykłady gospodarowania
zasobami leśnymi (pozytywne i negatywne);
7) charakteryzuje cechy gospodarki morskiej i podaje przykłady wykorzystania oceanu światowego
oraz zagrożeń wynikających ze zbyt intensywnej
eksploatacji zasobów morskich;
8) charakteryzuje i ocenia zróżnicowanie i zmiany
struktury wykorzystania surowców energetycznych
na świecie; dokonuje oceny zjawiska uzależnienia
produkcji energii na świecie od źródeł zaopatrzenia surowców nieodnawialnych, potrafi wyjaśnić
twierdzenie „ropa rządzi światem”;
9) wyjaśnia, na czym polegają zmiany zachodzące na
rynku pracy w skali globalnej i regionalnej, wynikające z rozwoju nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych;
10) przedstawia cechy przemysłu wysokiej technologii i podaje przykłady jego lokalizacji na świecie;
poznaje nowe funkcje ośrodków przemysłowych
i nowe formy przestrzenne – technopolie, klastry
i dystrykty przemysłowe;
11) charakteryzuje wybrane obszary intensywnie zagospodarowane turystycznie na świecie; wyjaśnia,
dlaczego zmieniają się kierunki wyjazdów turystycznych Polaków; identyfikuje skutki rozwoju turystyki dla środowiska przyrodniczego;
12) ocenia rolę nowoczesnych usług komunikacyjnych
w funkcjonowaniu gospodarki i w życiu codziennym;
13) wyjaśnia zmiany zachodzące w kierunkach i natężeniu ruchu osób i towarów; wskazuje przykłady lokalizacji nowoczesnych terminali i ich rolę
w rozwoju regionów;
14) podaje przykłady procesów globalizacji i ich wpływu na rozwój regionalny i lokalny;
15) wyjaśnia współczesne zmiany na mapie politycznej świata;
16) wyjaśnia na wybranych przykładach (w skali lokalnej, regionalnej i globalnej) przyczyny procesów integracyjnych i ich skutki gospodarcze, społeczne i polityczne.

2.1. Podstawa programowa przedmiotu
geografia – IV etap edukacyjny – zakres
podstawowy
2.1.1. Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Wykorzystanie różnych źródeł informacji do analizy
i prezentowania współczesnych problemów przyrodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych
i politycznych.
II. Formułowanie i weryfikowanie hipotez dotyczących
problemów współczesnego świata.
III. Rozumienie relacji człowiek – przyroda – społeczeństwo w skali globalnej i regionalnej.
2.1.2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe
1. Współczesne problemy demograficzne i społeczne
świata. Uczeń:
1) wyróżnia i charakteryzuje obszary o optymalnych
i trudnych warunkach do zamieszkania w skali
globalnej i regionalnej; formułuje prawidłowości
rządzące rozmieszczeniem ludności na świecie;
2) charakteryzuje główne procesy demograficzne
(fazy przejścia demograficznego i przejścia epidemiologicznego) na przykładzie całego świata i poszczególnych kontynentów;
3) klasyfikuje migracje, podaje ich przyczyny i ocenia
skutki tego zjawiska; charakteryzuje współczesne
kierunki emigracji Polaków i czynniki wpływające
na atrakcyjność niektórych państw dla imigrantów;
4) wyjaśnia zróżnicowanie procesów urbanizacji na
świecie; opisuje procesy tworzenia się aglomeracji
miejskich oraz ich formy;
5) identyfikuje i wyjaśnia procesy wzrostu liczby ludności oraz ekspansji przestrzennej wielkich metropolii świata (np. poznaje przyczyny powstawania
dzielnic nędzy, wzrostu przestępczości, degradacji
środowiska przyrodniczego, problemów komunikacyjnych);
6) wyjaśnia znaczenie kultury i tradycji regionalnych w procesie różnicowania się regionów pod
względem rozwoju społecznego i gospodarczego
(np. wyjaśnia rolę tradycji w rozwoju przedsiębiorczości w państwach Azji Południowo-Wschodniej).
2. Zróżnicowanie gospodarcze świata. Uczeń:
1) klasyfikuje państwa na podstawie analizy wskaźników rozwoju społecznego i gospodarczego; wyróżnia regiony bogate i biedne (bogatą Północ
i biedne Południe) i podaje przyczyny dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego
regionów świata;
2) ocenia i projektuje różne formy pomocy państwa
i organizacji pozarządowych państwom i regionom dotkniętym kryzysem (klęskami ekologicznymi, wojnami, głodem);

3. Relacja człowiek – środowisko przyrodnicze a zrównoważony rozwój. Uczeń:
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1) formułuje problemy wynikające z eksploatowania
zasobów odnawialnych i nieodnawialnych; potrafi
przewidzieć przyrodnicze i pozaprzyrodnicze przyczyny i skutki zakłóceń równowagi ekologicznej;
2) charakteryzuje obszary niedoboru i nadmiaru wody
na świecie i określa przyczyny tego zróżnicowania
(w tym zanieczyszczenia wód); przedstawia projekty
rozwiązań stosowanych w sytuacjach braku lub niedoborów wody w różnych strefach klimatycznych;
3) rozróżnia przyczyny zachodzących współcześnie
globalnych zmian klimatu (ocieplenia globalnego)
i ocenia rozwiązania podejmowane w skali globalnej i regionalnej zapobiegające temu zjawisku;
4) wykazuje na przykładach, że zbyt intensywne wykorzystanie rolnicze gleb oraz nieumiejętne zabiegi agrotechniczne powodują w wielu częściach
świata degradację gleb, co w konsekwencji prowadzi do spadku produkcji żywności, a w niektórych regionach świata do głodu i ubóstwa;
5) omawia na przykładach pozaprzyrodnicze czynniki zmieniające relacje człowiek – środowisko przyrodnicze (rozszerzenie udziału technologii energooszczędnych, zmiany modelu konsumpcji, zmiany
poglądów dotyczących ochrony środowiska).

‑komunikacyjnej oraz Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS). Uczeń zdobywa informacje oraz
rozwija i doskonali umiejętności geograficzne, wykorzystując wszystkie dostępne (w tym najnowsze) źródła informacji, pomiary i obserwacje bezpośrednie;
potrafi selekcjonować i przetwarzać informacje do
prezentacji wybranych zagadnień.
2.2.2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe
1. Źródła informacji geograficznej. Uczeń:
1) klasyfikuje mapy ze względu na różne kryteria;
2) oblicza odległości w terenie oraz powierzchnię na
podstawie map wykonanych w różnych skalach;
3) odczytuje i opisuje cechy środowiska przyrodniczego (np. ukształtowanie i rzeźbę terenu, budowę
geologiczną) i społeczno-gospodarczego (np. rozmieszczenie zasobów naturalnych, ludności, szlaki
transportowe) na podstawie map: topograficznej,
hipsometrycznej i tematycznej;
4) interpretuje zjawiska geograficzne przedstawione na
wykresach, w tabelach, na schematach i modelach;
5) formułuje zależności przyczynowo-skutkowe,
funkcjonalne i czasowe między wybranymi elementami środowiska przyrodniczego i społeczno
‑gospodarczego oraz dokonuje ich weryfikacji,
wykorzystując mapy tematyczne;
6) przeprowadza badania wybranych elementów
środowiska geograficznego w regionie zamieszkania według przygotowanego planu;
7) stosuje wybrane metody kartograficzne do prezentacji cech ilościowych i jakościowych środowiska geograficznego;
8) korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania i prezentacji informacji geograficznych.

2.2. Podstawa programowa przedmiotu
geografia – IV etap edukacyjny – zakres
rozszerzony
2.2.1. Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego, życia i gospodarki człowieka
oraz wzajemnych powiązań i zależności w systemie
człowiek – przyroda – gospodarka. Uczeń wskazuje
i analizuje prawidłowości oraz zależności wynikające
z funkcjonowania sfer ziemskich i działalności człowieka w różnorodnych warunkach środowiska, wskazując znaczenie rosnącej roli człowieka i jego działań
w środowisku geograficznym w różnych skalach (lokalnej, regionalnej i globalnej).
II. Analiza i wyjaśnianie problemów demograficznych społeczeństw. Uczeń analizuje etapy i cechy rozwoju demograficznego ludności na świecie, charakteryzuje dynamikę i zróżnicowanie procesów ludnościowych, wiążąc
zagadnienia demograficzne z czynnikami przyrodniczymi i rozwojem cywilizacyjnym; wykorzystuje do analizy
informacje o aktualnych wydarzeniach na świecie.
III. Proponowanie rozwiązań problemów występujących
w środowisku geograficznym, zgodnie z koncepcją
zrównoważonego rozwoju i zasadami współpracy,
w tym międzynarodowej. Uczeń wskazuje propozycje rozwiązań lokalnych, regionalnych i globalnych
problemów środowiskowych, demograficznych i gospodarczych zgodnych z koncepcją zrównoważonego
rozwoju oraz opartych na równoprawnych zasadach
współpracy między regionami i państwami.
IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz prezentowanie informacji na podstawie różnych źródeł informacji geograficznej, w tym również technologii informacyjno

2. Ziemia we Wszechświecie. Uczeń:
1) wyjaśnia cechy budowy i określa położenie różnych ciał niebieskich we Wszechświecie;
2) charakteryzuje ciała niebieskie tworzące Układ
Słoneczny;
3) wskazuje konsekwencje ruchów Ziemi;
4) oblicza wysokość górowania Słońca w dowolnym
miejscu na Ziemi w dniach równonocy i przesileń;
5) oblicza szerokość geograficzną dowolnego punktu
na powierzchni Ziemi na podstawie wysokości górowania Słońca w dniach równonocy i przesileń;
6) opisuje różnice między astronomicznymi, kalendarzowymi i klimatycznymi porami roku;
7) wyjaśnia przyczynę występowania: dni i nocy polarnych na obszarach podbiegunowych, zorzy polarnej, zaćmień Słońca i Księżyca;
8) wskazuje skutki występowania siły Coriolisa dla
środowiska przyrodniczego.
3. Sfery Ziemi – atmosfera. Uczeń:
1) wyjaśnia mechanizm cyrkulacji powietrza w strefie międzyzwrotnikowej i wyższych szerokościach
geograficznych oraz opisuje przebieg procesów
pogodowych (ruch mas powietrza, fronty atmo
sferyczne i zjawiska im towarzyszące);
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2) wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu
temperatury powietrza i opadów;
3) wyjaśnia na przykładach genezę wiatrów (stałych
i okresowych oraz lokalnych) oraz wskazuje ich
znaczenie dla przebiegu pogody i działalności gospodarczej (rolnictwa, komunikacji);
4) charakteryzuje strefy klimatyczne i typy klimatu
na Ziemi i uzasadnia ich zasięg;
5) rozpoznaje strefę klimatyczną i typ klimatu na
podstawie rocznego przebiegu temperatury powietrza i sum opadów;
6) przygotowuje krótkoterminową prognozę pogody
na podstawie mapy synoptycznej oraz obserwacji
i pomiarów meteorologicznych;
7) wyjaśnia na przykładach obserwowane przyczyny
i skutki globalnych zmian klimatu na Ziemi.

4) ocenia zmiany środowiska w holocenie związane
z działalnością człowieka;
5) charakteryzuje główne procesy wewnętrzne prowadzące do urozmaicenia powierzchni Ziemi –
wulkanizm, plutonizm, ruchy skorupy ziemskiej,
wstrząsy tektoniczne, ruchy górotwórcze (paleo
zoiczne, mezozoiczne, kenozoiczne) oraz formy
powstałe w ich wyniku;
6) charakteryzuje zjawiska wietrzenia fizycznego i chemicznego (np. kras, lateryzacja) oraz opisuje produkty i formy powstałe w wyniku tych procesów;
7) opisuje przebieg oraz efekty erozji i akumulacji
wodnej (rzecznej, morskiej, jeziornej), lodowcowej i eolicznej;
8) wykazuje wpływ cech budowy geologicznej i działalności człowieka na grawitacyjne ruchy masowe
(obrywanie, spełzywanie, osuwanie);
9) opisuje cechy ukształtowania powierzchni Ziemi
jako efekt oddziaływania procesów wewnętrznych
i zewnętrznych dla wybranego regionu.

4. Sfery Ziemi – hydrosfera. Uczeń:
1) omawia cechy cyklu hydrologicznego w różnych
warunkach klimatycznych;
2) opisuje występowanie i zasoby wód w oceanach i na
lądach (jeziora, rzeki, lodowce, wody podziemne);
3) charakteryzuje sieć rzeczną i typy genetyczne jezior na poszczególnych kontynentach;
4) rozpoznaje i opisuje cechy ustrojów rzecznych wybranych rzek;
5) wyjaśnia krajobrazowe i gospodarcze funkcje rzek
i jezior;
6) objaśnia mechanizm powstawania i układu powierzchniowych prądów morskich, falowania,
pływów, upwellingu oraz ich wpływ na warunki
klimatyczne i środowisko życia wybrzeży;
7) wskazuje możliwości gospodarczego wykorzystania oceanów i ocenia wpływ człowieka na ekosystemy mórz i oceanów;
8) wyjaśnia powstawanie źródeł i ocenia przyrodnicze i gospodarcze znaczenie wód podziemnych;
9) wyjaśnia przyczyny różnej wysokości występowania granicy wiecznego śniegu w różnych szerokościach geograficznych;
10) wyjaśnia proces powstawania lodowców na przykładach z różnych kontynentów;
11) wskazuje na mapach zasięg obszarów współcześ
nie zlodzonych i ocenia wpływ zmian klimatycznych na zmiany zasięgu tych obszarów;
12) opisuje na przykładach następstwa nieracjonalnej
gospodarki wodnej w wybranych regionach świata i wskazuje działania wspomagające gospodarowanie wodą.

6. Sfery Ziemi – pedosfera i biosfera. Uczeń:
1) charakteryzuje procesy glebotwórcze i omawia cechy głównych rodzajów gleb strefowych i niestrefowych oraz ocenia ich przydatność rolniczą;
2) planuje i przeprowadza obserwacje profilu glebowego w miejscu zamieszkania;
3) wyjaśnia zróżnicowanie formacji roślinnych na
Ziemi i piętrowość roślinną na Ziemi oraz przyporządkowuje typowe gatunki flory i fauny dla poszczególnych stref krajobrazowych Ziemi;
4) dowodzi na przykładach, że naruszenie stabilności
ekosystemów może powodować nieodwracalne
zmiany w środowisku naturalnym;
5) wskazuje podejmowane na świecie działania na
rzecz ochrony i restytucji środowiska geograficznego;
6) omawia podstawowe zasady zrównoważonego
rozwoju i ocenia możliwości ich realizacji w skali
lokalnej, regionalnej i globalnej.
7. Klasyfikacja państw świata. Uczeń:
1) wyróżnia kryteria podziału państw według PKB
na jednego mieszkańca oraz Wskaźnika Rozwoju
Społecznego (HDI);
2) porównuje strukturę PKB państw znajdujących się
na różnych poziomach rozwoju gospodarczego;
3) odczytuje na mapach aktualny podział polityczny.
8. Ludność. Uczeń:
1) analizuje, wyjaśnia i ocenia warunki przyrodnicze
dla osiedlania się ludzi (na przykładach różnych
regionów świata);
2) określa cechy rozmieszczenia ludności na Ziemi,
wskazując obszary jej koncentracji i słabego zaludnienia;
3) analizuje przestrzenne różnice w wielkości wskaźników: urodzeń, zgonów i przyrostu naturalnego;
4) opisuje etapy rozwoju demograficznego ludności
na przykładach z wybranych państw świata;
5) ocenia konsekwencje eksplozji demograficznej lub
regresu demograficznego w wybranych państwach;

5. Sfery Ziemi – litosfera. Uczeń:
1) opisuje skład mineralogiczny skorupy ziemskiej,
główne grupy i rodzaje skał oraz ich gospodarcze
zastosowanie i ocenia zmiany środowiska przyrodniczego związane z eksploatacją surowców mineralnych;
2) charakteryzuje najważniejsze wydarzenia geologiczne i przyrodnicze w dziejach Ziemi (fałdowania, dryf kontynentów, transgresje i regresje morskie, zlodowacenia, rozwój świata organicznego);
3) planuje i przeprowadza obserwację odkrywki lub
odsłonięcia geologicznego;
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6) charakteryzuje przyczyny i konsekwencje migracji
ludności w różnych państwach;
7) przedstawia procesy urbanizacyjne na świecie
i zróżnicowanie poziomu życia ludzi w miastach
różnych typów i wielkości;
8) wyjaśnia zróżnicowanie struktury zatrudnienia
w wybranych państwach i jej związek z poziomem
rozwoju państwa;
9) charakteryzuje strukturę etniczną i narodowościową ludności świata;
10) określa strukturę funkcjonalno-przestrzenną różnych
miast i ocenia jej zmiany wraz z rozwojem państw;
11) charakteryzuje zróżnicowanie religijne ludności
świata i ocenia wpływ religii na postawy społeczne i gospodarkę;
12) wskazuje przyczyny i konsekwencje upowszechniania się wybranych języków na świecie.
9. Działalność gospodarcza na świecie. Uczeń:
1) wyjaśnia wpływ czynników przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych na rozwój rolnictwa;
2) wykazuje zależności między rodzajami produkcji
rolnej a warunkami naturalnymi i rozmieszczeniem ludności oraz charakteryzuje różne typy rolnictwa na świecie;
3) wskazuje problemy związane z upowszechnianiem
się roślin uprawnych zmodyfikowanych genetycznie i wskazuje rejony ich upraw;
4) porównuje i uzasadnia strukturę spożycia żywności w państwach wysoko i słabo rozwiniętych;
5) uzasadnia konieczność racjonalnego gospodarowania zasobami leśnymi na świecie;
6) wskazuje możliwości rozwoju wykorzystania zasobów oceanów i mórz;
7) charakteryzuje zmiany w strukturze zużycia energii postępujące wraz z rozwojem gospodarczym
państw świata i ocenia skutki wynikające z rosnącego zużycia energii oraz konieczności pozyskiwania nowych źródeł energii;
8) wskazuje wpływ czynników lokalizacji przemysłu
na rozmieszczenie i rozwój wybranych branż;
9) uzasadnia różnice ilościowe i jakościowe produkcji
przemysłowej państw na różnym poziomie rozwoju gospodarczego i ocenia wpływ przemysłu zaawansowanych technologii na rozwój gospodarczy i jakość życia;
10) charakteryzuje znaczenie usług materialnych i niematerialnych;
11) planuje i prowadzi badania zróżnicowania usług
w miejscu zamieszkania;
12) przedstawia, na podstawie danych statystycznych,
poziom zaspokojenia potrzeb na usługi podstawowe i wyspecjalizowane w państwach o różnym
poziomie rozwoju gospodarczego;
13) analizuje kierunki geograficzne i strukturę towarową eksportu i importu w wybranych państwach;
14) wskazuje i uzasadnia pozytywne i negatywne skutki globalizacji i integracji politycznej;
15) wyjaśnia przyczyny i przebieg konfliktów zbrojnych w wybranych regionach współczesnego
świata.

10. Geografia Polski – środowisko przyrodnicze. Uczeń:
1) opisuje cechy ukształtowania powierzchni Polski
i określa jej związek z budową geologiczną, wykazuje wpływ orogenez i zlodowaceń na ukształtowanie powierzchni kraju;
2) ocenia walory i określa cechy środowiska decydujące o krajobrazie wybranych krain geograficznych Polski;
3) charakteryzuje klimat Polski na podstawie danych
liczbowych i map klimatycznych i ocenia gospodarcze konsekwencje zróżnicowania długości okresu wegetacyjnego w Polsce;
4) omawia cechy reżimu polskich rzek;
5) charakteryzuje składowe bilansu wodnego Polski
w roku hydrologicznym;
6) wskazuje znaczenie przyrodnicze i gospodarcze jezior i sztucznych zbiorników wodnych;
7) wyjaśnia przyczyny niedoboru wody w wybranych regionach i wskazuje skutki gospodarcze;
8) charakteryzuje typy naturalnych zbiorowisk roślinnych i wskazuje charakterystyczne gatunki;
9) wyjaśnia występowanie gleb strefowych i niestrefowych w Polsce;
10) przedstawia dominanty środowiska krain geograficznych Polski na podstawie map tematycznych,
danych statystycznych i obserwacji bezpośrednich;
11) uzasadnia konieczność działań na rzecz restytucji
i zachowania naturalnych elementów środowiska
w Polsce (w tym także działań podejmowanych
we współpracy z innymi państwami).
11. Geografia Polski – zagadnienia ludnościowe. Uczeń:
1) charakteryzuje rozwój demograficzny Polski w wybranych okresach na podstawie danych statystycznych i wyjaśnia zmiany kształtu piramidy wieku
i płci ludności Polski wraz z rozwojem gospodarczym oraz porównuje ją z innymi państwami;
2) wyjaśnia zmiany w strukturze zatrudnienia ludności Polski;
3) wskazuje regionalne zróżnicowanie rynku pracy
w Polsce;
4) analizuje okresowe zmiany salda migracji zewnętrznych i wewnętrznych oraz wyjaśnia ich
przyczyny;
5) wyjaśnia zmiany procesów urbanizacyjnych i osadnictwa wiejskiego, wiążąc je z przemianami gospodarczymi i społecznymi w Polsce.
12. Geografia Polski – działalność gospodarcza. Uczeń:
1) ocenia poziom wykorzystania warunków naturalnych na podstawie wielkości i rodzajów produkcji
rolniczej w porównaniu z innymi państwami Unii
Europejskiej;
2) wskazuje zmiany strukturalne zachodzące w polskim rolnictwie;
3) wskazuje obszary występowania podstawowych
zasobów naturalnych i analizuje zmiany wielkości
ich eksploatacji;
4) porównuje wielkość i strukturę produkcji energii
elektrycznej w Polsce i innych państwach świata;
5) wskazuje dynamicznie rozwijające się dziedziny
produkcji przemysłowej;
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6) przedstawia zmiany w gospodarce Polski spowodowane jej restrukturyzacją i modernizacją po
1990 r.;
7) wskazuje przykłady i znaczenie inwestycji zagranicznych w Polsce dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju;
8) przedstawia zróżnicowanie sektora usług w Polsce
i innych państwach Unii Europejskiej;

9) podaje przykłady przekształceń własnościowych
w polskiej gospodarce mające wpływ na zmiany
struktury produkcji i stopień zaspokojenia potrzeb
materialnych i usług;
10) wskazuje głównych partnerów handlowych oraz
kierunki geograficzne i strukturę towarową wymiany międzynarodowej Polski.
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Zapis w podstawie programowej

• wyjaśnia pojęcia: produkt krajowy brutto (PKB), wskaźnik 2.1
HDI (wskaźnik rozwoju społecznego), wskaźnik skolaryzacji;
• wyjaśnia przyczyny nierówności w rozwoju społeczno-gospodarczym świata;
• wyróżnia i wskazuje na mapie państwa „bogatej Północy”
i „biednego Południa”
• wymienia mierniki rozwoju społeczno-gospodarczego;
• grupuje państwa na podstawie wielkości HDI

Planowane osiągnięcia ucznia

Zmiany na ma- • kształtowanie postaw
• poznanie zmian na polityczpie politycznej
odpowiedzialności i po- nej mapie świata, ich przyczucia tożsamości naro- czyn i skutków;
dowej, patriotyzmu,
• rozwijanie umiejętności lokaa także poszanowania lizowania obiektów geograodrębności innych społe- ficznych na politycznej mapie
czeństw i narodów
świata

• wyjaśnia pojęcia: państwo, suwerenność, terytoria zależne; 2.15
• analizuje przyczyny zmian na politycznej mapie świata po
1989 r., lokalizuje na mapie politycznej państwa, które powstały po 1989 r.;
• wyróżnia typy państw według różnych kryteriów;
• wskazuje na mapie przykłady terytoriów niesamodzielnych,
• wyjaśnia pojęcia: państwo, suwerenność, terytoria zależne;

Procesy globali- • kształtowanie postaw
• poznanie płaszczyzn proce- • wyjaśnia pojęcie globalizacja;
2.14
zacyjne
świadomości wartości
sów globalizacji na świecie • wskazuje przykłady procesów globalizacji, wyjaśnia ich
i poczucia odpowiedzial- i ich wpływu na rozwój spo- wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionów;
ności za losy współcze- łeczeństw;
• dokonuje waloryzacji procesów globalizacyjnych, ocenia
snego świata, poszano- • rozwijanie umiejętności wyko- skutki globalizacji dla życia ludzi i wybranych regionów
wania kultury i odręb- rzystania różnych źródeł inforności narodów i społe- macji do pozyskania i przetwaczeństw
rzania wiedzy na temat problemów współczesnego świata;
• doskonalenie umiejętności
dostrzegania wzajemnych powiązań w systemie człowiek –
środowisko – gospodarka

Zróżnicowanie • rozwijanie zainteresowań • poznanie mechanizmów naraspołeczno-go- problemami współczestania nierówności w rozwospodarcze świa- snego świata;
ju społeczno-gospodarczym
ta
• kształtowanie postaw po- współczesnego świata;
szanowania odmienności • doskonalenie
umiejętności
innych narodów i spo- pozyskiwania i przetwarzania
łeczności
informacji z różnych źródeł
(np. wykresów, schematów,
map, tabel statystycznych,
mediów)

kształcenia

Świat
w okresie
przemian

wychowania

Temat zajęć
edukacyjnych

Cele

Dział
nauczania

3.1. Zakres podstawowy

3. Szczegółowe cele wychowania i kształcenia, treści nauczania oraz planowane osiągnięcia ucznia
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Współczes
ne problemy demograficzne
i społeczne

Dział
nauczania

wychowania

Zmiany liczby
ludności na
świecie

• kształtowanie postaw
prospołecznych, empatii
i odpowiedzialności za
przyszłość świata

• kształtowanie postaw poczucia odpowiedzialności
za funkcjonowanie współczesnego świata i konieczność rozwiązywania problemów zaistniałych na
arenie międzynarodowej;
• doskonalenie umiejętności
twórczego, kreatywnego
rozwiązywania problemów
Uwarunkowa• kształtowanie postaw
nia rozmieszświadomości wartości
czenia ludności
i poczucia odpowiedzialna świecie
ności za funkcjonowanie
współczesnego świata;
• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych
sądów i ich obrony

Współpraca
międzynarodowa

Temat zajęć
edukacyjnych
kształcenia
• doskonalenie
umiejętności
pozyskiwania, przetwarzania
i prezentowania informacji
zaczerpniętych z różnych źródeł (np. internetu, mediów);
• kształtowanie umiejętności dostrzegania i analizowania problemów współczesnego świata
• poznanie przyczyn i skutków
procesów integracyjnych na
świecie, celów, zadań i przykładów integracji;
• doskonalenie umiejętności
lokalizowania obiektów geograficznych na mapie;
• kształtowanie umiejętności
wyszukiwania, selekcji, analizy i syntezy informacji
• poznanie czynników warunkujących rozmieszczenie ludności na kuli ziemskiej, przyczyn
i skutków nierównomiernego
rozmieszczenia ludności;
• rozwijanie umiejętności lokalizowania zjawisk, procesów
i obiektów na mapie;
• doskonalenie umiejętności
dostrzegania i analizy prawidłowości oraz zależności
w systemie człowiek – środowisko – gospodarka
• poznanie przyczyn zmian liczby
ludności na świecie, faz rozwoju demograficznego i przejścia epidemiologicznego;

Cele
Zapis w podstawie programowej

• wyjaśnia pojęcia: przyrost naturalny, eksplozja demogra- 1.2
ficzna;
• wyjaśnia przyczyny wzrostu liczby ludności świata na przestrzeni dziejów;

• charakteryzuje typy działań integracyjnych;
2.2, 2.16
• wymienia przykłady integracji, wyjaśnia ich przyczyny;
• identyfikuje i ocenia korzyści wynikające z integracji;
• ocenia wpływ organizacji integracyjnych na rozwiązywanie
problemów globalnych, regionalnych i lokalnych;
• uzasadnia konieczność współpracy międzynarodowej w rozwiązywaniu problemów ekologicznych i społeczno-politycznych;
• proponuje formy pomocy państwom dotkniętym głodem,
wojnami, a także klęskami ekologicznymi
• wyjaśnia pojęcia: ekumena, subekumena, anekumena, ba- 1.1
riera osadnicza;
• analizuje wpływ przyrodniczych i pozaprzyrodniczych czynników rozmieszczenia ludności;
• lokalizuje na mapie obszary o optymalnych i trudnych warunkach osiedlania się, wyjaśnia wpływ barier osadniczych
na zróżnicowanie rozmieszczenia ludności;
• identyfikuje problemy społeczne, gospodarcze i ekologiczne wynikające z wysokiej gęstości zaludnienia

• analizuje przyczyny zmian na politycznej mapie świata po 2.15
1989 r., lokalizuje na mapie politycznej państwa, które powstały po 1989 r.;
• wyróżnia typy państw według różnych kryteriów;
• wskazuje na mapie przykłady terytoriów niesamodzielnych

Planowane osiągnięcia ucznia
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Dział
nauczania

• wyjaśnia pojęcia: migracja, emigracja, imigracja, reemigra- 1.3
cja, repatriacja, saldo migracji, przyrost rzeczywisty, państwo emigracyjne, państwo imigracyjne;
• klasyfikuje migracje ze względu na różne kryteria;
• analizuje przyczyny ruchów migracyjnych we współczesnym
świecie, wskazuje na mapie ich kierunki;
• ocenia ruchy migracyjne z punktu widzenia państwa imigracyjnego i emigracyjnego

• wskazuje na mapie państwa o największym i najmniejszym
przyroście naturalnym;
• charakteryzuje skutki eksplozji demograficznej w skali lokalnej, regionalnej i globalnej;
• podaje przykłady państw będących w różnych fazach rozwoju demograficznego, lokalizuje je na mapie;
• analizuje wykres faz rozwoju demograficznego;
• wyjaśnia zróżnicowanie struktury wiekowej ludności świata
w kontekście faz przejścia epidemiologicznego

Przyczyny
• kształtowanie postaw al- • poznanie klasyfikacji ruchów
i skutki migracji
truistycznych, zdolności migracyjnych, przyczyn i skutludności
empatii, poszanowania ków migracji;
tradycji i kultury innych • doskonalenie umiejętności
narodów
analizowania danych zapisanych w różnych postaciach;
• kształtowanie umiejętności
dostrzegania i analizy powią

• doskonalenie umiejętności pozyskiwania i analizy informacji
dotyczących sytuacji społecznej
regionu z wykorzystaniem tabel
statystycznych, wykresów, zasobów internetu i innych źródeł;
• kształtowanie umiejętności prognozowania zmian w środowisku społecznym na podstawie
zaobserwowanych trendów;
• doskonalenie umiejętności
lokalizowania obiektów geograficznych na mapie

kształcenia

Zapis w podstawie programowej

• wyjaśnia zmiany struktury zawodowej ludności w pań- 2.9
stwach wysoko rozwiniętych i rozwijających się, wyjaśnia
przyczyny tych zmian;
• opisuje formy pracy powstałe w wyniku rozwoju techniki
i technologii komunikacyjno-informacyjnych (np.  telepraca), ocenia rozwój nowych form zatrudnienia w kontekście
aktywizacji osób bezrobotnych;
• charakteryzuje przyczyny bezrobocia w państwach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego;
• identyfikuje społeczne, polityczne i ekonomiczne skutki
bezrobocia

wychowania

Planowane osiągnięcia ucznia

• kształtowanie umiejętno- • ukazanie przestrzennego zróżści oceny zjawisk i proce- nicowania zatrudnienia ludsów, formułowania i uza- ności wybranych regionów
sadniania własnej opinii;
świata;
• rozwijanie wrażliwości na • kształtowanie umiejętności
potrzeby innych i tole- czytania i interpretacji darancji wobec różnic kul- nych statystycznych zapisaturowych społeczeństw
nych w postaci wykresów,
tabel, schematów, map;
• doskonalenie umiejętności
lokalizowania obiektów geograficznych na mapie

Przemiany na
rynku pracy

Temat zajęć
edukacyjnych

Cele

16

Dział
nauczania

• wyjaśnia pojęcia: urbanizacja, wskaźnik urbanizacji, subur- 1.4
banizacja, dezurbanizacja, reurbanizacja;
• charakteryzuje procesy urbanizacyjne odbywające się na
płaszczyźnie ekonomicznej, demograficznej, społecznej
i przestrzennej;
• prezentuje fazy procesów urbanizacyjnych na świecie, podaje i wskazuje na mapie przykłady miast będących w różnej fazie urbanizacyjnej;
• formułuje zależność między rozwojem społeczno-gospodar-

1.3

Procesy urbani- • kształtowanie umiejętnoś- • poznanie współczesnych prozacyjne
ci formułowania i we- cesów urbanizacyjnych na
ryfikowania hipotez do- świecie;
tyczących problemów
• rozwijanie umiejętności wywspółczesnego świata
korzystania różnych źródeł
(myślenia naukowego);
informacji do analizy współ• kształtowanie poczucia
czesnych problemów społeczodpowiedzialności za śro- nych i gospodarczych;
dowisko kulturowe
• doskonalenie umiejętności

zań między elementami środowiska geograficznego;
• rozwijanie umiejętności
wnioskowania, syntezy i analizy procesów demograficznych

kształcenia

Zapis w podstawie programowej

• wyjaśnia pojęcia: kultura, krąg kulturowy;
1.6
• formułuje zależność między zróżnicowaniem rasowym i kulturowym ludności świata;
• opisuje zróżnicowanie cech różnych kręgów kulturowych,
wskazuje na mapie ich zasięgi;
• uzasadnia wpływ zasad etyczno-religijnych na życie społeczne i gospodarcze regionów, podaje przykłady wpływu
tradycji na rozwój kultu pracy, przedsiębiorczości;
• analizuje wpływ zjawiska przenikania kultur na pojawiające
się w regionie, państwie problemy społeczno-ekonomiczne,
projektuje działania mające na celu zapobieganie konfliktom i budowanie płaszczyzn porozumienia i współdziałania
służących wzbogaceniu kulturowemu

wychowania

Planowane osiągnięcia ucznia

• kształtowanie postaw po- • poznanie wpływu kultury na
szanowania odrębności rozwój współczesnych społekulturowej społeczeństw czeństw, ukazanie cech krajoi narodów
brazów kulturowych;
• kształtowanie umiejętności
wykorzystania różnych źródeł
informacji do analizy współczesnych problemów społeczno-gospodarczych;
• rozwijanie umiejętności dostrzegania zależności, prawidłowości i powiązań w systemie człowiek – przyroda
– społeczeństwo w skali lokalnej i globalnej;
• doskonalenie umiejętności
lokalizowania obiektów na
mapach

Kultura w rozwoju społeczeństw

Temat zajęć
edukacyjnych

Cele

17

kształcenia
lokalizowania zjawisk i obiektów na mapie

wychowania

współczesnego świata,
poszanowania tradycji
i kultury społeczeństw
(postaw tolerancji wobec
odmienności kulturowej)

Zapis w podstawie programowej

czym regionów a zróżnicowaniem wskaźnika urbanizacji, 1.4
wyjaśnia zróżnicowanie przestrzenne wskaźnika urbanizacji
na świecie;
• ocenia społeczne i ekonomiczne skutki procesów urbanizacji

Planowane osiągnięcia ucznia

Przemiany
obszarów wiejskich

• rozwijanie zainteresowań • ukazanie współczesnych proproblemami współcze
cesów zmieniających obszary
snego świata;
wiejskie (np. przekształcenia
• kształtowanie umiejętno- funkcji, układów przestrzenści wnioskowania oparte- nych);
go na obserwacjach
• kształtowanie umiejętności
dostrzegania i oceny wpływu człowieka na środowisko
przyrodnicze;
• doskonalenie umiejętności
lokalizowania zjawisk, procesów i obiektów na mapie

• wymienia przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa, analizu- 3.4
je wpływ elementów środowiska przyrodniczego na rozwój
rolnictwa dowolnego regionu;
• wskazuje na mapie obszary o najkorzystniejszych warunkach rozwoju rolnictwa na poszczególnych kontynentach;

• wyjaśnia pojęcia: wieś, osadnictwo wiejskie;
2.5
• charakteryzuje cechy układów przestrzennych wsi, opisuje
czynniki wpływające na ich zróżnicowanie;
• opisuje zmiany funkcji wsi wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym regionu;
• przedstawia problem marginalizacji wsi jako efekt rozwoju
i przemian strukturalnych, proponuje działania zmierzające do aktywizacji wsi w dobie globalizacji i ery informacji
i usług

Osadnictwo
• zrozumienie roli człowie- • ukazanie wzrostu znaczenia • opisuje zróżnicowanie fizjonomiczne miast na świecie, wy- 1.5
miejskie. Proka w przekształcaniu śro- miast we współczesnym świe- różnia cechy miast różnych kręgów kulturowych, wskazuje
blemy rozwoju
dowiska przyrodniczego, cie, ich przestrzennej ekspansji;
przykłady na mapie;
wielkich metrokształtowanie postaw
• kształtowanie umiejętności
• analizuje społeczne, przestrzenne, ekonomiczne i ekologiczpolii
proekologicznych;
dostrzegania i analizy zależ- ne problemy wielkich miast świata, wskazuje sposoby ich
• doskonalenie umiejętno- ności w środowisku antropo- rozwiązania;
ści oceny zjawisk i proce- genicznym;
• opisuje cechy i funkcje miasta globalnego, ocenia zasadsów, formułowania
• rozwijanie umiejętności loka- ność funkcjonowania
i udowadniania własnych lizowania obiektów na mapie
opinii
i wykorzystania informacji
z różnych źródeł

Temat zajęć
edukacyjnych

Gospodar- Kierunki rozwo- • kształtowanie postaw
• ukazanie przyrodniczych
ka rolna
ju rolnictwa na
poczucia odpowiedziali pozaprzyrodniczych wai problemy świecie
ności za stan środowiska
runków rozwoju rolnictwa,
wyżywienia
geograficznego;
poznanie typów gospodarki
ludności na
rolnej;
świecie

Dział
nauczania

Cele
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Dział
nauczania
kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia

Zapis w podstawie programowej

• poznanie czynników warunkujących przestrzenne
zróżnicowanie upraw zbóż,
roślin przemysłowych i używek;kształtowanie umiejętności dostrzegania, analizowania i oceny powiązań
i zależności w systemie człowiek – środowisko – gospodarka;
• rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł
informacji do analizowania
współczesnych problemów
środowiska geograficznego
i poszukiwania sposobów ich
rozwiązywania

• podaje przykłady zbóż, roślin przemysłowych i używek;
2.3
• charakteryzuje przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki
rozmieszczenia upraw zbóż, roślin okopowych, przemysłowych, używek;
• wskazuje na mapie główne obszary upraw zbóż, roślin przemysłowych i używek;
• analizuje dane statystyczne dotyczące zbiorów i plonów roślin uprawnych, odczytuje z zestawień statystycznych głównych producentów, eksporterów, importerów

• rozwijanie myślenia na- • kształtowanie umiejętności • porównuje cechy rolnictwa intensywnego i ekstensywnego, 3.4
ukowego
lokalizowania obiektów na analizuje prawidłowości rozmieszczenia typów rolnictwa,
mapie;
wskazuje na mapie przykłady państw stosujących rolnictwo
• rozwijanie umiejętności oce- intensywne i ekstensywne;
ny przydatności obszarów dla • ocenia wpływ rolnictwa intensywnego i ekstensywnego na
rolnictwa;
środowisko geograficzne wybranych regionów;
• doskonalenie umiejętności
• opisuje przyczyny i skutki degradacji gleb, proponuje dziadostrzegania i analizowania łania zmniejszające negatywne skutki intensywnego wykopowiązań, zależności w sys- rzystania gleb
temie człowiek – środowisko
– gospodarka;
• rozwijanie umiejętności pozyskiwania i przetwarzania
informacji na podstawie różnych źródeł

wychowania

Rozmieszcze• kształtowanie postaw
nie głównych
poszanowania zasobów
upraw na świeśrodowiska przyrodnicie
czego (postawy proekologiczne)

Temat zajęć
edukacyjnych

Cele

19

Dział
nauczania

Gospodarka
leśna świata

• poznanie przyczyn zróżnico• kształtowanie postaw
wania lesistości na świecie,
ukierunkowanych na
zrozumienie konieczności gospodarczego wykorzystania lasów;
stosowania zasad rozwoju zrównoważonego • kształtowanie umiejętności
podczas gospodarowania analizy danych statystyczzasobami leśnymi
nych;

• korzystając z mapy, wyjaśnia rozmieszczenie zasobów le- 2.6
śnych na świecie;
• prezentuje ekologiczne i przyrodnicze funkcje lasów;
• opisuje przyczyny wylesiania, wskazuje obszary o największej intensywności zjawiska, ocenia globalne i regionalne
skutki nadmiernego wycinania lasów;
• uzasadnia konieczność racjonalnego (zgodnego z założenia

• wyjaśnia przyczyny występowania obszarów niedoborów 2.4, 3.2
i nadwyżek w produkcji żywności;
• charakteryzuje zróżnicowanie poziomu wyżywienia ludności na świecie;
• wskazuje na mapie obszary występowania głodu na świecie, wyjaśnia przyczyny głodu i niedożywienia;
• proponuje sposoby walki z głodem;
• opisuje i wskazuje na mapie rozmieszczenie obszarów niedoborów i nadwyżek wody na świecie, wyjaśnia przyczyny;
• projektuje działania prowadzące do rozwiązania problemu
braku lub nadmiaru wody w poszczególnych strefach klimatycznych

• poznanie przestrzennego
zróżnicowania poziomu wyżywienia ludności świata oraz
przyczyn zjawiska, a także
zróżnicowania rozmieszczenia obszarów nadwyżek i niedoborów wody;
• rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł w celu
pozyskiwania, przetwarzania
i prezentowania informacji;
• kształtowanie umiejętności
dostrzegania i proponowania
rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych współczesnego świata

Poziom wyży• kształtowanie postaw
wienia ludności
altruistycznych, poszaświata i dostęnowania uczuć; świapu do wody
domości wartości życia
ludzkiego;
• kształtowanie postaw
proekologicznych

kształcenia

Zapis w podstawie programowej

• wymienia główne zwierzęta hodowlane;
2.3
• wskazuje na mapie rozmieszczenie zwierząt gospodarskich;
• charakteryzuje czynniki wpływające na rozmieszczenie bydła, trzody chlewnej i owiec;
• wyjaśnia wpływ dużej koncentracji ludności na rozwój chowu trzody chlewnej

wychowania

Planowane osiągnięcia ucznia

Warunki rozwo- • kształtowanie postaw
• ukazanie przyczyn zróżnicoju hodowli na
poszanowania zasobów
wania hodowli bydła, trzody
świecie
przyrody;
chlewnej i owiec na świecie;
• kształtowanie umiejętno- • kształtowanie umiejętności
ści dostrzegania proble- dostrzegania, analizowania
mów w gospodarce i po- i oceny powiązań i zależności
szukiwania sposobów ich w systemie człowiek – środorozwiązywania
wisko – gospodarka;
• rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji

Temat zajęć
edukacyjnych

Cele

20

Dział
nauczania

wychowania

Planowane osiągnięcia ucznia

Zapis w podstawie programowej

• prezentuje przykłady wykorzystania oceanu światowego 2.7
(np. gospodarcze, turystyczno-rekreacyjne, transportowe);
• wymienia zasoby mórz i oceanów (zasoby żywe, zalegające
pod dnem oceanów), ocenia stopień wykorzystania zasobów oceanów i mórz;
• opisuje problemy wynikające z nadmiernej eksploatacji
oceanów oraz zagrożenia wynikające z gospodarczej i osadniczej działalności człowieka w strefach przybrzeżnych;
• charakteryzuje cechy gospodarki morskiej;
• uzasadnia konieczność współpracy międzynarodowej na
rzecz zrównoważonego wykorzystania oceanów (tzw. „błękitna gospodarka”)

• doskonalenie umiejętności
mi rozwoju zrównoważonego) gospodarowania zasobami 2.6
identyfikowania związków
leśnymi, podaje przykłady racjonalnej i rabunkowej gospoi zależności oraz wyjaśniania
darki leśnej na świecie;
zjawisk i procesów;
• wymienia warunki i formy gospodarowania lasami w róż• rozwijanie umiejętności analizy nych strefach klimatycznych, ocenia konsekwencje różnych
zależności człowiek – środowi- form gospodarowania lasami
sko – gospodarka i jej oceny;
• kształtowanie umiejętności
projektowania rozwiązań lokalnych i globalnych problemów środowiskowych

kształcenia

Wykorzystanie • kształtowanie postaw
• poznanie zasobów oceanu
zasobów mor- proekologicznych;
światowego i cech gospodarskich
• rozbudzanie ciekawości ki morskiej;
świata
• kształtowanie umiejętności
krytycznego korzystania
z różnych źródeł informacji
do identyfikowania i analizy
współczesnych problemów
środowiskowych;
• rozwijanie umiejętności lokalizacji obiektów geograficznych na mapie;
• doskonalenie umiejętności
dostrzegania i analizy zależności pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a gospodarczą działalnością człowieka;
• kształtowanie umiejętności
dostrzegania konieczności
współpracy międzynarodowej na rzecz obrony środowiska przyrodniczego

Temat zajęć
edukacyjnych

Cele
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Temat zajęć
edukacyjnych

wychowania

kształcenia

Przemiany
struktury
przemysłowej
świata

Zapis w podstawie programowej

• uzasadnia lokalizację produkcji energii elektrycznej w miej- 2.8
scach dużego jej zużycia;
• wymienia głównych producentów energii elektrycznej na
świecie, wskazuje ich na mapie;
• identyfikuje powiązania między rozmieszczeniem różnych
typów elektrowni a występowaniem surowców energetycznych;
• charakteryzuje tendencje zmian w strukturze produkcji
energii elektrycznej według typów elektrowni;
• wskazuje problemy polityczne, gospodarcze i ekologiczne
związane z uzależnieniem produkcji energii elektrycznej od
źródeł zaopatrzenia surowców nieodnawialnych, uzasadnia
konieczność większego wykorzystania odnawialnych źródeł
energii

• wyjaśnia pojęcia: źródła energii pierwotnej, źródła odna- 2.8
wialne i nieodnawialne, bilans energetyczny;
• klasyfikuje źródła energii pierwotnej, uwzględniając podział
na źródła nieodnawialne i odnawialne;
• prezentuje zmiany w bilansie energetycznym świata na
przestrzeni lat, analizuje i wyjaśnia przyczyny spadku wykorzystania węgla i wzrostu znaczenia ropy naftowej, gazu
ziemnego oraz źródeł odnawialnych;
• charakteryzuje udział poszczególnych źródeł energii pierwotnej w ogólnej produkcji energii elektrycznej

Planowane osiągnięcia ucznia

• rozwijanie umiejętności • poznanie zmian struktury
• wyjaśnia pojęcia: przemysł, okręg przemysłowy, technopo- 2.10
wykorzystania wiedzy
przestrzennej i produkcji
lie, klastry, dystrykty przemysłowe;
o charakterze naukowym w okręgach przemysłowych • charakteryzuje przeobrażenia strukturalne przemysłu, dodo rozwiązywania prozwiązanych z rozwojem go- konujące się wraz z rozwojem gospodarczym;
blemów;
spodarczym, roli nowoczes- • porównuje i wyjaśnia geograficzne zróżnicowanie zmian

Problemy ener- • kształtowanie umiejęt• poznanie tendencji zmian
getyki światoności wartościowania
struktury produkcji energii
wej
działań człowieka w śroelektrycznej oraz przyczyn jej
dowisku, dostrzegania
zróżnicowania w państwach
problemów i poszukiwao różnym stopniu rozwoju
nia sposobów ich rozgospodarczego;
wiązywania;
• ukazanie zróżnicowania pro• rozwijanie umiejętności dukcji energii elektrycznej
myślenia naukowego
według typów elektrowni;
• doskonalenie
umiejętności
analizy, interpretacji danych
zapisanych w postaci tabel,
wykresów, map

Przemiany Eksploatacja su- • kształtowanie umiejętno- • poznanie struktury wykorzyw przemy- rowców energe- ści wykorzystania wiedzy stania odnawialnych i nieodśle i usłu- tycznych
do identyfikowania i roz- nawialnych źródeł energii,
gach
wiązywania problemów;
ukazanie tendencji zmian za• rozwijanie szacunku dla chodzących w bilansie enerdobra wspólnego
getycznym świata;
• rozwijanie umiejętności dostrzegania zależności w systemie człowiek – środowisko
– gospodarka;
• doskonalenie umiejętności wyszukiwania, selekcji i krytycznej
analizy informacji dotyczących
zmian w gospodarce

Dział
nauczania

Cele
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Dział
nauczania
kształcenia
nych technologii w restrukturyzacji i modernizacji regionów, czynników lokalizacji
przemysłów
tradycyjnych
i wysokich technologii;
• doskonalenie umiejętności
interpretacji wykresów, map
i danych statystycznych;
• kształtowanie umiejętności
dostrzegania i analizy prawidłowości zachodzących we
współczesnym świecie
• ukazanie roli nowoczesnych
usług komunikacyjnych w życiu i gospodarce człowieka;
• kształtowanie umiejętności
korzystania z różnych źródeł,
w tym z technologii informacyjno-komunikacyjnej w celu
pozyskiwania, gromadzenia,
przetwarzania informacji
o współczesnym świecie

wychowania

• kształtowanie postaw
warunkujących odpowiedzialne funkcjonowanie
we współczesnym świecie

• rozwijanie umiejętności
wykorzystania wiedzy
o charakterze naukowym
do identyfikowania i rozwiązywania problemów;
• kształtowanie umiejętności dostrzegania złożoności współczesnego świata
i postaw współodpowiedzialności za jego losy;
• przygotowanie do odpowiedzialnego korzystania
ze środków masowej komunikacji
Kierunki rozwo- • kształtowanie umiejętno- • ukazanie zmian zachodzących
ju transportu
ści myślenia naukowego;
w kierunkach i natężeniu
• kształtowanie postaw
transportu towarów i osób;
współodpowiedzialności • rozwijanie umiejętności loza stan środowiska geo- kalizowania obiektów na
graficznego
mapie, interpretacji i analizy
danych statystycznych oraz
korzystania z różnych źródeł
informacji

Społeczeństwo
informacyjne

Temat zajęć
edukacyjnych

Cele
Zapis w podstawie programowej

• formułuje zależność między stopniem rozwoju społeczno 2.12
‑gospodarczego państwa a wzrostem zapotrzebowania na
usługi związane z przesyłaniem, przetwarzaniem i przechowywaniem informacji (tzw. 3P);
• ocenia rolę technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK)
i telefonii komórkowej w przemianach społeczno-gospodarczych regionów;
• opisuje cechy e-społeczeństwa i społeczeństwa sieciowego, ocenia ich rolę w odradzaniu się społeczności lokalnej, a także wzroście wykształcenia i kompetencji (zgodnie
z ideą LLL – uczenia się przez całe życie);
• przedstawia wady i zalety korzystania z internetu;
• analizuje i ocenia przestrzeń wirtualną w kontekście wspomagania rozwoju (nośnik nowoczesności)
• wyjaśnia przyczyny szybkiego rozwoju transportu na świe- 2.13
cie;
• opisuje wpływ środowiska przyrodniczego na rozwój wybranych rodzajów transportu;
• na podstawie danych statystycznych ocenia zróżnicowanie
rozwoju transportu w wybranych państwach świata, analizuje mapę zróżnicowania rozwoju transportu na świecie;
• wyjaśnia przyczyny zmian w kierunkach i natężeniu ruchu
osób i przemieszczaniu się towarów;

w przemyśle krajów o różnym stopniu rozwoju gospodarczego;
• porównuje cechy przemysłu tradycyjnego z nowoczesnym,
wskazuje na mapie tradycyjne okręgi przemysłowe i nowe
formy koncentracji przemysłu (m.in. technopolie);
• uzasadnia konieczność restrukturyzacji i modernizacji przemysłu ciężkiego;
• opisuje czynniki warunkujące powstanie danego typu okręgu przemysłowego;
• charakteryzuje czynniki lokalizacji przemysłu wysokiej techniki i technologii

Planowane osiągnięcia ucznia
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Relacje
człowiek
– środowisko przyrodnicze

Dział
nauczania

wychowania

Gospodarowanie zasobami
naturalnymi
Ziemi

Planowane osiągnięcia ucznia

• budzenie szacunku do • ukazanie zasad racjonalnego
zasobów przyrody;
(zgodnego z założeniami roz• kształtowanie postaw
woju zrównoważonego)
kreatywnego rozwiązy- gospodarowania zasobami
wania problemów
naturalnymi;
• kształtowanie umiejętności
dostrzegania i oceny wpływu człowieka na środowisko
przyrodnicze;
• rozwijanie umiejętności pozyskiwania, przetwarzania,

Zapis w podstawie programowej

• prezentuje podział zasobów naturalnych;
3.1
• charakteryzuje globalne i lokalne zagrożenia środowiska
wynikające z eksploatacji zasobów odnawialnych i nieodnawialnych, podaje ich przyczyny i skutki;
• uzasadnia konieczność racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego;
• projektuje własne działania zgodne z zasadami ekorozwoju

• charakteryzuje rozwój turystyki na świecie i w wybranych 2.11
regionach;
• wskazuje na mapie wybrane regiony turystyczne i opisuje
elementy środowiska przyrodniczego i antropogenicznego,
które zadecydowały o ich atrakcyjności turystycznej;
• ocenia wpływ turystyki na tempo przemian społeczno-kulturowych i gospodarczych regionów;
• określa negatywne i pozytywne skutki rozwoju turystyki
wybranych regionów świata

• kształtowanie umiejętności
• analizuje przyczyny wzrostu znaczenia transportu lotniczedostrzegania, analizy i oce- go i samochodowego;
ny zależności występujących • ocenia wpływ transportu na tempo przekształceń krajobraw środowisku przyrodniczym zu;
i gospodarczej działalności • ocenia znaczenie wielkich węzłów transportowych i nowoczłowieka
czesnych terminali w rozwoju regionów (podaje przykłady)

kształcenia

Rozwój turysty- • rozbudzanie ciekawości • poznanie rozwoju turystyki
ki światowej
poznawczej, świadomena świecie;
go zdobywania wiedzy • kształtowanie umiejętności
i wykorzystania jej w ży- analizy wpływu rozwoju tuciu;
rystyki na środowisko przy• formowanie postaw
rodnicze i gospodarkę państw
współodpowiedzialności świata;
za stan środowiska i jego • doskonalenie umiejętności
ochronę
odczytywania i interpretacji
treści mapy, lokalizowania
obiektów;
• kształtowanie umiejętności
pozyskiwania, przetwarzania,
selekcjonowania i prezentowania informacji na podstawie różnych źródeł

Temat zajęć
edukacyjnych

Cele

24

Dział
nauczania

selekcjonowania i prezentowania informacji na podstawie różnych źródeł

kształcenia

• kształtowanie postaw
• doskonalenie umiejętności
świadomości i poczucia dostrzegania wzajemnych
odpowiedzialności za
powiązań i zależności w sysstan środowiska;
temie człowiek – środowisko
• formowanie postaw
– gospodarka;
świadomego zdobywa- • kształtowanie umiejętności
nia wiedzy i jej wykorzy- prognozowania zmian w śrostania w praktyce
dowisku przyrodniczym wywołanych gospodarczą działalnością człowieka;
• rozwijanie umiejętności projektowania działań zmierzających do rozwiązania problemów występujących w środowisku przyrodniczym;
• doskonalenie umiejętności
dostrzegania potrzeby współpracy międzynarodowej
w zapobieganiu skutkom kataklizmów;
• rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej

wychowania

Zapis w podstawie programowej

• wyjaśnia przyczyny globalnych zmian klimatu;
3.3
• ocenia konsekwencje przyrodnicze i gospodarcze zmian w atmosferze wynikających z działalności człowieka, wyjaśnia przyczyny i ocenia skutki zmian klimatu (globalnych i lokalnych);
• analizuje wpływ działalności człowieka na warunki klimatyczne;
• projektuje sposoby zapobiegania globalnym zmianom klimatycznym, ocenia rozwiązania zapobiegające globalnemu
ociepleniu

Planowane osiągnięcia ucznia

Ochrona środo- • kształtowanie świado• poznanie form ochrony śro- • charakteryzuje i ocenia sposoby ochrony środowiska, opi- 3.5
wiska przyrodmości i poczucia odpo- dowiska przyrodniczego;
suje przykłady zapobiegania zagrożeniom funkcjonowania
niczego Ziemi
wiedzialności za stan śro- • doskonalenie umiejętności
środowiska;
dowiska przyrodniczego dostrzegania potrzeby współ- • uzasadnia konieczność racjonalnego gospodarowania zaso(postawy proekologiczne); pracy międzynarodowej
bami środowiska przyrodniczego, zgodnego z ideą rozwoju
• zrozumienie roli człowie- w zapobieganiu skutkom ka- zrównoważonego;
ka w przeobrażaniu śro- taklizmów;
• przedstawia główne założenia idei rozwoju zrównoważonedowiska przyrodniczego • rozwijanie umiejętności ana- go, prezentuje tezy zapisane w dokumentach powstałych

Globalne zmiany klimatu

Temat zajęć
edukacyjnych

Cele

25

Dział
nauczania

Temat zajęć
edukacyjnych

wychowania

kształcenia
lizy zależności i powiązań
w systemie człowiek – środowisko

Cele

na konferencji w Rio de Janeiro (Deklaracja z Rio, Agenda 21), przedstawia ustalenia Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju (Szczyt Ziemi w Johannesburgu);
• formułuje zależność między poziomem rozwoju gospodarczego a intensywnością i skutecznością podejmowanych
działań związanych z ochroną przyrody

Planowane osiągnięcia ucznia

Zapis w podstawie programowej
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Źródła wiedzy
geograficznej

wychowania

Elementy mapy
(2 godziny)

kształcenia
• przypomnienie elementów
środowiska geograficznego;
• rozwijanie umiejętności dostrzegania wzajemnych po
wiązań i zależności między
elementami środowiska geograficznego;
• kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy geograficznej;
• uzupełnienie informacji na temat roli geografii w systemie
nauk przyrodniczych i jej podziału na dyscypliny naukowe
• poznanie źródeł informacji
geograficznej;
• rozwijanie umiejętności pozyskiwania, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych;
• doskonalenie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej;
• kształtowanie umiejętności
oceny przydatności i jakości
różnych źródeł informacji
• kształtowanie umiejętności czytania mapy i korzystania z niej;
• poznanie elementów i cech
map;

Geografia fizyczna świata

Cele

Geografia jako
• rozwijanie zainteresowań, ciekawości
nauka (1 godziświata;
na)
• kształtowanie postaw odpowiedzialności za stan środowiska;
• rozwijanie przekonania o użyteczności edukacji geograficznej w życiu codziennym;
• kształtowanie postaw dociekliwości
poznawczej oraz umiejętności myślenia naukowego;
• przygotowanie do aktywnego, odpowiedzialnego życia we współczesnym
świecie;
• przygotowanie do odpowiedzialnego
korzystania ze środków masowej koŹródła informamunikacji;
cji geograficz•
kształtowanie umiejętności myślenia
nych (1 godzinaukowego i formułowania sądów
na)
opartych na rozumowaniu matematycznym

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)

* Cele wychowania zapisane dla działów

3.2. Osiągnięcia ucznia – zakres rozszerzony

Treści wykraczające ponad podstawę programową (poszerzające
wiedzę i doskonalące umiejętności)

Zapis w podstawie programowej

• charakteryzuje cechy odwzorowań 1.1, 1.2
kartograficznych;
• grupuje i klasyfikuje mapy ze względu na skalę i treść;

• wymienia i charakteryzuje źródła in- 1.8
formacji geograficznej;
• ocenia przydatność różnych źródeł;
• porównuje metody bezpośrednie, terenowe i kameralne, omawia przykłady ich praktycznego wykorzystania;
• korzysta z różnych źródeł informacji, ze szczególnym uwzględnieniem
mapy oraz zestawień statystycznych;
• potrafi selekcjonować i przetwarzać
zdobyte informacje

• wymienia i charakteryzuje dyscypliny geograficzne;
• dokonuje podziału nauk geograficznych, wyróżnia geografię fizyczną,
społeczno-ekonomiczną i regionalną;
• rozumie i uzasadnia znaczenie geografii jako nauki interdyscyplinarnej;
• uzasadnia potrzebę rozwijania nauk
geograficznych

Planowane osiągnięcia ucznia
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Planowane osiągnięcia ucznia

• doskonalenie umiejętności
pozyskiwania, przetwarzania
i prezentowania informacji
na podstawie różnych źródeł
(głównie map);
• zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania map;
• doskonalenie umiejętności
analizy elementów map;
• kształtowanie wyobraźni przestrzennej, umiejętności okre-

Interpretacja
map tematycznych (3 godziny)

Zapis w podstawie programowej

• prawidłowo orientuje mapę, wyzna- 1.3, 1.5
cza kierunki na mapie (główne i pośrednie);
• odczytuje wartości wysokości bezwzględnych obiektów na mapie;
• oblicza: rzeczywistą odległość i pole
powierzchni z wykorzystaniem skali
mapy, wysokość względną, nachylenie terenu i spadek rzeki;
• charakteryzuje rzeźbę, sieć hydrograficzną, zagospodarowanie, formy

• wyjaśnia pojęcia: metody ilościowe, 1.7
metody jakościowe, interpolacja polowa;
• wymienia i opisuje metody sygnaturowe, zasięgów, powierzchniową,
kartogramu, kartodiagramu, izarytmiczne;
• wykreśla profil terenu na odpowiednim podkładzie kartograficznym;
• dobiera dane do zaprezentowania
w postaci kartogramu i kartodiagramu

• poznanie klasyfikacji map ze • wymienia przykłady zastosowań odwzględu na różne kryteria;
wzorowań kartograficznych do map
• doskonalenie umiejętności
o różnej treści
przetwarzania informacji (obliczeń);
• rozwijanie umiejętności wykorzystania narzędzi matematyki
w życiu

kształcenia

• kształtowanie umiejętności korzystania z map;
• poznanie jakościowych i ilościowych metod prezentacji zjawisk
i procesów na mapach;
• doskonalenie umiejętności
konstruowania profilu terenu,
kartogramu, kartodiagramu,
dokonania interpolacji;
• doskonalenie umiejętności
przetwarzania informacji do
prezentacji wybranych zagadnień, w tym wykorzystania
technologii informacyjno-komunikacyjnej

wychowania

Cele

Metody prezentacji zjawisk na
mapach (2 godziny)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
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• poznanie cyfrowych źródeł in- • analizuje mapy cyfrowe, opisowe 1.8
formacji (np.  internetowych
bazy danych, modele cyfrowe;

Cyfrowe źródła
informacji

Zapis w podstawie programowej

• posługuje się rocznikiem statystycz- 1.4
nym;
• wyszukuje i interpretuje dane liczbowe;
• wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do
przeliczeń i zobrazowania danych
statystycznych;
• dokonuje analizy ilościowej i jakościowej danych liczbowych;
• odczytuje i interpretuje zjawiska
geograficzne przedstawione na wykresach, w tabelach, na schematach,
animacjach, prezentacjach flash, modelach (np. dynamiki zmian zjawiska, procesu)

ślania położenia matematycz- użytkowania terenu przedstawioneno-geograficznego obiektów, go na mapie;
formułowania sądów opartych • lokalizuje obiekty i zjawiska w przena rozumowaniu matematycz- strzeni, wyjaśnia przyczyny ich wynym
stępowania;
• formułuje zależności przyczynowo‑skutkowe, funkcjonalne i czasowe
między wybranymi elementami środowiska geograficznego, wartościuje
zjawiska, prognozuje zmiany w przestrzeni geograficznej;
• odczytuje z mapy i podaje wartość
azymutu

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia

• kształtowanie umiejętności
dostrzegania prawidłowości dotyczących środowiska
geograficznego, wzajemnych
powiązań i zależności między
jego elementami;
• doskonalenie umiejętności
analizowania, porównania,
prezentowania, oceniania,
planowania, selekcjonowania
i przetwarzania danych zapisanych w różnych formach;
• kształtowanie umiejętności
myślenia matematycznego
i naukowego oraz sprawnego
posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi

wychowania

Cele

Interpretacja danych statystycznych i modeli
(2 godziny)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
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Ziemia we
wszechświecie

Wszechświat
• kształtowanie postaw odpowiedziali Układ Słoneczności za stan środowiska przyrodniczeny (1 godzina)
go;
• rozbudzanie zainteresowań i ciekawości świata;
• przygotowanie do świadomego funkcjonowania w społeczeństwie;
• rozpoznawanie własnych potrzeb edukacyjnych;
• kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do formułowania wniosków
opartych na obserwacjach

• pogłębienie wiedzy o budowie
planet Układu Słonecznego;
• poznanie faz Księżyca oraz zjawisk zaćmienia Słońca i Księżyca;
• kształtowanie umiejętności
dostrzegania zjawisk geograficznych oraz powiązań pomiędzy elementami środowiska geograficznego;
• kształtowanie umiejętności
posługiwania się modelami,
schematami, animacjami i filmami do analizy i interpretacji
zjawisk geograficznych

• definiuje pojęcia: Wszechświat, ga- 2.1, 2.2
laktyka, planeta, gwiazda, planetoida, kometa, księżyc;
• rozumie wprowadzenie astronomicznych miar odległości (np. rok świetlny, jednostka astronomiczna);
• omawia budowę Układu Słonecznego, wyjaśnia różnicę między heliocentryczną a geocentryczną teorią
budowy US; podaje różnice między planetami wewnętrznymi a zewnętrznymi (potrafi je wymienić);
• opisuje zjawisko zaćmienia Księżyca
i Słońca;

• dostrzega i klasyfikuje formy wy- 1.6
stępujące w krajobrazie (np. zieleń,
woda, formy ukształtowania terenu,
zabudowa, drogi, miejsca kultu itp.);
• identyfikuje dominanty krajobrazowe;
• posługuje się mapą topograficzną
w terenie;
• posługując się przykładami ocenia
estetykę i kompozycję krajobrazu

Zapis w podstawie programowej

Czas na obser• kształtowanie poczucia tożsamości lo- • kształtowanie umiejętności
wacje – Czytamy kalnej, regionalnej, narodowej;
dostrzegania zależności w śrokrajobraz
• rozwijanie zainteresowań i kształtowa- dowisku geograficznym;
nie postaw dociekliwości poznawczej; • doskonalenie umiejętności
• doskonalenie umiejętności współpra- pozyskiwania i analizowania
cy;
informacji ze źródeł bezpo• kształtowanie postaw współodpowie- średnich;
dzialności za stan środowiska
• rozwijanie umiejętności posługiwania się mapą topograficzną w terenie

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia

• projektuje zmiany w środowisku, wy- 1.8
korzystując cyfrowe źródła informacji
(np. obrazy satelitarne);
• korzysta z danych GIS, GARP, NASA
itp.;
• wyszukuje na portalach internetowych informacje geograficzne, ocenia ich wiarygodność i przydatność;
• przetwarza zebrane informacje i prezentuje z wykorzystaniem narzędzi TIK

wychowania

Cele

zasobów informacji i wiedzy,
portali internetowych, serwisów, bibliotek i repozytoriów
cyfrowych);
• doskonalenie umiejętności pozyskiwania, przetwarzania, selekcjonowania i prezentowania informacji geograficznych
z najnowszych źródeł, w tym
z GIS

(2 godziny)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
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• wyjaśnia pojęcia: peryhelium i aphe- 2.3, 2.4,
lium, układ horyzontalny i jego ele- 2.6, 2.7
menty;
• wymienia i rozumie następstwa ruchu obiegowego Ziemi i ich wpływ
na działalność człowieka oraz środowisko przyrodnicze;
• przedstawia na rysunku strefy oświetlenia Ziemi;
• oblicza wysokość górowania Słońca w dniach równonocy i przesileń
w dowolnym miejscu na Ziemi;
• oblicza szerokość geograficzną obserwatora na podstawie wysokości górowania Słońca w dniach równonocy
wiosennej i jesiennej oraz przesilenia
letniego i zimowego;
• porównuje kalendarz juliański i gregoriański, wyznacza lata przestępne

• zaprezentowanie wpływu ruchu obiegowego Ziemi na środowisko geograficzne;
• poznanie konstrukcji kalendarza;
• doskonalenie umiejętności obserwacji i wyjaśniania zjawisk
geograficznych, dostrzegania
prawidłowości, wzajemnych
powiązań i zależności pomiędzy elementami środowiska
geograficznego;
• kształtowanie umiejętności
pozyskiwania danych z różnych źródeł;
• rozwijanie umiejętności przetwarzania informacji

• charakteryzuje budowę Wszechświata i teorię jego powstania;
• charakteryzuje
ciała
niebieskie
tworzące US, porównuje ich cechy,
określa ich położenie we Wszechświecie

2.5,

Zapis w podstawie programowej

Ruch obiegowy
Ziemi (3 godziny)

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia

• poszerzenie i utrwalenie wie- • wyjaśnia konsekwencje kształtu Zie- 2.2
dzy na temat kształtu i wymia- mi dla środowiska przyrodniczego
rów Ziemi, lokalizacji punk- i działalności człowieka;
tów;
• odczytuje współrzędne geograficzne
• kształtowanie umiejętności
wybranych punktów na mapie i glodostrzegania prawidłowości
busie
rządzących środowiskiem
przyrodniczym

wychowania

Cele

Przestrzeń Ziemi
(1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
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• wyjaśnia pojęcia: czas urzędowy (zi- 2.3
mowy i letni), czas uniwersalny, linia
zmiany daty;
• oblicza rozciągłość równoleżnikową;
• oblicza różnicę czasu miejscowego
między dwoma południkami;
• oblicza czas słoneczny dowolnego
punktu na Ziemi na podstawie różnicy długości geograficznej (rozciągłości równoleżnikowej);
• wyznacza czas strefowy oraz strefy
czasu;
• wyjaśnia mechanizm zmiany daty
po przekroczeniu linii zmiany
daty;
• wyjaśnia różnicę między czasem letnim a zimowym w Polsce

• doskonalenie umiejętności
dostrzegania prawidłowości
i związków przyczynowo‑skutkowych występujących
w środowisku geograficznym;
• ukazanie wpływu ruchu obrotowego Ziemi na środowisko
geograficzne;
• doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej;
• kształtowanie umiejętności
analizy i interpretacji map
(w tym stref czasowych)

Zapis w podstawie programowej

Rachuba czasu
(2 godziny)

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia

• kształtowanie umiejętności
i zwykłe w kalendarzu gregoriań- 2.3, 2.8
obserwacji, wyjaśniania zjaskim
wisk geograficznych;
• wyjaśnia pojęcia: doba słoneczna,
• doskonalenie umiejętności
doba gwiazdowa, doba cywilna,
dostrzegania prawidłowości górowanie, dołowanie gwiazdy, siła
dotyczących środowiska geo- Coriolisa;
graficznego;
• wyjaśnia konsekwencje ruchu obro• ukazanie wpływu ruchu obro- towego Ziemi, rozumie ich wpływ na
towego Ziemi na środowisko środowisko przyrodnicze oraz życie
przyrodnicze i antropogenicz- i działalność człowieka;
ne;
• wyjaśnia skutki występowania siły Co• kształtowanie umiejętności
riolisa dla środowiska przyrodniczego
pozyskiwania danych z różi działalności ludzkiej (m.in. wpływ
nych źródeł
tej siły na kierunek stałych wiatrów,
prądów morskich, torów ruchu pocisków i rakiet)

wychowania

Cele

Ruch obrotowy
Ziemi (2 godziny)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
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wychowania

Cele

• poznanie globalnych zagro- • zna czynniki wpływające na rozwój
żeń wynikających z eksploracji techniki kosmicznej;
przestrzeni kosmicznej;
• charakteryzuje etapy eksploracji ko• poznanie korzyści wynikająsmosu;
cych z penetracji kosmosu;
• dostrzega i ocenia zagrożenia i szan• kształtowanie umiejętności
se dla człowieka wynikające z badań
dostrzegania i analizy zależno- przeprowadzonych w przestrzeni kości występujących w środowi- smicznej
sku geograficznym;
• rozwijanie umiejętności pozyskiwania i przetwarzania informacji z różnych źródeł;
• doskonalenie umiejętności
dostrzegania konieczności
współpracy międzynarodowej
na rzecz ochrony przestrzeni
kosmicznej

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia

Treści wykraczające ponad podstawę programową (poszerzające
wiedzę i doskonalące umiejętności)

Zapis w podstawie programowej

Atmosfera i kli- Skład i budowa • kształtowanie postaw świadomości
• poznanie budowy, składu
• porównuje właściwości fizyczne
mat
atmosfery
i poczucia odpowiedzialności za stan i funkcji atmosfery;
i chemiczne poszczególnych warstw
(1 godzina)
środowiska;
• kształtowanie umiejętności
atmosfery;
• kształtowanie świadomości potrze- wyjaśniania zjawisk klimatycz- • charakteryzuje budowę atmosfery na
by współpracy w zakresie zwalczania nych i ich wpływu na środowi- podstawie pionowego przekroju;

Treści wykraczające ponad podstawę programową (poszerzające
wiedzę i dosko-

Czas na obser- • kształtowanie umiejętności dostrzega- • poznanie zasad konstruowania • zna zasady konstruowania gnomonu 1.6
wację – Konstru- nia zależności w środowisku oraz od- zegara słonecznego i gnomo- i zegara słonecznego;
ujemy gnomon
powiedzialności za jego stan;
nu oraz ich funkcjonowania; • posługując się gnomonem wyznacza
• rozwijanie umiejętności myślenia na- • doskonalenie umiejętności po- południk miejscowy i kierunki świaukowego, twórczego;
zyskiwania wiedzy z obserwa- ta;
• rozbudzanie zainteresowań i ciekawo- cji bezpośrednich;
• korzystając z własnoręcznie skonści świata;
• kształtowanie umiejętności
struowanego zegara słonecznego od• kształtowanie umiejętności współpracy
wyjaśniania zjawisk przyrodni- czytuje aktualną godzinę, rozumie
czych
konieczność zmian oznaczeń godzinowych w okresie zimy;
• mierzy wysokość górowania Słońca
za pomocą gnomonu

Człowiek w kosmosie (1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
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wychowania

Cele
kształcenia

i zmniejszania zagrożeń wynikających sko przyrodnicze, a także życie
z działalności ludzkiej;
i działalność człowieka;
• rozbudzanie zainteresowań i kształto- • doskonalenie umiejętności
wanie ciekawości poznawczej;
pozyskiwania informacji z różkształtowanie umiejętności wykorzy- nych źródeł (w tym z TIK)
stania wiedzy do formułowania wniosków opartych na obserwacjach
Obieg ciepła
• poznanie i zrozumienie prow przyrodzie.
cesów klimatycznych (obiegu
Temperatura
ciepła);
powietrza (2 go• kształtowanie umiejętności
dziny)
wyjaśniania zjawisk i procesów klimatycznych, dostrzegania prawidłowości i zależności
wynikających z funkcjonowania środowiska;
• doskonalenie umiejętności
obserwacji i wykorzystania jej
efektów do wyjaśniania zjawisk przyrodniczych (atmosferycznych);
• doskonalenie umiejętności
czytania, analizy i interpretacji map tematycznych oraz
lokalizowania zjawisk na mapach;
• rozwijanie umiejętności przetwarzania informacji

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
Zapis w podstawie programowej

• wyjaśnia pojęcia: bilans promienio- 3.2
wania, bilans cieplny Ziemi, albedo,
turbulencja, konwekcja, adwekcja,
procesy adiabatyczne, inwersja termiczna, amplituda temperatur, strefowość termiczna;
• wyjaśnia zależność między ilością
promieniowania słonecznego a ekspozycją stoków oraz położeniem Ziemi względem Słońca;
• opisuje bilans promieniowania Ziemi;
• wymienia i charakteryzuje czynniki kształtujące temperaturę na powierzchni Ziemi;
• korzystając z map klimatycznych,
analizuje przebieg średniej rocznej
temperatury powietrza, wskazuje
przyczyny nierównomiernego rozkładu temperatury;
• na podstawie danych klimatycznych
oblicza średnią temperaturę powietrza, amplitudę temperatury powietrza oraz spadek temperatury powietrza wraz z wysokością
• wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu temperatury;

• wymienia składniki
nalące umiejętzmienne i stałe atmosfery;
ności)
• wyjaśnia znaczenie atmosfery dla życia na Ziemi

Planowane osiągnięcia ucznia

34

Ogólna cyrkulacja powietrza
atmosferycznego (2 godziny)

Ciśnienie atmosferyczne.
Masy powietrza
i fronty atmosferyczne (2 godziny)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
wychowania

Cele

Zapis w podstawie programowej

• wyjaśnia pojęcia: ciśnienie atmosfe- 3.1
ryczne, izobara, hektopaskal, układy
baryczne, ośrodki baryczne, masy
powietrza, fronty atmosferyczne;
• wyjaśnia rozkład ciśnienia atmosferycznego na kuli ziemskiej;
• charakteryzuje czynniki wpływające
na wielkość ciśnienia;
• za pomocą rysunku wyjaśnia schemat krążenia mas powietrza w niżu
i wyżu na obu półkulach (z uwzględnieniem działania siły Coriolisa);
• analizuje masy powietrza w troposferze (porównuje ich cechy, wskazuje
wpływ mas powietrza na kształtowanie się układów barycznych);
• identyfikuje układy baryczne na podstawie przebiegu izobar;
• objaśnia mechanizm powstawania
frontów atmosferycznych (zimnego,
ciepłego i zokludowanego);
• wymienia zjawiska towarzyszące
frontom atmosferycznym

• poznanie i zrozumienie krąże- • wyjaśnia pojęcia: komórka cyrkulania mas powietrza;
cyjna, prądy konwekcyjne, zaburze• kształtowanie umiejętności
nia cyrkulacyjne;
wyjaśniania zjawisk i proce- • posługując się modelem, schemasów klimatycznych;
tem, wyjaśnia mechanizm globalnej
• doskonalenie
umiejętności (ogólnej) cyrkulacji mas powietrza;
interpretacji i analizy proce- • wyjaśnia mechanizm powstawania
sów zaprezentowanych na pasatów, wiatrów zachodnich
modelach, animacjach, sche- i wschodnich oraz wpływ siły Coriolimatach
sa na ich kierunek;

• doskonalenie umiejętności
dostrzegania prawidłowości,
powiązań i zależności w środowisku przyrodniczym;
• kształtowanie umiejętności
pozyskiwania i przetwarzania
informacji z różnych źródeł;
• doskonalenie umiejętności
czytania i analizy map klimatycznych

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia
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Zapis w podstawie programowej

• poznanie i zrozumienie proce- • wyjaśnia pojęcia: parowanie, kondensacja pary wodnej, transpiracja,
sów klimatycznych;
sublimacja, wilgotność względna,
• doskonalenie umiejętności
dostrzegania wzajemnych po- bezwzględna, osady atmosferyczne,
wiązań i zależności w systemie opady atmosferyczne, temperatura
punktu rosy, jądra kondensacji, pośrodowisko przyrodnicze –
działalność człowieka;
wietrze nasycone;
• kształtowanie umiejętności
• wymienia i charakteryzuje rodzaje

• wyjaśnia pojęcia: przemiany wilgot- 3.3
no- i suchoadiabatyczne;
• wyjaśnia mechanizm powstawania
bryzy, wiatrów dolinnych i górskich,
fenu, wiatrów spływowych;
• wskazuje na mapie obszary występowania wiatrów lokalnych i monsunów;
• wyjaśnia sposób powstania monsunów i ich wpływ na gospodarkę Azji
Południowo-Wschodniej i Południowej;
• oblicza temperaturę powietrza na
szczycie, po stronie zawietrznej lub
dowietrznej góry w warunkach fenowych;
• oblicza ciśnienie atmosferyczne na
szczycie góry

• wymienia przyczyny krążenia powie- 3.1
trza w troposferze;
• opisuje sposób powstania deszczy
zenitalnych;
• wyjaśnia mechanizm przemieszczania się Międzynarodowej Strefy Konwergencji

Obieg wody
w troposferze.
Produkty kondendensacji
pary wodnej
(2 godziny)

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia

• doskonalenie umiejętności
lokalizowania zjawisk na mapach;
• kształtowanie umiejętności
oceny wpływu zjawisk geograficznych na gospodarkę regionów;
• doskonalenie umiejętności
przetwarzania danych klimatycznych;
• doskonalenie umiejętności
dostrzegania prawidłowości
dotyczących środowiska przyrodniczego, życia i gospodarki
człowieka

wychowania

Cele

Rodzaje wiatrów
(2 godziny)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
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Prognozowanie
pogody. Mapa
synoptyczna
(2 godziny)

Rozkład opadów
na kuli ziemskiej
(1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
wychowania

Cele

• doskonalenie umiejętności
czytania i interpretowania
map pogody, synoptycznych;
• kształtowanie umiejętności
formułowania prawidłowości
występujących w środowisku
przyrodniczym;
• rozwijanie umiejętności myślenia naukowego

• doskonalenie umiejętności
czytania i interpretowania
map tematycznych;
• kształtowanie umiejętności
korzystania z różnych źródeł
informacji geograficznej;
• rozwijanie umiejętności
dostrzegania prawidłowości
w środowisku przyrodniczym

Zapis w podstawie programowej

• wyjaśnia pojęcia: mapa synoptyczna, 3.6
prognoza pogody;
• wyróżnia składniki mapy synoptycznej;
• analizuje zmiany temperatury i wilgotności po przejściu frontów atmosferycznych;
• odczytuje i interpretuje zjawiska zaznaczone na mapie synoptycznej;
• sporządza krótkoterminową prognozę pogody na podstawie mapy synoptycznej i danych klimatycznych;
• prognozuje zmiany parametrów pogodowych na podstawie obserwacji
bezpośrednich i pomiarów meteorologicznych (np. amatorskich obserwacji
nieba, odczytów z przyrządów na stacji meteorologicznej, w ogródku meteorologicznym, domowych stacjach
meteorologicznych)

• wyjaśnia warunki powstania opadu 3.2
atmosferycznego;
• porównuje opady konwekcyjne, orograficzne i frontalne;
• wymienia i charakteryzuje czynniki
wpływające na wielkość i rozmieszczenie opadów na kuli ziemskiej;
• analizuje mapę przebiegu rocznej
sumy opadów na Ziemi, wskazuje
przyczyny nierównomiernego rozkładu opadów atmosferycznych

obserwacji i analizy zjawisk opadów i osadów atmosferycznych;
atmosferycznych;
• rozpoznaje rodzaje chmur i przypo• rozwijanie umiejętności pro- rządkowuje do odpowiedniej wysognozowania zmian w środowi- kości w troposferze, zna zjawiska tosku przyrodniczym
warzyszące poszczególnym chmurom

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia
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• poznanie zróżnicowania kli• lokalizuje na mapie i charakteryzuje 3.4, 3.5
matu na kuli ziemskiej;
strefy klimatyczne, uzasadnia zasięgi
• kształtowanie umiejętności
poszczególnych stref klimatycznych;
wyjaśniania zjawisk i proce• opisuje typy klimatów w obrębie posów klimatycznych;
szczególnych stref klimatycznych;
• rozwijanie umiejętności korzy- • na podstawie map i klimatogramów
stania z różnych źródeł infor- rozpoznaje i charakteryzuje strefę klimacji geograficznej;
matyczną oraz typ klimatu
• doskonalenie umiejętności
czytania i interpretacji map
klimatycznych
• doskonalenie umiejętności
• wyjaśnia pojęcia: efekt cieplarniany, 3.7
dostrzegania wzajemnych po- dziura ozonowa, kwaśne deszcze,
wiązań i zależności w systemie smog;
człowiek – środowisko – go- • ocenia konsekwencje przyrodnicze
spodarka;
i gospodarcze zmian w atmosferze
• kształtowanie umiejętności
wynikających z działalności człowieka,
prognozowania zmian w śro- wyjaśnia przyczyny i ocenia skutki-

Zmiany klimatu
wywołane działalnością człowieka (1 godzina)

• wyjaśnia pojęcia: proces klimatyczny, czynniki klimatotwórcze, inwersja
opadowa, klimat miasta, klimatogram;
• wymienia i analizuje czynniki wpływające na zróżnicowanie elementów
klimatu;
• charakteryzuje wpływ czynników klimatotwórczych na klimat wybranych
regionów świata;
• charakteryzuje klimat miasta (MWC)

Zapis w podstawie programowej

Klimaty kuli
ziemskiej (2 godziny)

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia

• rozwijanie umiejętności pozyskiwania, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych (także z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej);
• doskonalenie umiejętności
analizy danych zapisanych
w różnych postaciach (np. wykres, dane tabelaryczne, mapy
cyfrowe);
• ukazanie związków przyczynowo-skutkowych między atmosferą a innymi elementami
środowiska
przyrodniczego
i działalnością człowieka

wychowania

Cele

Czynniki klimatotwórcze (2 godziny)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
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Czas na obserwacje – Konstruowanie krótkoterminowej prognozy pogody
lokalnej na podstawie obserwacji

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
dowisku przyrodniczym wy- zmian klimatu (globalnych i lokalwołanych gospodarczą dzia- nych);
łalnością człowieka;
• analizuje wpływ działalności człowie• rozwijanie umiejętności pro- ka na warunki klimatyczne (w skali
jektowania działań zmierzają- makro i mikro);
cych do rozwiązania proble- • dostrzega i charakteryzuje wpływ
mów występujących w środo- klimatu na przebieg procesów rzeźwisku przyrodniczym;
botwórczych, glebę, świat organicz• rozwijanie umiejętności korzy- ny
stania z różnych źródeł informacji geograficznej;
• doskonalenie umiejętności
dostrzegania potrzeby współpracy międzynarodowej w zapobieganiu skutkom kataklizmów

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia

Zapis w podstawie programowej

• doskonalenie umiejętności współpra- • doskonalenie umiejętności
• określa stan zachmurzenia nieba, 1.6
cy;
wyciągania wniosków na pod- identyfikuje rodzaje chmur oraz inne
• kształtowanie postaw odpowiedzial- stawie obserwacji bezpośred- zjawiska występujące w atmosferze
ności za stan środowiska;
niej;
(dokumentuje za pomocą np. apa• rozbudzanie zainteresowań przyrodni- • rozwijanie umiejętności pro- ratu fotograficznego i/lub zapisu
czych;
gnozowania zmian w środowi- w dzienniku pogody);
• kształtowanie umiejętności dostrzega- sku naturalnym na podstawie • na podstawie dokonanych obserwania konieczności systematycznej pracy
pomiarów;
cji wyjaśnia zjawiska zachodzące ak• kształtowanie umiejętności
tualnie w atmosferze;
korzystania z różnych źródeł • mierzy wielkości i wartości poszczeinformacji
gólnych elementów pogody (posługuje się termometrem, barometrem,
anemometrem, deszczomierzem
i skalą Beauforta);
• zna zasady konstrukcji deszczomierza;
• dokonuje ilościowej i jakościowej
analizy danych z obserwacji bezpośredniej i pomiaru;
• sporządza krótkoterminową prognozę pogody lokalnej, weryfikuje dane

wychowania

Cele
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Hydrosfera

wychowania

Cele

Ruchy wody
w morzach
i oceanach
(2 godziny)

Zasoby i krąże- • kształtowanie postaw świadomości
nie wody
i poczucia odpowiedzialności za stan
w przyrodzie
środowiska przyrodniczego;
(1 godzina)
• rozbudzanie gotowości do podejmowania działań na rzecz ochrony zasobów
wodnych Ziemi (kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji służących
zachowaniu równowagi w środowisku);
• rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych;
• kształtowanie umiejętności współpracy
w grupie, formułowania opinii i obrony
własnych poglądów;
• kształtowanie umiejętności wykorzyOceany i morza stania wiedzy do formułowania wnio(2 godziny)
sków opartych na obserwacjach

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)

• wyjaśnia pojęcia: wszechocean, mo- 4.2
rze;
• dokonuje podziału wszechoceanu
i wskazuje na mapie granice akwenów wszechoceanu;
• wymienia i wskazuje na mapie przykłady typów mórz;
• wyjaśnia zależność temperatury wód
powierzchniowych i zasolenia od typów mórz i ich położenia geograficznego;
• analizuje mapę rozkładu izohalin powierzchniowych wód oceanicznych;
• opisuje zmiany zasolenia wód morskich wraz z głębokością;
• opisuje zasoby wód morskich

• doskonalenie umiejętności
czytania i interpretacji map tematycznych oraz lokalizowania zjawisk;
• ukazanie zróżnicowania zasolenia i temperatury wód morskich i oceanicznych;
• poznanie podziału wszechoceanu oraz typów mórz;
• kształtowanie umiejętności
pozyskiwania i prezentacji informacji ze zdjęć satelitarnych,
zasobów internetu, animacji
i schematów

• poznanie rodzajów i przyczyn • wyjaśnia pojęcia: falowanie wiatro- 4.6, 4.7
ruchów wód morskich i oce- we, pływy, prądy morskie, tsunami,
anicznych;
upwelling, downwelling;
• kształtowanie umiejętności ko- • wyjaśnia mechanizm ruchów wód
rzystania ze schematów, rysun- oceanicznych;

• na podstawie zestawień statystycz- 4.1, 4.2
nych wymienia zasoby wodne Ziemi;
• opisuje elementy krążenia wody
w przyrodzie (charakteryzuje cykl
oceaniczny i cykl kontynentalny) –
przedstawia na rysunku elementy
krążenia wody w przyrodzie;
• podaje przykłady (i lokalizuje na mapie) obszary o dodatnim i ujemnym
bilansie wodnym;
• wymienia właściwości wody

Zapis w podstawie programowej

• poznanie mechanizmu krążenia wody w przyrodzie;
• rozwijanie umiejętności formułowania prawidłowości
dotyczących środowiska przyrodniczego;
• doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej;
• kształtowanie umiejętności
dostrzegania i budowania
schematów funkcjonowania
środowiska przyrodniczego

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia
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• poznanie zasobów i rodzajów • wyjaśnia pojęcia: jezioro, obszary pod- 4.2, 4.3, 4.5
wód jeziornych;
mokłe, bagna;
• doskonalenie umiejętności
• prezentuje klasyfikację genetyczną

Typy genetyczne
jezior
(2 godziny)

Zapis w podstawie programowej

• wyjaśnia pojęcia: rzeka (ciek), system 4.2, 4.3, 4.4,
rzeczny i jego elementy, dorzecze, zle- 4.5
wisko, obszar bezodpływowy, ustrój
(reżim) rzeczny;
• na podstawie wykresów przepływów
wody rozpoznaje i charakteryzuje typ
ustroju rzecznego, podaje przykłady
rzek o danym typie reżimu i lokalizuje
je na mapie;
• wyjaśnia przyczyny i ocenia skutki
wezbrań wody w rzekach (powodzi);
• wskazuje na mapie i porównuje najdłuższe rzeki świata;
• wyznacza na mapie zasięg dorzeczy
głównych rzek europejskich;
• porównuje sieć rzeczną poszczególnych
kontynentów

ków, prezentacji i innych źró- • korzystając ze schematu (rysunku),
deł informacji geograficznej;
wyjaśnia różnice między pływami
• rozwijanie umiejętności for- syzygijnymi a kwadraturowymi; chamułowania wniosków doty- rakteryzuje model krążenia prądów
czących przestrzennych po- morskich;
wiązań i zależności w systemie • zna mechanizm powstania tsunami
środowisko – gospodarka;
i ocenia skutki wywołane działaniem tej
• doskonalenie umiejętności
fali w środowisku geograficznym;
oceny zmian zachodzących
• analizuje przyczyny i skutki upwellingu
w środowisku geograficznym
i downwellingu;
• dostrzega i wyjaśnia wpływ ruchów
wód morskich na warunki klimatyczne,
środowisko życia wybrzeży i działalność
gospodarczą człowieka

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia

• poznanie cech wód powierzchniowych;
• kształtowanie umiejętności
czytania i interpretacji map tematycznych;
• doskonalenie umiejętności
przetwarzania, porównania
i interpretacji informacji zapisanych w różnych postaciach
(np. tabel, wykresów);
• rozwijanie umiejętności przewidywania skutków zjawisk
przyrodniczych;
• kształtowanie umiejętności dostrzegania przestrzennych powiązań i zależności w systemie
człowiek – przyroda – gospodarka

wychowania

Cele

Wody powierzchniowe – rzeki
(2 godziny)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
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Wody podziemne i źródła
(2 godziny)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
wychowania

Cele

• poznanie zasobów i rodzajów
wód podziemnych;
• rozwijanie umiejętności czytania i interpretowania map tematycznych;
• doskonalenie umiejętności
przetwarzania i porównywania informacji;
• kształtowanie umiejętności
dostrzegania zależności i powiązań między środowiskiem
przyrodniczym a działalnością
człowieka

formułowania wniosków dotyczących powiązań i zależności
w systemie człowiek – przyroda – gospodarka w skali lokalnej i globalnej;
• rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej;
• kształtowanie umiejętności obserwacji, analizy i wyjaśniania
zjawisk w hydrosferze

kształcenia

Zapis w podstawie programowej

• wyjaśnia pojęcia: wody podziemne, 4.2, 4.8
infiltracja, wody artezyjskie, subarte
zyjskie, strefa saturacji, strefa aeracji,
wody mineralne, źródło;
• klasyfikuje wody podziemne, w tym
mineralne;
• formułuje zależność wód podziemnych od budowy geologicznej;
• porównuje wody artezyjskie z subartezyjskimi, lokalizuje główne obszary
artezyjskie na mapie, na schemacie
wyjaśnia funkcjonowanie studni artezyjskich, ocenia znaczenie wód artezyjskich dla życia i gospodarki;
• ocenia znaczenie wód podziemnych
dla gospodarki;
• uzasadnia konieczność racjonalnego
wykorzystania wód podziemnych;
• za pomocą schematów charakteryzuje warunki powstawania różnych
typów źródeł;

jezior, podaje ich przykłady i lokalizuje na mapie;
• charakteryzuje etapy zaniku jezior;
• wyjaśnia gospodarcze znaczenie jezior;
• na podstawie batymetrii dna rozpoznaje typ jeziora;
• wykazuje związki pomiędzy klimatem, ukształtowaniem powierzchni,
budową geologiczną a tempem przekształcania jezior;
• charakteryzuje funkcje sztucznych
zbiorników wodnych, ocenia przekształcenia środowiska związane z ich
budową

Planowane osiągnięcia ucznia
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• poznanie wpływu działalności • wyjaśnia pojęcia: lej depresyjny, eu- 4.12
człowieka na hydrosferę;
trofizacja;
• kształtowanie umiejętności
• ocenia zmiany w hydrosferze wywoprognozowania zmian w śro- łane nieracjonalną gospodarką woddowisku przyrodniczym wy- ną;

• wyjaśnia pojęcia: lodowiec górski, lądo- 4.9–4.11
lód, granica wiecznego śniegu, pole firnowe, jęzor lodowcowy, lód szelfowy,
wieloletnia zmarzlina;
• wyjaśnia wysokość granicy wiecznego
śniegu w różnych szerokościach geograficznych, formułuje zależność wysokości granicy wiecznego śniegu od
warunków klimatycznych;
• wyjaśnia warunki powstawania lodowców górskich i lądolodów;
• wyjaśnia mechanizm ruchu lodowców, porównuje prędkość poruszania
wybranych lodowców,
• analizuje konsekwencje szybszego
tempa topnienia lodowców dla środowiska geograficznego;
• opisuje wygląd lodowca górskiego w zależności od warunków jego powstania,
charakteryzuje i porównuje różne typy
lodowców, wskazuje na mapie obszary
ich występowania;
• wyjaśnia wpływ wieloletniej zmarzliny
na działalność gospodarczą człowieka,
wskazuje problemy zagospodarowania
obszarów, na których występuje wieloletnia zmarzlina

• ocenia znaczenie cieplic dla gospodarki człowieka

Zapis w podstawie programowej

Zmiany w hydrosferze wywołane działalnością człowieka
(1 godzina)

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia

• poznanie przyczyn powstania
lodowców oraz wiecznej
zmarzliny;
• kształtowanie umiejętności
dostrzegania powiązań między elementami środowiska
geograficznego;
• rozwijanie umiejętności przetwarzania, pozyskiwania i prezentowania informacji;
• kształtowanie umiejętności
wyjaśniania zjawisk występujących w hydrosferze

wychowania

Cele

Występowanie
lodu na Ziemi
(2 godziny)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
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wołanych gospodarczą dzia- • wyjaśnia związki między hydrosferą
łalnością człowieka;
a elementami środowiska geograficz• doskonalenie umiejętności
nego;
proponowania rozwiązań pro- • wykazuje konieczność ochrony zasoblemów istniejących w środo- bów wodnych;
wisku przyrodniczym;
• wyjaśnia przyczyny i ocenia skutki eu• doskonalenie umiejętności
trofizacji wód
dostrzegania potrzeby współpracy międzynarodowej w zapobieganiu skutkom kataklizmów

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia

Zapis w podstawie programowej

• doskonalenie umiejętności
• wyjaśnia pojęcia: minerał, mineralo- 5.1
rozpoznawania składników li- id, minerał skałotwórczy, skała;
tosfery;
• charakteryzuje cechy minerałów, po• kształtowanie umiejętności
sługując się skalą Mohsa określa twarobserwacji (doświadczeń)
dość minerałów budujących poszczei wyciągania wniosków;
gólne skały;
• rozwijanie umiejętności do- • dokonuje podziału minerałów pod
strzegania prawidłowości do- względem chemicznym, podaje ich
tyczących środowiska przyrod- przykłady
niczego
• poznanie rodzajów skał i ich • wyjaśnia pojęcia: skała magmowa, 5.1
genezy;
skała osadowa, skała metamorficzna,
• doskonalenie umiejętności
diageneza, metamorfizm termiczny,

Podział skał
(1 godzina)

• kształtowanie postaw szacunku do
• poznanie budowy wnętrza
• wyjaśnia pojęcia: fale podłużne, fale 5.1
przyrody;
Ziemi;
poprzeczne, warstwa nieciągłości, sto• uświadomienie konieczności współpra- • kształtowanie umiejętności
pień geotermiczny, gradient geoter
cy w kwestii zapobiegania zagrożeniom pozyskiwania informacji z róż- miczny, magnetosfera;
środowiska przyrodniczego;
nych źródeł, ich analizy, selek- • charakteryzuje poszczególne warstwy
• pobudzanie ciekawości poznawczej;
cji i przetwarzania;
wnętrza Ziemi (skład chemiczny,
• kształtowanie odpowiedzialności za • doskonalenie umiejętności
właściwości fizyczne, głębokość wywłasną naukę;
dostrzegania i interpretacji
stępowania);
• kształtowanie postaw kreatywnego roz- powiązań w środowisku przy- • opisuje znaczenie magnetosfery dla
wiązywania problemów
rodniczym
życia na Ziemi

wychowania

Cele

Składniki litosfery (1 godzina)

Wewnętrzne
Budowa wnęprocesy kształ- trza Ziemi
tujące litosferę (1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
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• wyjaśnia pojęcia: skamieniałości
5.2
przewodnie, orogenezy, dryf kontynentów, transgresje i regresje morskie;
• porządkuje ery geologiczne według
długości ich trwania, dzieli ery na okresy, analizuje tablicę stratygraficzną;
• charakteryzuje wydarzenia geologiczne i przyrodnicze w poszczególnych erach;
• lokalizuje na mapie łańcuchy górskie
powstałe w orogenezie kaledońskiej,
hercyńskiej i alpejskiej;

• poznanie i zrozumienie przeszłości geologicznej Ziemi
(etapów formowania się litosfery i biosfery);
• kształtowanie umiejętności konstruowania schematów ukazujących funkcjonowanie środowiska
przyrodniczego;
• rozwijanie umiejętności czytania
i interpretacji map;
• doskonalenie umiejętności analizy zaobserwowanych prawidłowości, powiązań i zależności

Zapis w podstawie programowej

Dzieje Ziemi
(2 godziny)

rozpoznawania skał po tekstu- metamorfizm regionalny, metamorrze, strukturze i składzie mine- fizm dyslokacyjny, budowa jawnoralnym;
i skrytokrystaliczna;
• kształtowanie umiejętności do- • rozpoznaje (np. ze zdjęć lub okazów)
strzegania konieczności racjo- po opisie i wyglądzie skały, podaje
nalnego, zgodnego z założenia- ich nazwy i wyjaśnia genezę;
mi rozwoju zrównoważonego, • ocenia działania służące racjonalnegospodarowania zasobami
mu gospodarowaniu zasobami natuskał;
ralnymi
• rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia

• doskonalenie umiejętności
• wyjaśnia pojęcia: złoże surowców mi- 5.1
dostrzegania zależności w sys- neralnych, pokłady, soczewki, wysatemie człowiek – przyroda –
dy, żyły, gniazda, intruzja granitowa;
gospodarka;
• ocenia gospodarcze znaczenie su• kształtowanie umiejętności
rowców mineralnych, podaje przyprognozowania zmian w śro- kła dy zastosowania surowców midowisku przyrodniczym wy- neralnych w gospodarce człowiewołanych gospodarczą dzia- ka, zna metody ich eksploatacji;
łalnością człowieka
• ocenia zmiany środowiska przyrodniczego wywołanego eksploatacją surowców mineralnych

wychowania

Cele

Złoża surowców
mineralnych
(1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
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Zjawiska plutoniczne i wulkaniczne (2 godziny)

Teoria tektoniki
płyt litosfery
(2 godziny)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
wychowania

Cele
Zapis w podstawie programowej

• poznanie i zrozumienie mechanizmów powstawania zjawisk wulkanicznych i plutonicznych;
• kształtowanie umiejętności
analizy informacji zapisanych
w różnej postaci, doskonalenie umiejętności przetwarzania i prezentacji informacji;
• rozwijanie umiejętności czyta-

• wyjaśnia pojęcia: plutonizm, wul- 5.5
kanizm, intruzja, lawa, magma, wybuch eksplozywny, efuzywny, gejzer;
• porównuje i charakteryzuje różne rodzaje intruzji magmowych (batolit,
lakolit, dajka, sill, lopolit);
• na schemacie prezentuje budowę
wulkanu;
• charakteryzuje produkty erupcji wulkanicznej;

• poznanie i zrozumienie zało- • wyjaśnia pojęcia: płyty litosfery, kra- 5.2, 5.5
żeń tektoniki płyt litosfery;
tony, prądy konwekcyjne, ryft, sub• rozwijanie umiejętności
dukcja, uskok transformacyjny, strefa
korzystania z różnych źródeł kolizji;
w celu zrozumienia i zobrazo- • lokalizuje na mapie geologiczno-tekwania zjawisk i procesów geo- tonicznej i fizycznej świata płyty konlogicznych (np. internet, ani- tynentalne i oceaniczne, wskazuje
macje, schematy, rysunki);
miejsce występowania stref ryftowej
• kształtowanie umiejętności
i subdukcji;
czytania i interpretowania
• formułuje główne założenia teorii
map tematycznych
tektoniki płyt litosfery;
• wyjaśnia mechanizm ruchu płyt litosfery, w tym działanie prądów konwekcyjnych;
• opisuje formy i procesy tektoniczne
zachodzące na krawędziach płyt litosfery;
• analizuje przyczyny uformowania się
pacyficznego pierścienia ognia

w środowisku przyrodniczym; • wyjaśnia konsekwencje przemiesz• kształtowanie umiejętności po- czania się kontynentów w przeszłości
zyskiwania, przetwarzania i pre- geologicznej
zentowania informacji

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia

46

Trzęsienia ziemi
(1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
wychowania

Cele

• poznanie i zrozumienie mechanizmów tworzenia się trzęsień ziemi;
• doskonalenie umiejętności
rozwiązywania problemów
występujących w środowisku
geograficznym;
• kształtowanie umiejętności
analizy powiązań i zależności
w systemie człowiek – środowisko;
• rozwijanie umiejętności interpretacji map tematycznych
i wykorzystania różnych źródeł
informacji

Zapis w podstawie programowej

• wyjaśnia pojęcia: hipocentrum, epi- 5.5
centrum, fala sejsmiczna, obszary
sejsmiczne, asejsmiczne, pensejsmiczne;
• charakteryzuje trzęsienia ziemi ze
względu na ich przyczynę;
• lokalizuje na mapie obszary sejsmiczne, pensejsmiczne i asejsmiczne,
formułuje zależność między występowaniem trzęsień ziemi, wiekiem
geologicznym obszarów, przebiegiem
granic płyt litosfery i zjawiskami wulkanicznymi;
• ocenia skutki wielkich trzęsień ziemi,
uzasadnia konieczność podejmowania działań zmierzających do zmniejszenia negatywnych skutków trzęsień
ziemi

nia i interpretowania map te- • dostrzega zależność między kształtem
matycznych;
wulkanu a typem law i charakterem
• doskonalenie umiejętności do- erupcji;
strzegania i analizy zależności • podaje przykłady wulkanów różnych
w systemie człowiek – środo- typów i lokalizuje je na mapie;
wisko – gospodarka
• formułuje zależność między występowaniem wulkanów a przebiegiem
płyt litosfery i wiekiem geologicznym
obszaru, wyjaśnia genezę wulkanów
położonych z dala od krawędzi płyt
litosfery (wulkany tarczowe a „plamy gorąca”);
• wyjaśnia zasadę funkcjonowania gejzerów, wskazuje na mapie miejsca
ich występowania;
• wyjaśnia znaczenie wulkanów i gejzerów dla życia i gospodarki

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia
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Budowa geologiczna Ziemi
(2 godziny)

Pionowe ruchy
litosfery
(1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
wychowania

Cele
Zapis w podstawie programowej

• poznanie cech budowy geolo- • wyjaśnia pojęcia: platforma, płyta, 5.2, 5.5
gicznej świata;
tarcza, kaledonidy, hercynidy, alpidy,
• kształtowanie umiejętności
zrąb i rów tektoniczny, góry fałdowe,
czytania i interpretacji sche- góry zrębowe;
matów przedstawiających zja- • lokalizuje na mapie stare i młode
wiska geologiczne;
platformy, podaje ich nazwy, porów• doskonalenie umiejętności
nuje cechy platformy starej i młodej;
dostrzegania prawidłowości,
posługując się schematem (rysunpowiązań i zależności w śro- kiem), wyróżnia jednostki w obrębie
dowisku przyrodniczym
platform;
• charakteryzuje jednostki pierwszego
rzędu: platformy i pasma fałdowe;
• wyjaśnia genezę gór fałdowych
w kontekście tektoniki płyt litosfery;
• opisuje etapy powstania zrębów i rowów tektonicznych;
• porównuje góry fałdowe i zrębowe;
• lokalizuje na mapie struktury zrębowe;
• wyjaśnia zależność między wiekiem
obszaru a typem gór

• poznanie mechanizmów pio- • wyjaśnia pojęcia: ruchy epejrogenicz- 5.5
nowych ruchów skorupy ziem- ne, ruchy izostatyczne, transgresja,
skiej;
regresja morska;
• doskonalenie umiejętności
• analizuje różnice między ruchami epejczytania i interpretacji map te- rogenicznymi a izostatycznymi, wyjamatycznych;
śnia mechanizm izostazji;
• kształtowanie umiejętności for- • wyjaśnia przyczyny pionowych
mułowania wniosków doty- ruchów litosfery (wymienia dowody
czących powiązań i zależności na ich istnienie), lokalizuje na mapie
w systemie środowisko przyrod- obszary objęte pionowymi ruchami
nicze – działalność człowieka
skorupy ziemskiej;
• opisuje konsekwencje ruchów pionowych dla życia i działalności człowieka

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia
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wychowania

Cele

Zapis w podstawie programowej

• poznanie zasad konstrukcji • wyjaśnia pojęcia: wiek względny
5.3, 5.5
i interpretacji przekroju geolo- skał, wiek bezwzględny skał, luka
gicznego;
stratygraficzna, miąższość warstw
• kształtowanie umiejętności
skalnych;
interpretacji wydarzeń geolo- • analizuje przekrój geologiczny, na
gicznych na podstawie rodza- jego podstawie odtwarza dzieje geoju skał;
logiczne obszaru, identyfikuje wy• doskonalenie umiejętności
darzenia geologiczne na podstawie
analizy schematów przedsta- genezy skał;
wiających zjawiska geologicz- • wyjaśnia różnice między wiekiem
ne;
względnym a bezwzględnym warstw
• poznanie metod badawczych skalnych, analizuje wiek skał na przei kształtowanie umiejętności pro- kroju geologicznym, odczytuje z przejektowania prac naukowo-ba- kroju geologicznego wiek względny
dawczych
i bezwzględny;
• planuje obserwacje odkrywki lub odsłonięcia geologicznego

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia

Czas na obser• kształtowanie postaw odpowiedzialno- • kształtowanie umiejętności
• interpretuje układ warstw skalnych 5.3
wacje – Obserści za stan środowiska przyrodniczego; projektowania prac naukowow naturalnej lub sztucznej (np. w kowacja odkrywki • doskonalenie umiejętności myślenia badawczych;
palniach, kamieniołomach, wykogeologicznej
dywergencyjnego i konwergencyjne- • doskonalenie umiejętności
pach) odkrywce geologicznej, chago;
interpretacji odkrywek geolo- rakteryzuje przeszłość geologiczną
• rozwijanie zainteresowań i kształtowa- gicznych;
obszaru;
nie postaw ciekawości świata
• rozwijanie umiejętności korzy- • rozpoznaje rodzaje skał i opisuje na
stania z różnych źródeł
ich podstawie wydarzenia geologiczne;
• określa wiek warstw na podstawie
np. występujących skamieniałości
przewodnich;
• posługując się klizymetrem i busolą mierzy upad i bieg warstw skalnych;
• ocenia czas trwania procesów geologicznych na podstawie miąższości
warstw

Przekrój geologiczny jako
źródło wiedzy
o budowie Ziemi (2 godziny)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
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Zjawiska krasowe (1 godzina)

Zewnętrzne
Wietrzenie
procesy kształ- i jego zależność
tujące litosferę od klimatu
(1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
kształcenia

Zapis w podstawie programowej

• wyjaśnia pojęcia: wietrzenie, rozpad 5.6
ziarnisty, rozpad blokowy, zwietrzelina;
• charakteryzuje rodzaje wietrzenia: fizyczne, chemiczne i biologiczne;
• opisuje produkty i formy rzeźby
powstałe w wyniku procesów wietrzenia, w tym wpływ wietrzenia na
rzeźbę;
• analizuje wpływ wietrzenia na działalność gospodarczą człowieka;
• wyjaśnia zależność między strefą klimatyczną a rodzajem wietrzenia

Planowane osiągnięcia ucznia

• poznanie przebiegu i skutków • wyjaśnia pojęcia: kras powierzchnio- 5.6
zjawisk krasowych;
wy, kras podziemny,
• kształtowanie umiejętności
• charakteryzuje formy krasu powierzchwyjaśniania genezy form ob- niowego (ospa krasowa, żłobki krasoserwowanych na schematach, we, żebra krasowe, uwały, polje, ostańrysunkach, fotografiach;
ce krasowe, doliny i jary krasowe), opi• rozwijanie umiejętności iden- suje sposób ich powstania, rozpoznaje
tyfikowania zależności w sys- formy na rysunku;
temie środowisko przyrodni- • opisuje sposób powstania form
cze – działalność człowieka
krasu podziemnego (jaskinie, korytarze, pieczary, studnie, kominy,
stalaktyty, stalagmity, stalagnaty,
draperie, kurtyny, misy naciekowe,
ponory), rozpoznaje formy krasu
podziemnego na rysunku i fotografii;
• wyjaśnia genezę form krasu powierzchniowego powstałych z form krasu podziemnego (np. wąwozy);
• wyjaśnia znaczenie rzeźby krasowej
dla działalności człowieka

• kształtowanie postaw proekologicznych, • poznanie rodzajów wietrzenia
dbałości i poczucia odpowiedzialności i ich wpływu na podłoże skalza stan środowiska przyrodniczego;
ne;
• kształtowanie umiejętności myślenia • doskonalenie umiejętności donaukowego i odpowiedzialności za strzegania i analizy powiązań
własną naukę;
i zależności między elementa• kształtowanie postaw ciekawości świa- mi środowiska przyrodniczeta;
go;
• kształtowanie umiejętności dostrzegania • kształtowanie umiejętności
problemów i poszukiwania sposobów prognozowania zmian zachoich rozwiązywania
dzących w środowisku przyrodniczym

wychowania

Cele
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• poznanie cech i genezy ruchów masowych;
• ukazanie powiązań między
budową geologiczną a rodzajem ruchów masowych;
• kształtowanie umiejętności
prognozowania i oceny zmian
w środowisku przyrodniczym;
• rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji;-

Grawitacyjne
ruchy masowe.
Denudacja
(1 godzina)

kształcenia
• poszerzenie wiedzy na temat
rzeźbotwórczej działalności
wód płynących i opadowych;
• kształtowanie umiejętności
identyfikowania i oceniania
zjawisk i procesów w środowisku przyrodniczym;
• rozwijanie umiejętności czytania i interpretowania map,
schematów, rysunków, przekrojów;
• doskonalenie umiejętności dostrzegania i analizowania powiązań między środowiskiem
przyrodniczym a działalnością
człowieka

wychowania

Cele

Działalność rzeźbotwórcza wód
opadowych
i płynących
(2 godziny)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)

Zapis w podstawie programowej

• wyjaśnia pojęcia: grawitacyjne ruchy 5.8
masowe, denudacja, żleby, stożek
usypiskowy, nisza osuwiskowa, jęzor
osuwiskowy;
• posługując się rysunkami, wyjaśnia
mechanizm tworzenia się poszczególnych rodzajów ruchów masowych;
• wyjaśnia proces denudacji;
• opisuje skutki ruchów masowych;
• ocenia wpływ ruchów masowych na
życie i działalność człowieka, podaje

• ocenia wpływ działalności wód opado- 5.7
wych na gospodarkę, prezentuje sposoby zmniejszania erozji gleb;
• charakteryzuje formy powstałe w wyniku erozyjnej i akumulacyjnej działalności rzek;
• za pomocą rysunku przedstawia i wyjaśnia: erozję wsteczną na progu skalnym, etapy powstawania meandrów,
a także teras rzecznych, wyjaśnia zjawisko kaptażu;
• analizuje poprzeczny przekrój doliny
rzecznej, wyróżnia elementy doliny
rzecznej;
• charakteryzuje działalność rzeki w poszczególnych jej biegach;
• podaje przykłady działalności człowieka, które mogą się odbywać w obrębie terasy zalewowej i nadzalewowej;
• wyjaśnia dużą gęstość zaludnienia obszarów delt rzecznych;
• ocenia zasadność wykorzystania obszarów przełomowych do rozbudowy
sieci komunikacyjnej

Planowane osiągnięcia ucznia
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Rzeźbotwórcza
działalność wiatru (1 godzina)

Rzeźbotwórcza
działalność lodowców
(2 godziny)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
wychowania

Cele

• poszerzenie wiedzy na temat
rzeźbotwórczej działalności lodowców;
• kształtowanie umiejętności wyjaśniania genezy form rzeźby
na podstawie rysunków, schematów, fotografii, animacji,
tekstu (opisu);
• doskonalenie umiejętności dostrzegania powiązań w systemie środowisko – działalność
człowieka
• poszerzenie wiedzy na temat działalności wiatru i jego
wpływu na rzeźbę terenu;
• doskonalenie umiejętności
wyjaśniania za pomocą rysunków i schematów genezy form
powstałych w wyniku działalności wiatru;
• rozwijanie umiejętności czytania i interpretowania map

Zapis w podstawie programowej

• lokalizuje na mapie obszary zagrożone 5.7
pustynnieniem, pustynie i półpustynie;
• wykazuje wpływ działalności gospodarczej człowieka na intensywność
procesów deflacyjnych i procesów
pustynnienia;
• charakteryzuje niszczącą i budującą
działalność wiatru, wymienia formy
powstałe w wyniku działalności wiatru,
identyfikuje czynniki wpływające na
intensywność oddziaływania wiatru;
• za pomocą rysunku opisuje genezę
grzybów skalnych;
• porównuje wydmę paraboliczną
z barchanem, udowadnia wpływ klimatu na kształt wydm;
• wyjaśnia genezę pokryw lessowych, lokalizuje na mapie przykłady obszarów
z pokrywami lessowymi

• charakteryzuje erozyjne, akumulacyj- 5.7
ne i fluwioglacjalne formy polodowcowe oraz proces ich powstania;
• opisuje sposób użytkowania obszarów polodowcowych

• doskonalenie umiejętności
przykłady działań ograniczających
dostrzegania i analizy zależno- skutki ruchów masowych;
ści przyczynowo-skutkowych • formułuje zależność między budową
występujących w środowisku geologiczną, działalnością człowieka
przyrodniczym
a tempem procesu

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia
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• kształtowanie umiejętności
• wyjaśnia pojęcie antropopresji;
5.4, 5.8
prognozowania zmian w śro- • wyjaśnia wpływ działalności gospodowisku przyrodniczym wy- darczej człowieka na zmiany w lito-

Zmiany w litosferze wywołane
działalnością

• wyjaśnia pojęcie inwersji rzeźby, cha- 5.9
rakteryzuje formy ukształtowania powierzchni lądów i dna oceanicznego;
• na schemacie wyjaśnia zjawisko inwersji rzeźby;
• formułuje zależność między ukształtowaniem powierzchni terenu a budową geologiczną i procesami wewnętrznymi i zewnętrznymi kształtującymi litosferę;
• analizuje i ocenia gospodarczą i osadniczą przydatność form ukształtowania
powierzchni lądów

• poznanie form ukształtowania
powierzchni i den oceanicznych;
• doskonalenie umiejętności
wyjaśniania genezy form rzeźby przy wykorzystaniu fotografii, rysunków, schematów;
• kształtowanie umiejętności
identyfikacji zjawisk i procesów na mapie;
• rozwijanie umiejętności formułowania zależności występujących w środowisku
przyrodniczym i oceny przydatności form ukształtowania
powierzchni lądów dla gospodarczej i osadniczej działalności człowieka

• charakteryzuje rzeźbotwórczą dzia- 5.7
łalność morza na wybrzeżu wysokim
i niskim;
• wymienia działania człowieka ograniczające tempo niszczenia klifów;
• opisuje główne typy wybrzeży morskich, rozpoznaje je na rycinie, lokalizuje na mapie;
• udowadnia zależność między typem
wybrzeża a działalnością człowieka;
• charakteryzuje proces tworzenia raf
koralowych oraz etapy powstawania
atolu

Zapis w podstawie programowej

Związki między
budową geologiczną a ukształtowaniem powierzchni terenu (1 godzina)

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia

• poszerzenie wiedzy na temat
rzeźbotwórczej działalności fal
morskich;
• rozwijanie umiejętności lokalizowania zjawisk na mapach;
• doskonalenie umiejętności
wyjaśniania genezy form rzeźby na podstawie rysunku, fotografii;
• kształtowanie umiejętności
identyfikowania i opisu zależności i wzajemnych powiązań
w środowisku geograficznym

wychowania

Cele

Działalność
rzeźbotwórcza
fal morskich.
Typy wybrzeży
(2 godziny)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
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Zróżnicowanie
gleb i biosfery
na Ziemi

Procesy glebotwórcze
(1 godzina)

Czas na obserwacje – Obserwacja form
rzeźby

człowieka
(1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
wołanych gospodarczą dzia- sferze (powstanie nowych form tełalnością człowieka;
renu, zagospodarowanie stoków, np.
• doskonalenie umiejętności
terasowanie, działania prowadzące
dostrzegania potrzeby współdo wyrównania);
pracy międzynarodowej w za- • ocenia zmiany w litosferze wywołane
pobieganiu skutkom katakli- nadmierną eksploatacją surowców
zmów
mineralnych;
• proponuje (zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju) działania prowadzące do poprawy stanu litosfery

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia

Zapis w podstawie programowej

• kształtowanie postaw świadomości i po- • poznanie procesu glebotwórczucia odpowiedzialności za stan środo- czego;
wiska;
• kształtowanie umiejętności ana• kształtowanie postaw dociekliwych, po- lizy i interpretacji zjawisk na
szukujących i krytycznych;
podstawie schematów, rysun• kształtowanie świadomości o potrzebie ków, profili;
współpracy w zakresie zwalczania zagro- • doskonalenie umiejętności
żeń środowiska przyrodniczego
identyfikowania prawidłowości w środowisku przyrodniczym;
• rozwijanie umiejętności oceny
działań człowieka prowadzących do modyfikacji procesów
glebotwórczych

• wyjaśnia pojęcia: gleba początkowe- 6.1, 6.2
go stadium rozwoju (inicjalna), gleba
dojrzała;
• wyjaśnia wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na intensywność
procesów glebotwórczych;
• charakteryzuje etapy procesu glebotwórczego (wykorzystuje schemat);
• analizuje profil glebowy, identyfikuje
poziomy genetyczne gleby;
• wykazuje zależność między klimatem, szatą roślinną a intensywnością
procesu glebotwórczego;
• wymienia najważniejsze funkcje gleby;
• analizuje wpływ człowieka na zahamowanie procesów glebotwórczych

• kształtowanie postaw proekologicz- • kształtowanie umiejętności
• identyfikuje formy rzeźby w terenie i na 1.6
nych;
wnioskowania na podstawie ich podstawie opisuje czynniki i procesy,
• rozwijanie dociekliwości poznawczej obserwacji form rzeźby terenu; które doprowadziły do ich utworzenia;
i zainteresowań
• doskonalenie umiejętności
• wykonuje pomiary wysokości względposługiwania się mapą topo- nej i nachylenia stoków, odczytuje
graficzną;
wysokość bezwzględną z mapy topo• rozwijanie umiejętności korzy- graficznej;
stania z różnych źródeł infor- • lokalizuje na mapie topograficznej
macji
obserwowane formy rzeźby

wychowania

Cele
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• poznanie cech rozmieszczenia • charakteryzuje występowanie gatun- 6.3
zwierząt na kuli ziemskiej;
ków zwierząt w poszczególnych kró• kształtowanie umiejętności
lestwach, lokalizuje na mapie zasięg
obserwacji i wykorzystania jej państw zoogeograficznych, przypowyników do wyjaśniania zja- rządkowuje typowe gatunki fauny
wisk i procesów zachodzących do stref krajobrazowych;
w biosferze;
• wykazuje zależność między wystę-

Rozmieszczenie
zwierząt na Ziemi (1 godzina)

• charakteryzuje cechy i wskazuje na
mapie rozmieszczenie formacji roślinnych;
• wykazuje związek między formacją
roślinną a klimatem, przyporządkowuje gatunki roślin do stref krajobrazowych;
• formułuje zależność między zasięga-mi poszczególnych pięter roślinnych
a warunkami klimatycznymi i glebowymi zmieniającymi się wraz z wysokością nad poziomem morza;
• wyjaśnia sposób przy stosowania się
roślin do przetrwania w klimatach
suchym i zimnym

• poznanie zróżnicowania roślinnego na Ziemi (elementów
fitogeografii);
• poznanie zróżnicowania roślinności wraz z wysokością
nad poziomem morza;
• rozwijanie umiejętności lokalizowania zjawisk na mapach;
• kształtowanie umiejętności
dostrzegania związków i zależności pomiędzy biosferą, pedosferą i atmosferą;
• doskonalenie umiejętności
pozyskiwania informacji z różnych źródeł

• wyróżnia i wskazuje na mapie głów- 6.1
ne typy gleb na świecie;
• wyjaśnia zależność między klimatem,
szatą roślinną a występowaniem gleb
strefowych i śródstrefowych;
• lokalizuje na mapie gleby najżyźniejsze i formułuje związek pomiędzy
rozmieszczeniem żyznych gleb a ob
szarami rolniczymi;
• na podstawie profilu glebowego
rozpoznaje główne gleby i ocenia ich
przydatność rolniczą

Zapis w podstawie programowej

Roślinność kuli
ziemskiej (1 godzina)

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia

• poznanie zróżnicowania glebowego Ziemi;
• kształtowanie umiejętności oceny przydatności rolniczej gleb;
• doskonalenie umiejętności
interpretacji profili glebowych
i wyjaśniania pochodzenia
poziomów genetycznych róż
nych typów gleb;
• rozwijanie umiejętności dostrzegania i analizy zależności, prawidłowości i powiązań
w środowisku przyrodniczym

wychowania

Cele

Zróżnicowanie
gleb na kuli
ziemskiej (2
godziny)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
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• kształtowanie umiejętności
• wykazuje zależność między działal- 6.4, 6.6
prognozowania zmian w śro- nością człowieka a degradacją gleb
dowisku przyrodniczym wy- i zmianami w składzie gatunkowym
wołanych gospodarczą dzia- roślin i zwierząt;
łalnością człowieka;
• planuje i proponuje działania zmie• doskonalenie umiejętności
rzające do poprawy stanu pedosfery
wskazywania kierunków dziai biosfery;

Zapis w podstawie programowej

Zmiany w pedosferze i biosferze wywołane
działalnością
człowieka (1 godzina)

• doskonalenie umiejętności do- powaniem zwierząt a formacjami rostrzegania zależności między ślinnymi;
światem roślin i zwierząt;
• wskazuje dominujące gatunki litora• poznanie i zrozumienie przy- lu, pelagialu i abisalu, charakteryzuje
czyn zróżnicowania warunków cechy stref morskich
życia w morzach i oceanach;
• rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, w tym czytania mapy

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia

• kształtowanie umiejętności
• wykazuje związek między klimatem, 6.4
dostrzegania problemów wy- glebami i roślinnością w poszczególstępujących w środowisku nych strefach krajobrazowych;
przyrodniczym, oceny i pro• wykazuje wpływ środowiska przyjektowania sposobów ich roz- rodniczego na działalność człowieka
wiązania (zgodnie z zasadami w poszczególnych strefach krajrozwoju zrównoważonego);
obrazowych oraz wpływ człowieka
• doskonalenie umiejętności
na środowisko;
dostrzegania prawidłowoś- • lokalizuje na mapie strefy klimaci, powiązań i zależności
tyczno-roślinno‑glebowe Ziemi, anaw środowisku geograficzlizuje ich rozmieszczenie; uzasadnia
nym;
konieczność zachowania równowagi
• ukazanie roli człowieka
ekologicznej w ekosystemach
w przekształcaniu środowiska
przyrodniczego;
• rozwijanie umiejętności lokalizowania zjawisk i procesów na
mapie

wychowania

Cele

Powiązania pomiędzy elementami środowiska
geograficznego
(1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
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Polityczne pro- Zróżnicowanie
blemy rozwoju poziomu
na świecie
rozwoju społeczn o - g o s p o d a rczego na świecie
(1 godzina)

Czas na obserwacje – Obserwacja profilu
glebowego

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia

Zapis w podstawie programowej

łań zmierzających do ochrony • prezentuje zasady rozwoju zrównośrodowiska przyrodniczego;
ważonego, ocenia możliwość
• rozwijanie umiejętności pozy- wdrażania działań zmierzających do
skiwania i przetwarzania in- przywrócenia równowagi ekologiczformacji z różnych źródeł
nej (ograniczenie źródeł degradacji
środowiska przyrodniczego i wzrost
powierzchni terenów chronionych);
• ocenia skutki wycinania lasów
• kształtowanie postaw proekologicz- • kształtowanie umiejętności
• identyfikuje poziomy genetyczne 6.2
nych;
pozyskiwania informacji z bez- w profilu glebowym i na ich podsta• rozwijanie dociekliwości poznawczej pośrednich obserwacji i po- wie charakteryzuje procesy gleboi miejętności myślenia naukowego;
miarów;
twórcze;
• doskonalenie umiejętności dostrzega- • doskonalenie umiejętności in- • na podstawie profilu glebowego roznia konieczności współpracy
terpretacji profilu glebowego
poznaje typ gleby i ocenia jej rolniw terenie;
czą przydatność;
• rozwijanie umiejętności anali- • opisuje cechy morfologiczne gleby
zy i wyjaśniania powstawania (np. miąższość poszczególnych poposzczególnych poziomów ge- ziomów, ich barwę, układ glebowy,
netycznych;
występowanie konkrecji);
• doskonalenie umiejętności
• wykorzystując pomiar kolorymetryczidentyfikowania różnych ty- ny określa odczyn gleby
pów gleb w terenie i oceny
ich rolniczej przydatności
Geografia społeczno-ekonomiczna świata
• kształtowanie świadomości potrzeby • poznanie mechanizmów nara- • wyjaśnia pojęcia: produkt narodowy 7.1, 7.2
współpracy społeczeństw w rozwiązy- stania nierówności w rozwoju brutto (PNB), wskaźnik HDI (wskaźwaniu problemów;
społeczno-gospodarczym
nik rozwoju społecznego), wskaźnik
• kształtowanie postaw odpowiedzial- współczesnego świata;
skolaryzacji;
ności za przyszłość narodów i państw; • doskonalenie umiejętności
• analizuje i wyjaśnia przyczyny nie• rozwijanie zainteresowań problemami pozyskiwania i przetwarzania równości w rozwoju społeczno-gowspółczesnego świata;
informacji z różnych źródeł spodarczym świata, pogłębiania się
• kształtowanie umiejętności dostrze- (np. wykresów, schematów,
różnic między najbogatszymi a najgania problemów we współczesnym map, tabel statystycznych,
biedniejszymi państwami świata;
świecie i poszukiwania sposobów ich mediów);
• charakteryzuje konstrukcję wskaźnirozwiązania;
• kształtowanie umiejętności
ków poziomu rozwoju państw, wy-

wychowania

Cele

57

• doskonalenie umiejętności
• dokonuje waloryzacji procesów glo- 9.14
wartościowania procesów glo- balizacyjnych, ocenia skutki globalibalizacyjnych;
zacji dlażycia ludzi;
• rozwijanie umiejętności wy- • ocenia wpływ globalizacji kulturowej
korzystania różnych źródeł in- (np. wzrost znaczenia języka angielformacji do pozyskania i prze- skiego, swobodny przepływ informatwarzania wiedzy na temat cji, nowy kształt rynku pracy, zmianę
problemów współczesnego
zachowań konsumpcyjnych, ujednoświata
licenie wzorców kultury i rozrywki

• wyjaśnia pojęcia: globalizacja, orga- 9.14
nizacje ponadnarodowe;
• wyjaśnia rolę środków masowego
przekazu w procesach globalizacyjnych współczesnego świata;
• charakteryzuje konsekwencje negatywne i pozytywne procesów globalizacyjnych dla gospodarek światowych;
• opisuje nowy międzynarodowy podział pracy (kraje o wysokich i niskich kosztach pracy);
• wyjaśnia rolę globalizacji w tworzeniu wielkich międzynarodowych organizacji, przedsiębiorstw i korporacji oraz ich wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą regionów;
• uzasadnia tezę, że globalizacja sprzyja koncentracji produkcji, bogactwa
i władzy gospodarczej

mienia mierniki rozwoju społeczno
‑gospodarczego, grupuje państwa na
podstawie wielkości HDI;
• porównuje państwa wysoko, średnio
i słabo rozwinięte, wskazuje przykłady na mapie

Zapis w podstawie programowej

Globalne problemy rozwoju
społeczno-kulturowego (1 godzina)

oceny przydatności kryteriów
podziału świata

• kształtowanie postaw odpowiedzialności i poczucia tożsamości narodowej, patriotyzmu, a także poszanowania odrębności innych społeczeństw
i narodów

Planowane osiągnięcia ucznia

• poznanie globalnych relacji,
procesów i powiązań produkcyjnych i finansowych, w tym
nowego podziału pracy;
• kształtowanie umiejętności
pozyskiwania i analizy informacji o problemach współczesnego świata z mediów i innych źródeł;
• doskonalenie umiejętności
dostrzegania wzajemnych powiązań w systemie człowiek –
środowisko – gospodarka;
• rozwijanie umiejętności wartościowania, opisu i kategoryzacji procesów globalnych

kształcenia

wychowania

Cele

Globalizacja gospodarki światowej (1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
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• poznanie przyczyn i skutków • wyjaśnia płaszczyzny integracji
9.14
procesów integracyjnych w Eu- państw, charakteryzuje działania inropie i na świecie, poszerzenie tegracyjne;
wiedzy na temat celów, zadań • wykazuje wpływ procesu globalizacji
i form organizacji integracyjnych; (stale powiększających się zależności

• wyjaśnia pojęcia: państwo, suweren- 7.3
ność, terytoria zależne, terytoria powiernicze ONZ, wody wewnętrzne,
morza terytorialne, strefa wyłączności ekonomicznej;
• analizuje przyczyny zmian na politycznej mapie świata po 1989 r., opisuje proces rozpadu i łączenia państw
Europy i innych części świata;
• wymienia niezbędne warunki utworzenia nowego państwa;
• lokalizuje na mapie politycznej państwa, które powstały po 1989 r.;
• wyjaśnia zasady funkcjonowania terytoriów niesamodzielnych, wskazuje na mapie ich przykłady;
• prezentuje polityczny podział mórz
i oceanów, dokonuje oceny ich wykorzystania przez państwa

itp.) na środowisko społeczne państw
świata;
• wyjaśnia wpływ globalizacji na proces tworzenia się nowego podziału
społecznego;
• opisuje wpływ globalizacji na rozwiązanie problemów społecznych w skali globalnej i lokalnej (np. zagrożenia
równowagi ekologicznej, głodu, ubóstwa, braku poszanowania swobód
obywatelskich)

Zapis w podstawie programowej

Organizacje integracyjne na świecie (2 godziny)

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia

• poznanie zmian na politycznej
mapie świata, ich przyczyn
i skutków;
• rozwijanie umiejętności lokalizowania obiektów geograficznych na politycznej mapie
świata;
• kształtowanie umiejętności
dostrzegania i analizowania
problemów współczesnego
świata;
• doskonalenie umiejętności
pozyskiwania, przetwarzania
i prezentowania informacji zaczerpniętych z różnych źródeł
(np. internetu, mediów)

wychowania

Cele

Zmiany na mapie
politycznej świata
(2 godziny)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
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Integracja
państw w Europie (1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
wychowania

Cele

• poznanie etapów i płaszczyzn
integracji europejskiej;
• kształtowanie umiejętności
analizy sytuacji społeczno-gospodarczej Europy na podstawie różnych źródeł informacji;
• rozwijanie umiejętności czytania i interpretacji mapy;
• doskonalenie umiejętności
dostrzegania konieczności
współpracy międzynarodowej
w rozwiązywaniu problemów

Zapis w podstawie programowej

• charakteryzuje cele, zadania, etapy 9.14
i płaszczyzny integracji Unii Europejskiej;
• wyjaśnia polityczne i gospodarcze
aspekty procesu integracji Europy;
• wskazuje na mapie państwa należące
do Unii Europejskiej („starej” i „nowej”);
• charakteryzuje instytucje europejskie,
ich cele i zadania;
• opisuje korzyści z integracji europejskiej, ocenia znaczenie Unii Europej-

• doskonalenie umiejętności loka- gospodarczych, politycznych i kultulizowania obiektów
rowych) na działania integracyjne;
geograficznych na mapie;
• charakteryzuje Organizację Narodów
• kształtowanie umiejętności
Zjednoczonych, wymienia i krótko opiwyszukiwania, selekcji, analizy suje cele działania wybranych organii syntezy informacji;
zacji wyspecjalizowanych ONZ, wyja• rozwijanie umiejętności do- śnia współczesne problemy związane
strzegania potrzeby współpra- z funkcjonowaniem ONZ (kryzys
cy międzynarodowej w roz- ONZ);
wiązywaniu problemów
• wskazuje na mapie i krótko opisuje
wybrane organizacje o charakterze
zrzeszeń regionalnych;
• wymienia przykłady międzynarodowych organizacji gospodarczych i polityczno-wojskowych, na mapie lokalizuje członków poszczególnych organizacji, opisuje cele ich działania;
• identyfikuje i ocenia korzyści wynikające z integracji gospodarczej i polityczno-wojskowej na świecie, ocenia
wpływ organizacji integracyjnych na
rozwiązanie problemów globalnych,
regionalnych i lokalnych

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia
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Demografia
i osadnictwo

Wzrost liczby
ludności świata
(2 godziny)

Konflikty zbrojne
i terroryzm na
świecie (2 godziny)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)

• poznanie przyczyn i skutków
konfliktów zbrojnych i terroryzmu na świecie;
• kształtowanie umiejętności
analizy i wyjaśniania problemów społeczno‑politycznych
na podstawie różnych źródeł
informacji (mediów, internetu, zestawień statystycznych,
obserwacji, prezentacji);
• ukazanie konieczności współpracy międzynarodowej w zażegnywaniu konfliktów oraz
walce z terroryzmem;
• doskonalenie umiejętności lokalizowania obiektów geograficznych na mapie

kształcenia

Zapis w podstawie programowej

• wyjaśnia pojęcie terroryzm;
9.15
• charakteryzuje przyczyny konfliktów
zbrojnych i napięć w Europie, Azji,
Afryce, wymienia strony konfliktów,
lokalizuje na mapie politycznej obszary objęte konfliktami;
• wyjaśnia powody częstych wojen domowych w Afryce;
• ocenia skuteczność i zasadność interwencji międzynarodowej w Iraku
i Afganistanie;
• wyjaśnia przyczyny i opisuje formy
współczesnego terroryzmu;
• ocenia skutki działań terrorystycznych na świecie;
• uzasadnia konieczność współpracy
międzynarodowej w zwalczaniu terroryzmu światowego

skiej w rozwiązywaniu problemów
społecznych, gospodarczych, ekologicznych i bezpieczeństwa kontynentu;
• ocenia szanse i zagrożenia wynikające z rozszerzania zasięgu Unii Europejskiej;
• dokonuje analizy (na podstawie danych statystycznych, wykresów, informacji z mediów) sytuacji społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej na
tle całej Europy i państw świata

Planowane osiągnięcia ucznia

• kształtowanie postaw prospołecznych, • poznanie przyczyn zmian licz- • wyjaśnia przyczyny wzrostu liczby lud- 8.3, 8.4, 8.5
zdolności empatii i odpowiedzialności by ludności na świecie;
ności świata na przestrzeni dziejów,
za przyszłość świata;
• doskonalenie umiejętności po- ocenia dynamikę zmian liczby ludności
• kształtowanie umiejętności oceny zja- zyskiwania i analizy informacji
w krajach słabo i wysoko rozwiniętych;

wychowania

Cele

61

Cechy demograficzne społeczeństw (2
godziny)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
kształcenia
• na podstawie danych statystycznych
oblicza wskaźnik przyrostu naturalnego;
• porównuje wielkość współczynnika
przyrostu naturalnego w państwach
o różnym poziomie rozwoju gospodarczego, analizuje przyczyny jego
zróżnicowania;
• wskazuje na mapie państwa o największym przyroście naturalnym,
analizuje przestrzenne zróżnicowanie wielkości współczynnika urodzeń
i zgonów;
• charakteryzuje i ocenia konsekwencje eksplozji demograficznej w skali
lokalnej, regionalnej i globalnej;
• podaje przykłady państw będących
w różnych fazach rozwoju demograficznego, lokalizuje je na mapie;
• wyjaśnia model przejścia demograficznego, analizuje wykres faz rozwoju demograficznego;
• ocenia konsekwencje regresu demograficznego państw znajdujących się
w IV i V fazie rozwoju

Planowane osiągnięcia ucznia

Zapis w podstawie programowej

• wyjaśnia pojęcia: współczynnik
8.3, 8.8
• poznanie podstawowych
dzietności, współczynnik feminizacji,
wskaźników opisujących
współczynnik maskulinizacji, wskaźcechy demograficzne społenik aktywności zawodowej, współczeństw na świecie;
czynnik bezrobocia;
• ukazanie przestrzennego
• opisuje strukturę ludności według
zróżnicowania struktur dewieku, wymienia cechy społeczeńmograficznych i zatrudnienia
stwa młodego i starego, podaje przyludności wybranych regionów
świata;
kłady i wskazuje je na mapie;

wisk i procesów, formułowania i uza- • dotyczących sytuacji społecznej
sadniania własnej opinii;
regionu z wykorzystaniem ta• kształtowanie postaw odpowiedzial- bel statystycznych, wykresów,
ności za przyszłość demograficzną zasobów internetu i innych
świata, rozwijanie wrażliwości na po- źródeł;
trzeby innych i tolerancji wobec różnic • rozwijanie umiejętności oblikulturowych społeczeństw;
czania podstawowych wskaź• kształtowanie poczucia odpowiedzial- ników demograficznych;
ności za stan środowiska geograficzne- • kształtowanie umiejętności
go;
prognozowania zmian w śro• rozwijanie umiejętności wnioskowania dowisku społecznym na podna podstawie doświadczenia (myśle- stawie zaobserwowanych
nia naukowego)
trendów;
• doskonalenie umiejętności lokalizowania obiektów geograficznych na mapie

wychowania

Cele
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Zróżnicowanie etniczne i religijne
ludności świata
(2 godziny)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
wychowania

Cele

• poznanie zróżnicowania rasowego, językowego i religijnego ludności świata;
• kształtowanie umiejętności
pozyskiwania i interpretacji
informacji z różnych źródeł
(m.in. z mediów, internetu);
• doskonalenie umiejętności lokalizowania obiektów geograficznych na mapie;
• rozwijanie umiejętności dostrzegania, analizy i wyjaśniania problemów społecznych
współczesnego świata;

Zapis w podstawie programowej

• wyjaśnia pojęcia: rasa, rasizm, Mu- 8.9, 8.11, 8.12
lat, Metys, Zambo, język, dialekt,
gwara, alfabetyzacja, religia;
• charakteryzuje zróżnicowanie rasowe
ludności świata, wskazuje na mapie
rozmieszczenie głównych i pośrednich ras ludzkich;
• prezentuje i ocenia problem rasizmu;
• opisuje zróżnicowanie językowe
ludności świata, wyróżnia i podaje
przykłady języków oficjalnych ONZ,
języków używanych przez największą
liczbę ludności, języków sztucznych
i wehikularnych;

• kształtowanie umiejętności
• wymienia i ocenia konsekwencje staczytania i interpretacji danych rzenia się ludności;
statystycznych zapisanych
• wyjaśnia zależność między strukturą
w postaci wykresów, tabel,
ludności według wieku a poziomem
schematów, map;
rozwoju społeczno-gospodarczego
• doskonalenie umiejętności lo- państwa;
kalizowania obiektów geogra- • uzasadnia tezę, że średnia długość
ficznych na mapie
trwania życia jest wskaźnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego;
• porównuje wielkość współczynnika dzietności społeczeństw młodych
i starych;
• korzystając z danych statystycznych,
oblicza współczynnik feminizacji;
• analizuje strukturę płci wybranych
państw, podaje przyczyny zróżnicowania liczby kobiet i mężczyzn,
wskazuje na mapie kraje o dużym
współczynniku feminizacji i maskulinizacji

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia

63

Rozmieszczenie
ludności na
świecie (1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
wychowania

Cele

• poznanie czynników warunkujących rozmieszczenie ludności na kuli ziemskiej, przyczyn
i skutków nierównomiernego
rozmieszczenia ludności;
• kształtowanie umiejętności
dokonywania obliczeń i prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;
• doskonalenie umiejętności dostrzegania i analizy prawidłowości oraz zależności w systemie człowiek – środowisko
– gospodarka;

Zapis w podstawie programowej

• wyjaśnia pojęcia: ekumena, subeku- 8.1, 8.2
mena, anekumena, wskaźnik gęstości
zaludnienia, fizjologiczna gęstość zaludnienia, bariera osadnicza;
• analizuje wpływ przyrodniczych i pozaprzyrodniczych czynników
rozmieszczenia ludności;
• oblicza wskaźnik gęstości zaludnienia
wybranych obszarów;
• lokalizuje na mapie obszary o największej i najmniejszej gęstości zaludnienia i wyjaśnia przyczyny różnej
koncentracji ludności;
• dokonuje analizy fizjologicznej gęsto-

• doskonalenie umiejętności
• prezentuje przykłady języków naledostrzegania wzajemnych po- żących do indoeuropejskiej rodziny
wiązań i zależności w środowi- językowej;
sku społecznym i kulturowym • wskazuje na mapie przykłady
współczesnego świata
państw, w których używa się alfabetu łacińskiego, greckiego, arabskiego,
hebrajskiego, chińskiego, cyrylicy;
• formułuje zależność między stopniem
rozwoju gospodarczego a poziomem alfabetyzacji, analizuje i interpretuje mapę
przedstawiającą udział analfabetów
wśród ludności powyżej 14 roku zycia;
• wymienia i charakteryzuje największe religie świata, wskazuje na mapie
rozmieszczenie największych religii
świata, prezentuje różnice i podobieństwa między nimi, charakteryzuje cechy religii monoteistycznych
i politeistycznych;
• ocenia wpływ religii na życie i gospodarkę człowieka

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia
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Migracje ludności na świecie
(2 godziny)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
wychowania

Cele

• poznanie przyczyn współczesnych ruchów migracyjnych
(migracji zewnętrznych i wewnętrznych);
• rozwijanie umiejętności formułowaniu sądów opartych
na rozumowaniu matematycznym (w tym obliczeń wskaźników względnych i bezwzględnych);
• doskonalenie umiejętności
analizowania danych zapisanych w różnych
postaciach;
• kształtowanie umiejętności
dostrzegania i analizy powiązań między elementami środowiska geograficznego;
• rozwijanie umiejętności wnioskowania, syntezy i analizy
procesów demograficznych

Zapis w podstawie programowej

• wyjaśnia pojęcia: „drenaż mózgów”, 8.6
uchodźstwo, sukcesja migracji, państwo emigracyjne, państwo imigracyjne;
• klasyfikuje migracje ze względu na
różne kryteria;
• oblicza saldo migracji i przyrost rzeczywisty, korzystając z danych statystycznych, wyjaśnia przyczyny dodatniego lub ujemnego salda migracji wybranych państw;
• analizuje przyczyny ruchów migracyjnych we współczesnym świecie,
wskazuje na mapie ich kierunki;
• formułuje zależność między tempem rozwoju gospodarczego państw
a wielkością migracji;
• ocenia ruchy migracyjne z punktu
widzenia państwa imigracyjnego
i emigracyjnego;
• wyjaśnia zjawisko sukcesji migracji, podaje przykłady państw, których to zjawisko dotyczy i lokalizuje je na mapie;
• ocenia problem współczesnych
uchodźców, projektuje działania
zmierzające do zmniejszenia zjawiska
i do pomocy migrantom przymusowym

• rozwijanie umiejętności loka- ści zaludnienia, ocenia zmiany tego
lizowania zjawisk, procesów wskaźnika oraz ich konsekwencje;
i obiektów na mapie;
• identyfikuje i wyjaśnia problemy
• kształtowanie umiejętności
społeczne, gospodarcze i ekologiczne
wnioskowania opartego na wynikające z wysokiej gęstości zaludobserwacjach
nienia

kształcenia
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Funkcje i zróżnicowanie warunków życia
w miastach
(1 godzina)

Współczesne
procesy urbanizacyjne (2
godziny)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
wychowania

Cele

• poznanie przyczyn formowania się i rozwoju miast;
• kształtowanie umiejętności
dostrzegania i analizy zależności w środowisku antropogenicznym;
• rozwijanie umiejętności lokalizowania obiektów na mapie
i wykorzystania informacji
z różnych źródeł;
• zrozumienie roli człowieka
w przekształcaniu środowiska
przyrodniczego

• poznanie współczesnych uwarunkowań procesów urbanizacyjnych;
• kształtowanie umiejętności
pozyskiwania, selekcji, analizy,
syntezy i porównania informacji z różnych źródeł;
• doskonalenie umiejętności lokalizowania obiektów geograficznych na mapie;
• rozwijanie umiejętności analizy i wyjaśniania problemów
osadniczych współczesnego
świata

kształcenia

Zapis w podstawie programowej

• wyjaśnia pojęcia: funkcje miast, sieć 8.10
osadnicza, funkcje miastotwórcze;
• formułuje zależność między rozwojem cywilizacyjnym a wzrostem znaczenia miast;
• charakteryzuje funkcje wybranych
miast, rozróżnia funkcje miastotwórcze, endogeniczne i egzogeniczne,
podaje przykłady miast, które uformowały się dzięki konkretnym funkcjom miastotwórczym (wskazuje je
na mapie);
• wyjaśnia przyczyny wielofunkcyjności współczesnych miast;

• opisuje płaszczyzny urbanizacji, na 8.7
podstawie schematu charakteryzuje
fazy urbanizacji;
• analizuje przestrzenne zróżnicowanie
wskaźnika urbanizacji, wyjaśnia zaobserwowane dysproporcje;
• prezentuje poziom urbanizacji państw
świata, wskazuje na mapie państwa
o najwyższym i najniższym poziomie
urbanizacji na poszczególnych kontynentach;
• porównuje rozmieszczenie w miastach
grup społecznych w państwach wysoko rozwiniętych i rozwijających się;
• rozpoznaje na schematach, mapach,
rysunkach typy zespołów miejskich,
podaje ich przykłady i lokalizuje na
mapie;
• wyjaśnia zagrożenia dla środowiska
przyrodniczego wynikające z rozwoju
miast
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• poznanie układów przestrzennych i funkcji wsi oraz ich
zmian wraz z rozwojem
państw;
• rozwijanie umiejętności pozyskiwania, przetwarzania, analizy informacji na podstawie
różnych źródeł;
• kształtowanie umiejętności
wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania procesów i zjawisk

Typy wsi. Zmiany funkcji wsi
(1 godzina)

kształcenia

• poznanie układów urbanistycznych, typów fizjonomicznych
miast w różnych częściach
świata i zmian struktur przestrzennych wraz z rozwojem
cywilizacyjnym i gospodarczym;
• doskonalenie umiejętności
pozyskiwania, przetwarzania
i prezentowania informacji
z różnych źródeł

wychowania

Cele

Fizjonomia
i przemiany
przestrzeni
miast (1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)

Zapis w podstawie programowej

• wyjaśnia pojęcia: wieś, osadnictwo
wiejskie;
• charakteryzuje cechy układów przestrzennych wsi, czynniki wpływające
na ich zróżnicowanie;
• na podstawie schematu, ryciny i planu rozpoznaje typ przestrzenny wsi;
• opisuje zmiany funkcji wsi wraz
z rozwojem społeczno-gospodarczym
regionu
• wymienia przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa, analizuje wpływ

Treści wykraczające ponad podstawę programową (poszerzające
wiedzę i doskonalące umiejętności)

• wyjaśnia pojęcie fizjonomia miast;
8.10
• ocenia zmiany struktury przestrzennej miast wraz z rozwojem gospodarczym państw;
• charakteryzuje typy fizjonomiczne
miast europejskich, amerykańskich,
australijskich, arabskich, wschodnioazjatyckich; porównuje ich układy
przestrzenne, wskazuje przykłady
i lokalizuje na mapie;
• na podstawie fotografii, opisu, planu
rozpoznaje typy fizjonomiczne miast;
• charakteryzuje uwarunkowania historyczne i kulturowe rozwoju miast
na różnych kontynentach

• ocenia warunki życia w miastach, podaje przykłady działań zmierzających do
poprawy standardu życia w miastach;
• dokonuje waloryzacji zmian struktury
przestrzenno-funkcjonalnej różnych
miast wraz z rozwojem gospodarczym państw
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Rolnictwo

wychowania

Cele

Pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa
(1 godzina)

Przyrodnicze
• kształtowanie postaw altruistycznych,
warunki rozwo- poszanowania uczuć; świadomości
ju rolnictwa na wartości życia ludzkiego;
świecie (1 go- • kształtowanie umiejętności myślenia
dzina)
naukowego;
• kształtowanie postaw poszanowania
zasobów środowiska przyrodniczego
(postawy proekologiczne) i odpowiedzialności za jego stan;
• kształtowanie postaw ukierunkowanych na zrozumienie konieczności
stosowania zasad rozwoju zrównoważonego podczas gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego;
• uświadomienie potrzeby solidarności
w rozwiązywaniu problemu głodu na
świecie;
• kształtowanie postaw kreatywnego
rozwiązywania problemów

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
Zapis w podstawie programowej

• poznanie wpływu poziomu
kultury rolnej, struktury agrarnej, polityki rolnej państwa na
rozwój rolnictwa;
• ukazanie roli człowieka i jego
działań w środowisku geograficznym w skali lokalnej i globalnej;
• kształtowanie umiejętności
oceny działań człowieka zmierzających do przeobrażenia
warunków przyrodniczych dla
potrzeb rolnictwa;
• rozwijanie umiejętności czytania i interpretacji map ogól-

• wyjaśnia pojęcia: irygacja, kultura 9.1
rolna, ustrój rolny, spółdzielczość,
dzierżawa, interwencjonizm państwowy, użytki rolne, nieużytki ekologiczne;
• prezentuje wpływ uwarunkowań pozaprzyrodniczych na rozwój rolnictwa
obszarów;
• analizuje działania człowieka zmierzające do modyfikacji warunków
przyrodniczych dla potrzeb rolnictwa, ocenia działania w kontekście
podnoszenia efektywności rolnictwa;
• udowadnia twierdzenie, że wraz następuje coraz większe uniezależnienie

zachodzących w przestrzeni elementów środowiska przyrodnicze- 9.1
geograficznej
go na rozwój rolnictwa dowolnego
• poznanie przyrodniczych czyn- regionu;
ników warunkujących rozwój • opisuje najważniejsze funkcje rolnicrolnictwa na świecie;
twa;
• kształtowanie umiejętności lo- • wyjaśnia spadek udziału rolnictwa
kalizowania obiektów na ma- w tworzeniu PKB wraz z rozwojem
pie;
gospodarczym państw;
• rozwijanie umiejętności oce- • wskazuje na mapie obszary o najny przydatności obszarów dla korzystniejszych warunkach rozwoju
rolnictwa;
rolnictwa na poszczególnych konty• doskonalenie umiejętności
nentach
dostrzegania i analizowania
powiązań, zależności w systemie człowiek – środowisko –
gospodarka;
• rozwijanie umiejętności pozyskiwania i przetwarzania
informacji na podstawie różnych źródeł

kształcenia
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Typy gospodarki
rolnej na świecie
(2 godziny)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
wychowania

Cele

Zapis w podstawie programowej

• poznanie cech różnych typów • wyjaśnia pojęcia: rolnictwo samoza- 9.2
opatrzeniowe, monokultura, rolnicgospodarki rolnej na świecie;
• kształtowanie
umiejętności two plantacyjne;
przedstawiania obiektów na • na podstawie danych statystycznych
mapie;
oblicza wielkość plonów obszaru;
• doskonalenie umiejętności
• porównuje cechy rolnictwa intendostrzegania i analizy prawisywnego i ekstensywnego, analizuje

nogeograficznych i tematycz- rolnictwa kraju od środowiska przynych;
rodniczego, a wyższy poziom kultury
• doskonalenie umiejętności
rolnej powoduje podnoszenie
analizy, selekcji, syntezy mate- efektywności produkcji rolniczej;
riałów statystycznych i innych • dokonuje analizy mapy przedstawiającej strukturę agrarną (wielkość
i własność gospodarstw rolnych) na
świecie, ocenia typy własności gospodarstw rolnych pod kątem ich
znaczenia dla rolnictwa;
• ocenia wpływ interwencjonizmu
państwowego na rozwój rolnictwa
(m.in. utrzymanie stabilności cen
płodów rolnych i ograniczenie nadwyżek żywności oraz ochrona interesów rodzimych rolników);
• na podstawie danych statystycznych
i wykresów wyjaśnia zróżnicowanie
zasobów pracy (poziom zatrudnienia
w rolnictwie) na świecie;
• identyfikuje formy użytkowania ziemi, na podstawie danych statystycznych wyjaśnia przestrzenne zróżnicowanie struktury użytkowania ziemi
na poszczególnych kontynentach;
• charakteryzuje i wskazuje na mapie
obszary o najkorzystniejszych warunkach dla rozwoju rolnictwa na świecie

kształcenia
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Rozmieszczenie
produkcji roślinnej na świecie
(1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
wychowania

Cele

• poznanie czynników warunkujących rozmieszczenie upraw
alimentacyjnych, przemysłowych i używek na świecie;
• ukazanie wpływu człowieka
na genetyczne zmiany upraw,
przyczyn i skutków modyfikacji roślin, obszarów ich upraw;
• kształtowanie umiejętności
dostrzegania, analizowania
i oceny powiązań i zależności
w systemie człowiek – środowisko – gospodarka;
• rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł
informacji do analizowania
współczesnych
problemów
środowiska
geograficznego
i poszukiwania sposobów ich
rozwiązywania

Zapis w podstawie programowej

• wyjaśnia pojęcia: rośliny alimentacyj- 9.2, 9.3
ne, przemysłowe, pastewne, pseudoalimentacyjne (w tym używki), rośliny
genetycznie modyfikowane (transgeniczne);
• charakteryzuje przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki rozmieszczenia upraw zbóż, roślin okopowych,
cukrodajnych, oleistych, włóknodajnych, używek, wskazuje na mapie
główne obszary upraw tych roślin;
• analizuje dane statystyczne dotyczące zbiorów i plonów roślin
uprawnych, odczytuje z zesta- wień
statystycznych głównych producentów, eksporterów i importerów;
• wyjaśnia przyczyny i ocenia skutki
upowszechniania się upraw roślin
genetycznie modyfikowanych, wskazuje na mapie obszary ich upraw,

dłowości i powiązań występu- prawidłowości rozmieszczenia typów
jących w środowisku geogra- rolnictwa, wskazuje na mapie przyficznym;
kłady państw z rolnictwem intensyw• kształtowanie umiejętności
nym i ekstensywnym;
korzystania z różnych źródeł • ocenia wpływ rolnictwa intensywneinformacji
go i ekstensywnego na środowisko
geograficzne wybranych regionów;
• na podstawie wybranych wskaźników statystycznych rozpoznaje typ
rolnictwa;
• wyjaśnia różnice między rolnictwem
towarowym a samozaopatrzeniowym;
• podaje przyczyny pustynnienia wybranych obszarów świata

kształcenia
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• poznanie kryteriów różnicowania regionów rolniczych na
świecie, ukazanie ich specyfiki;
• kształtowanie umiejętności
interpretacji mapy oraz innych źródeł informacji w celu
ukazania zależności między
środowiskiem przyrodniczym,
typem gospodarki rolnej
i rozmieszczeniem produkcji
roślinnej i zwierzęcej na świecie

Regionalne
zróżnicowanie
rolnictwa (2 godziny)

kształcenia

• poznanie czynników warunkujących rozmieszczenie głównych zwierząt hodowlanych;
• ukazanie wpływu zróżnicowania kulturowego na rozmieszczenie chowu zwierząt gospodarskich;
• kształtowanie umiejętności
dostrzegania, analizowania
i oceny powiązań i zależności
w systemie człowiek – środowisko – gospodarka;
• rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji do analizowania współczesnych problemów środowiska
geograficznego i poszukiwania
sposobów ich rozwiązywania

wychowania

Cele

Uwarunkowania
rozwoju
chowu zwierząt
(1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)

Zapis w podstawie programowej

• zna kryteria klasyfikacji regionów rol- 9.2
niczych;
• wskazuje na mapie zasięg regionów
rolniczych na świecie;
• podaje podobieństwa i różnice regionów rolniczych (porównuje regiony);
• identyfikuje regiony o przewadze
rolnictwa intensywnego i ekstensywnego;
• ocenia perspektywy rozwoju wybranych regionów rolniczych świata;

• wyjaśnia pojęcia: chów, hodowla;
9.2, 9.4
• identyfikuje główne zwierzęta hodowlane, wskazuje na mapie ich
rozmieszczenie;
• charakteryzuje czynniki wpływające
na rozmieszczenie bydła, trzody
chlewnej i owiec;
• analizuje przyczyny spadku pogłowia bydła w Europie i zwiększającej
się koncentracji owiec w krajach
muzułmańskich;
• formułuje zależność między rozmieszczeniem zwierząt hodowlanych a religią (nakazami i zakazami żywieniowymi i zwyczajami religijnymi);
• wyjaśnia wpływ dużej koncentracji
ludności na rozwój chowu trzody
chlewnej

• przedstawia argumenty za i przeciw
żywności genetycznie modyfikowanej (pochodzącej z roślin transgenicznych)
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• poznanie przyczyn zróżnico- • prezentuje (i wskazuje na mapie)
wania lesistości na świecie zróżnicowanie wskaźnika lesistości
i korzyści gospodarczo-ekolo- na świecie, charakteryzuje przyczyny
gicznych wynikających z wy- zróżnicowania;
stępowania lasów i z gospo- • opisuje przyczyny wylesiania (dedarczego wykorzystania
forestacji), wskazuje obszary o najlasów;
większej intensywności zjawiska,

Zapis w podstawie programowej

• wymienia i charakteryzuje czynniki 9.6
warunkujące rozmieszczenie łowisk
w morzach i oceanach;
• wskazuje na mapie obszary intensywnego rybołówstwa morskiego;
• wyjaśnia znaczenie dostępu do morza dla gospodarki państw;
• korzystając z danych statystycznych
i wykresów opisuje strukturę połowów według gatunków, wymienia
kraje o największych połowach morskich i słodkowodnych (lokalizuje na
mapie), wyjaśnia spadek połowów
ryb u zachodnich wybrzeży Ameryki
Południowej i wzrost w krajach Azji
Południowo-Wschodniej;
• formułuje i wyjaśnia zależność między stopniem rozwoju gospodarczego a rozwojem rybołówstwa dalekomorskiego;
• prezentuje główne zalecenia Konwencji Prawa Morza;
• ocenia stopień wykorzystania zasobów oceanów i mórz

• charakteryzuje konsekwencje zróżnicowania poziomu rozwoju rolnictwa
na świecie

Gospodarka leśna na świecie
(1 godzina)

kształcenia
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• poznanie stopnia wykorzystania zasobów mórz i oceanów;
• kształtowanie umiejętności
krytycznego korzystania
z różnych źródeł informacji
do identyfikowania i analizy
współczesnych problemów
gospodarczych świata;
• rozwijanie umiejętności lokalizacji obiektów geograficznych
na mapie;
• doskonalenie umiejętności
dostrzegania i analizy zależności pomiędzy środowiskiem
przyrodniczym a działalnością
gospodarczą człowieka

wychowania

Cele

Rola żywych
zasobów mórz
w gospodarce
żywnościowej
(1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
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Problemy wyżywienia ludności
świata (1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
wychowania

Cele

• poznanie przestrzennego zróżnicowania poziomu wyżywienia ludności świata oraz przyczyn zjawiska;
• kształtowanie umiejętności
dostrzegania i proponowania
rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych współ
czesnego świata;
• rozwijanie umiejętności korzystania z różnychźródeł w celu
pozyskiwania, przetwarzania
i prezentowania informacji-

• kształtowanie umiejętności
analizy danych statystycznych;
• doskonalenie umiejętności
identyfikowania związków
i zależności
oraz wyjaśniania zjawisk i procesów;
• rozwijanie umiejętności analizy zależności człowiek – środowisko – gospodarka i jej
oceny;
• kształtowanie umiejętności
projektowania rozwiązań lokalnych i globalnych problemów środowiskowych

kształcenia

Zapis w podstawie programowej

• wyjaśnia pojęcia: głód jawny, głód 9.4, 9.6
utajony, zielona rewolucja, niedożywienie;
• identyfikuje na mapie obszary nadwyżek i niedoborów żywności, wyjaśnia przyczyny nierównomiernego
rozkładu produkcji żywności;
• charakteryzuje zróżnicowanie poziomu wyżywienia ludności na
świecie na podstawie podziału norm
żywieniowych FAO i WHO;
• wymienia organizacje o światowym
zasięgu, które zajmują się diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów wyżywienia ludności i ich konsekwencjami;

ocenia globalne i regionalne skutki
nadmiernego wycinania lasów;
• prezentuje ekologiczne i przyrodnicze funkcje lasów, ocenia rolę lasów
w życiu i gospodarce człowieka;
• opisuje czynniki rozwoju leśnictwa,
porównuje gospodarkę leśną obszaru Europy i Ameryki Północnej oraz
Azji Południowo-Wschodniej, Afryki
i Ameryki Południowej;
• uzasadnia konieczność racjonalnego
(zgodnego z założeniami rozwoju
zrównoważonego) gospodarowania
zasobami leśnymi;
• na podstawie analizy danych statystycznych identyfikuje głównych
producentów drewna i papieru na
świecie, podaje przyczyny zaobserwowanych różnic

Planowane osiągnięcia ucznia
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Energetyka
i przemysł

wychowania

Cele
kształcenia

Czynniki lokalizacji przemysłu
(1 godzina)

Zapis w podstawie programowej

• wyjaśnia pojęcia: przemysł, rzemio- 9.8
sło, manufaktura;
• prezentuje branżowy podział przemysłu, charakteryzuje funkcje przemysłu;
• opisuje etapy rozwoju przemysłu;
• wyjaśnia różnice między manufakturą i rzemiosłem a przemysłem;
• charakteryzuje przeobrażenia strukturalne przemysłu dokonujące się
wraz z rozwojem gospodarczym;
• porównuje i wyjaśnia geograficzne
zróżnicowanie zmian w przemyśle
krajów o różnym stopniu rozwoju
gospodarczego

• wyjaśnia różnice między głodem jawnym i utajonym, wskazuje na mapie obszary występowania głodu na świecie,
formułuje zależność między poziomem
rozwoju gospodarczego a występowaniem zjawiska głodu i niedożywienia;
• wyjaśnia przyczyny głodu i niedożywienia;
• proponuje sposoby walki z głodem,
ocenia ich skuteczność;
• charakteryzuje założenia „zielonej
rewolucji”, ocenia jej skutki

Planowane osiągnięcia ucznia

• poznanie wpływu różnych
• wyjaśnia pojęcia: czynniki lokalizacji
czynników na lokalizację za- przemysłu, lokalizacja przymusowa,
kładów przemysłowych;
związana, swobodna;
• rozwijanie umiejętności do- • wymienia i definiuje podstawowe
strzegania i analizy prawidło- czynniki lokalizacji przemysłu;
wości zachodzących w środo- • dobiera czynniki lokalizacji przemywisku geograficznym;
słu do wybranych gałęzi przemysłu
• kształtowanie umiejętności
i uzasadnia swój wybór;

Przemysł i jego • rozwijanie umiejętności wykorzystania • poznanie przemian przemysłu
funkcje (1 go- wiedzy o charakterze naukowym do związanych z rozwojem godzina)
rozwiązywania problemów;
spodarczym państwa (w czasie
• kształtowanie postaw warunkujących i przestrzeni);
odpowiedzialne funkcjonowanie we • kształtowanie umiejętności
współczesnym świecie;
dostrzegania i analizy prawi• kształtowanie postaw odpowiedzialno- dłowości zachodzących we
ści za stan środowiska przyrodniczego; współczesnym świecie;
• kształtowanie umiejętności wartościo- • doskonalenie umiejętności
wania działań człowieka w środowi- interpretacji wykresów, map
sku, dostrzegania problemów i poszu- i danych statystycznych
kiwania sposobów ich rozwiązywania;
• doskonalenie umiejętności myślenia
naukowego i pragmatycznego

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)

74

Planowane osiągnięcia ucznia

• poznanie przestrzennego rozmieszczenia surowców wykorzystywanych do produkcji
energii;
• rozwijanie umiejętności wyszukiwania, selekcji,
analizy danych statystycznych;
• doskonalenie umiejętności lokalizacji obiektów geograficznych na mapie

Rozmieszczenie
surowców energetycznych
(1 godzina)

Zapis w podstawie programowej

• ocenia wpływ eksploatacji surowców 9.7
mineralnych na środowisko przyrodnicze;
• wskazuje na mapie obszary wydobycia surowców energetycznych, wymienia głównych
• producentów surowców odnawialnych i nieodnawialnych (wykorzystuje zestawienia statystyczne);
• uzasadnia konieczność większego

• wyjaśnia pojęcia: energetyka, źródła 9.7
energii pierwotnej, źródła odnawialne
i nieodnawialne, bilans energetyczny;
• klasyfikuje źródła energii pierwotnej,
uwzględniając podział na źródła wyczerpywane (nieodnawialne) i niewyczerpywane (odnawialne);
• prezentuje zmiany w bilansie energetycznym świata na przestrzeni lat,
analizuje przyczyny spadku wykorzystania węgla i wzrostu znaczenia ropy
naftowej, gazu ziemnego oraz źródeł
odnawialnych;
• charakteryzuje udział poszczególnych
źródeł energii pierwotnej w ogólnej produkcji energii (mechanicznej,
elektrycznej i cieplnej);
• podaje i wyjaśnia konsekwencje kryzysu energetycznego lat 70. XX wieku

korzystania z różnych źródeł • wyjaśnia różnice między lokalizacją
informacji
przymusową, związaną i swobodną;
• proponuje i uzasadnia lokalizację zakładów przemysłu wysokiej technologii

kształcenia

• poznanie tendencji zmian zachodzących w bilansie energetycznym świata i doskonalenie umiejętności oceny tych
zmian;
• rozwijanie umiejętności dostrzegania zależności w systemie człowiek – środowisko
– gospodarka;
• doskonalenie umiejętności
wyszukiwania, selekcji i krytycznej analizy informacji dotyczących zmian w gospodarce

wychowania

Cele

Bilans energetyczny świata
(1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
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Produkcja energii elektrycznej
na świecie
(1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
wychowania

Cele

wykorzystania odnawialnych źródeł
energii;
• charakteryzuje czynniki decydujące
o wzroście wydobycia i spożycia gazu
ziemnego na świecie

Zapis w podstawie programowej

• poznanie tendencji zmian
• wyjaśnia pojęcia: sprawność energe- 9.7
struktury produkcji energii
tyczna, energetyka konwencjonalna,
elektrycznej oraz przyczyn jej energetyka alternatywna;
zróżnicowania w różnych pań- • uzasadnia lokalizację produkcji enerstwach świata;
gii elektrycznej w miejscach dużego
• ukazanie zróżnicowania pro- jej zużycia;
dukcji energii elektrycznej we- • wyjaśnia zależność zużycia energii
dług typów elektrowni;
elektrycznej na jednego mieszkań• doskonalenie umiejętności
ca od rozwoju społeczno-gospoanalizy, interpretacji danych darczego regionu (analizuje mapę
zapisanych w postaci tabel, lub zestawienie statystyczne dowykresów, map
tyczące wielkości produkcji energii elektrycznej na 1 mieszkańca
w kWh);
• charakteryzuje tendencje zmian
w strukturze produkcji energii elektrycznej według typów elektrowni;
• wyjaśnia zmiany globalnej produkcji
energii elektrycznej od lat 70.;
• na podstawie danych statystycznych zapisanych w różnej postaci
(np. tabel, wykresów) wymienia
głównych producentów energii
elektrycznej na świecie, wskazuje
ich na mapie;
• ocenia sprawność energetyczną poszczególnych typów elektrowni, wymienia i charakteryzuje ich wady
i zalety

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia

76

• poznanie przestrzennego roz- • prezentuje i wyjaśnia rozmieszczenie 9.8
mieszczenia surowców dla rud żelaza, boksytów, miedzi, siarki,
przemysłu przetwórczego;
soli kamiennej i potasowej, gazu
• kształtowanie umiejętności ko- ziemnego i fosforytów;
rzystania z danych zapisanych • na podstawie zestawień statystyczw różnej postaci (map, wykre- nych wymienia i lokalizuje na mapie
sów, tabel statystycznych, opi- głównych producentów rud żelaza
sów tendencji);
i metali nieżelaznych oraz surowców
• rozwijanie umiejętności do- dla przemysłu chemicznego, włóstrzegania i analizowania po- kienniczego i spożywczego;
wiązań i zależności w systemie • ocenia wpływ wydobycia surowców
człowiek – środowisko – go- dla przemysłu przetwórczego na śrospodarka
dowisko przyrodnicze
• poznanie podziału przemysłu • charakteryzuje czynniki lokalizacji 9.8, 9.9
przetwórczego i zmian w jego hutnictwa, przemysłu elektromaszystrukturze zachodzących wraz nowego, chemicznego, włókienniz rozwojem gospodarczym;
czego i spożywczego;
• rozwijanie umiejętności czyta- • wskazuje na mapie głównych pro-

Struktura gałęziowa przemysłu
przetwórczego
(2 godziny)

Zapis w podstawie programowej

Baza surowcowa
przemysłu przetwórczego
(2 godziny)

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia

• poznanie alternatywnych źró- • identyfikuje alternatywne (niepocho- 9.7
deł energii i ukazanie koniecz- dzące ze spalania paliw kopalnych lub
ności ich większego wykorzy- rozszczepiania jąder atomowych) źróstania;
dła energii, wyjaśnia ich znaczenie dla
• kształtowanie umiejętności
współczesnej gospodarki;
prognozowania zmian we
• wymienia wady i zalety wykorzystawspółczesnej elektroenergenia alternatywnych źródeł energii;
tyce na podstawie informacji • wskazuje na mapie państwa wykoz różnych źródeł;
rzystujące do produkcji energii elek• rozwijanie umiejętności
trycznej źródła odnawialne, wyjalokalizowania zjawisk, proce- śnia przyczyny rosnącego znaczenia
sów i obiektów na mapie;
źródeł alternatywnych w produkcji
• doskonalenie umiejętności
energii
dostrzegania powiązań
w systemie człowiek – środowisko – gospodarka

wychowania

Cele

Energetyka
alternatywna
(1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
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Okręgi przemysłowe świata
(1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
wychowania

Cele

• poznanie cech rozmieszczenia okręgów przemysłowych
świata i ich rodzajów;
• ukazanie zmian zachodzących
w strukturze gałęziowej oraz
rozmieszczeniu okręgów przemysłowych wraz z rozwojem
gospodarczym;
• rozwijanie umiejętności pozyskiwania, selekcji, analizy
i syntezy informacji z różnych
źródeł

Zapis w podstawie programowej

• wyjaśnia pojęcia: okręg przemysłowy, 9.8, 9.9
region przemysłowy, ośrodek przemysłowy, deglomeracja przemysłu;
• opisuje czynniki warunkujące powstanie
danego typu okręgu przemysłowego;
• opisuje strukturę gałęziową okręgów
przemysłowych;
• lokalizuje przykłady głównych typów
okręgów na mapie;
• formułuje zależność między stopniem rozwoju gospodarczego a zmianą struktury produkcji w okręgu
przemysłowym;
• ocenia wpływ koncentracji przemysłu na środowisko przyrodnicze oraz
współczesne tendencje deglomeracji
przemysłu w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo

nia i interpretacji map tema- ducentów stali surowej, aluminium,
tycznych;
miedzi, centra przemysłu elektroma• kształtowanie umiejętności
szynowego, chemicznego, włókienidentyfikowania czynników,
niczego i spożywczego;
które zadecydowały o loko• wyjaśnia spadek zapotrzebowania
waniu różnych branż przemyna stal w krajach wysoko rozwinięsłu przetwórczego;
tych gospodarczo i wzrost znaczenia
• doskonalenie umiejętności
hutnictwa metali w państwach nowo
oceny wpływu gospodarki na
uprzemysłowionych;
środowisko przyrodnicze
• charakteryzuje zmiany w rozmieszczeniu przemysłu środków transportu,
wyjaśnia duże znaczenie Japonii w wytwarzaniu statków i samochodów oraz
produktów przemysłu elektronicznego;
• porównuje strukturę gałęziową
państw wysoko rozwiniętych i rozwijających się

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia
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Usługi

wychowania

Cele

Rozwój usług na • kształtowanie umiejętności dostrzeświecie (1 gogania problemów występujących we
dzina)
współczesnym świecie i wskazywania
metod ich rozwiązywania;
• doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym (myślenia naukowego);
• kształtowanie postaw dociekliwych,
poszukujących i krytycznych;
• kształtowanie postaw świadomości
wartości i poczucia odpowiedzialności
za stan środowiska

Technopolie na
świecie (1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)

• poznanie rodzajów usług,
etapów ich rozwoju iwzrostu
znaczenia wraz z rozwojem
gospodarczym państwa;
• kształtowanie umiejętności korzystania z różnych informacji;
• zrozumienie znaczenia
usług w tworzeniu PKB;
• rozwijanie umiejętności
lokalizowania obiektów na
mapie;
• doskonalenie umiejętności dostrzegania i analizy zależności
w środowisku geograficznym

• ukazanie tendencji zmian
w rozmieszczeniu i strukturze gałęziowej współczesnych
okręgów przemysłowych;
• poznanie czynników lokalizacji
przemysłu high-tech;
• kształtowanie
umiejętności
pozyskiwania i przetwarzania
wiedzy z różnych źródeł;
• rozwijanie umiejętności dostrzegania, interpretacji i oceny tworzenia się obszarów
koncentracji gałęzi nowoczesnego przemysłu na funkcjonowanie społeczeństw

kształcenia

Zapis w podstawie programowej

• prezentuje podział usług według
9.10
różnych kryteriów;
• formułuje i uzasadnia zależność między rozwojem gospodarczym a wzrostem zatrudnienia w usługach;
• analizuje dane dotyczące przestrzennego zróżnicowania udziału usług
w tworzeniu PKB, przedstawia dominujące rodzaje usług w poszczególnych etapach ich rozwoju;
• charakteryzuje czynniki wpływające
na poziom rozwoju usług;
• wyjaśnia rolę usług w tworzeniu PKB
jako miernika poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego państwa;
• wskazuje na mapie regiony, państwa,
obszary o najmniejszym i największym udziale usług w gospodarce,
wyjaśnia dysproporcje

• formułuje zależność wzrostu znacze- 9.9
nia przemysłu wysokiej technologii
od rozwoju gospodarczego;
• wymienia największe korporacje
high‑tech na świecie;
• opisuje czynniki lokalizacji przemysłu
wysokiej techniki i technologii;
• na podstawie informacji statystycznych, opisów, map i wiedzy z mediów proponuje nowe miejsce lokalizacji technopolii na świecie, uzasadnia wybór;
• dostrzega i opisuje wpływ przemysłu
zaawansowanej technologii na jakość
życia

Planowane osiągnięcia ucznia
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• poznanie walorów turystycz- • dokonuje podziału i charakterystyki
nych i infrastrukturyturystycz- walorów turystycznych;
nej wybranych regionów tury- • wskazuje na mapie wybrane regiony
turystyczne i opisuje elementy śrostycznych;
dowiska przyrodniczego i antropoge• kształtowanie umiejętności
analizy wpływu rozwoju tury nicznego, które zadecydowały o ich
styki na środowisko przyrodni
atrakcyjności turystycznej;

Zapis w podstawie programowej

• wyjaśnia pojęcia: turystyka, turysty- 9.10, 9.12
ka kwalifikowana, saldo gospodarki
turystycznej;
• wyjaśnia przyczyny wzrostu znaczenia turystyki analizuje i prezentuje
czynniki wpływające na rozwój turystyki;
• wymienia i opisuje rodzaje turystyki
ze względu na motywy wyjazdów;
• wymienia i wskazuje na mapie państwa o największych wpływach z turystyki światowej oraz kraje o największych wydatkach na wyjazdy
zagraniczne;
• analizuje dane statystyczne dotyczące salda gospodarki turystycznej, wyjaśnia zaobserwowane różnice (np.
ujemne saldo w Niemczech i Wielkiej Brytanii, dodatnie we Francji
i Hiszpanii);
• opisuje wpływ turystyki na organizację przestrzeni, zmianę w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów
atrakcyjnych dla turystów;
• ocenia wpływ ruchu turystycznego
na stan środowiska przyrodniczego,
proponuje działania niwelujące zagrożenia ekologiczne

Regiony turystyczne świata
(1 godzina)

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia

• poznanie czynników rozwoju
turystyki i typów przestrzeni
turystycznej;
• kształtowanie umiejętności
analizy informacji z różnych
źródeł (w tym z internetu);
doskonalenie umiejętności
dostrzegania i analizy powiązań i zależności w systemie
człowiek – środowisko – gospodarka;
• rozwijanie umiejętności oceny
wpływu rozwoju turystyki na
środowisko przyrodnicze i projektowania działań zmierzających do zmniejszenia zagrożeń
wynikających ze wzmożonego
ruchu turystycznego

wychowania

Cele

Turystyka w rozwoju społeczno
‑gospodarczym
państw (1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
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Zapis w podstawie programowej

• poznanie rodzajów transpor- • wyjaśnia pojęcia: sieć transporto- 9.10
tu, ich wad i zalet oraz wpły- wa, węzeł transportowy, połączenie
wu czynników przyrodniczych transportowe;
i społeczno-gospodarczych na • wyjaśnia wpływ elementów środowirozwój środków transportu;
ska przyrodniczego i czynników

Gałęzie transportu (1 godzina)

• wymienia podstawowe rodzaje ko- 9.10, 9.11
munikacji;
• uzasadnia wpływ rozwoju gospodarczego kraju na zróżnicowanie komunikacji i stopień jej zaawansowania
technologicznego;
• charakteryzuje wpływ komunikacji
na aktywizację i integrację gospodarczą regionów;
• posługując się mapami i danymi statystycznymi, opisuje czynniki przyrodnicze i społeczno-gospodarcze
warunkujące rozwój ko munikacji
wybranych obszarów

cze i gospodarkę państw świa- • podaje przykłady państw słabo roz- 9.10–9.12
ta;
winiętych, których wpływy z tu• rozwijanie umiejętności oceny rystyki sięgają do 50% dochodów,
wpływu rozwoju gospodarcze- wskazuje je na mapie;
go na wzrost popytu na usługi • identyfikuje i wyjaśnia zagrożenia
wyspecjalizowane;
wynikające
• doskonalenie umiejętności
z uzależnienia od jednego rodzaju
odczytywania i interpretacji działalności dla gospodarek państw
treści mapy i lokalizowania charakteryzujących się monokulturą
obiektów;
turystyczną
• kształtowanie umiejętności
pozyskiwania, przetwarzania,
selekcjonowania i prezentowania informacji na podstawie różnych
źródeł

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia

• poznanie roli komunikacji
w rozwoju cywilizacyjnym
państw;
• kształtowanie umiejętności
dostrzegania, analizy i oceny
zależności występujących
w środowisku przyrodniczym
i działalności gospodarczej
człowieka;
• rozwijanie umiejętności lokalizowania obiektów na mapie,
interpretacji i analizy danych
statystycznych oraz korzystania
z różnych źródeł informacji

wychowania

Cele

Komunikacja na
świecie (1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
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Rozwój łączności
i jej znaczenie
(1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
wychowania

Cele
Zapis w podstawie programowej

• poznanie rodzajów łączności • wymienia i opisuje rodzaje łączności; 9.10
i ich wpływu na funkcjonowa- ocenia wpływ zmian społeczno-gonie społeczeństw;
spodarczych współczesnego
• kształtowanie umiejętności
świata na tempo rozwoju nowoczepozyskiwania, przetwarzania, snych środków łączności;
analizy, syntezy i prezentowa- • analizuje mapę zróżnicowania dostęnia informacji pochodzących pu do internetu na świecie, wyjaśnia
z różnych źródeł;
przyczyny zaobserwowanych dysproporcji, charakteryzuje wady i zalety
korzystania z internetu;

• rozwijanie umiejętności kry- społeczno-ekonomicznych na kształt
tycznego wykorzystania źródeł sieci transportowej poszczególnych
informacji (map, danych sta- kontynentów (posługuje się mapami);
tystycznych, wykresów, nowo- • opisuje wpływ środowiska przyrodczesnych źródeł informacji);
niczego na rozwój wybranych rodza• kształtowanie umiejętności
jów transportu;
prognozowania i oceny zmian • charakteryzuje wpływ czynników
w środowisku przyrodniczym społeczno‑ekonomicznych na rozwój
wynikających z gospodarczej środków transportu;
działalności człowieka;
• korzystając z różnych źródeł (np.
• rozwijanie umiejętności iden- map, internetu) porównuje gętyfikowania problemów spo- stość sieci transportowej w wybrałeczno-gospodarczych wystę- nych wysoko i słabo rozwiniętych
pujących w środowisku
państwach świata, wyjaśnia zaobserwowane różnice;
• prezentuje wady i zalety środków
transportu;
• na podstawie danych statystycznych
ocenia zróżnicowanie rozwoju
transportu w wybranych państwach
świata, analizuje mapę zróżnicowania rozwoju transportu na świecie;
• identyfikuje i ocenia wpływ transportu na środowisko przyrodnicze

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia
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Wymiana międzynarodowa
(2 godziny)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
wychowania

Cele

Zapis w podstawie programowej

• poznanie i ocena struktury • wyjaśnia wpływ globalizacji gospo- 9.13
międzynarodowej wymiany
darki na wzrost obrotów międzynahandlowej;
rodowych;
• rozwijanie umiejętności inter- • wymienia składowe obrotu międzypretacji i analizy informacji narodowego;
pozyskiwanych z różnych źró- • wyjaśnia wpływ społecznych, gospodeł
darczych i politycznych czynników
na rozwój, wielkość i kierunki handlu
międzynarodowego państw o różnym
poziomie rozwoju gospodarczego;
• na podstawie danych statystycznych
(tabel, wykresów) wymienia największych importerów, eksporterów na
świecie;
• wyjaśnia zmiany w wielkości eksportu
i importu światowego w ciągu ostatnich 25 lat, ukazuje rolę globalizacji
gospodarczej we wzroście znaczenia
handlu międzynarodowego;
• wskazuje na mapie przykłady państw
o ujemnym i dodatnim bilansie handlowym, ocenia znaczenie wartości
bilansu handlowego dla rozwoju gospodarczego regionu;

• rozwijanie umiejętności
• wyjaśnia znaczenie poczty, radia, teledostrzegania i analizy prawi- wizji i prasy w procesach globalizacji;
dłowości zachodzących w ży- • na podstawie zestawień statystyczciu i gospodarce człowieka
nych porównuje liczbę abonentów
telefonii (stacjonarnej i komórkowej)
w państwach wysoko i słabo rozwiniętych, wyjaśnia zaobserwowane
różnice;
• uzasadnia twierdzenie, że informacja
stanowi najcenniejszy towar współczesnego świata

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia
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Relacje człowiek – środowisko geograficzne

wychowania

Cele
kształcenia

Człowiek a śro- • kształtowanie postaw poczucia odpo- • poznanie koncepcji opisujądowisko przywiedzialności za działania ingerujące cych wpływ środowiska przyrodnicze (1 go- w środowisko przyrodnicze;
rodniczego na życie i działaldzina)
• kształtowanie świadomości i poczucia ność człowieka (determinizm,
odpowiedzialności za stan środowiska indeterminizm – nihilizm, poprzyrodniczego (postawy proekolo- sybilizm)
giczne);
• doskonalenie umiejętności kry• kształtowanie postaw
tycznego korzystania z różnych
twórczego, kreatywnego rozwiązywa- źródeł informacji w celu idennia problemów;
tyfikowania problemów za• kształtowanie postaw
chodzących w środowisku
szacunku do życia;
i poszukiwania sposobów ich
• rozwijanie dociekliwości poznawczej
rozwiązywania;
• kształtowanie umiejętności
prognozowania zmian w środowisku przyrodniczym wywołanych gospodarczą działalnością człowieka

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)

• wyjaśnia pojęcia: degradacja, dewastacja środowiska, antropopresja,
determinizm geograficzny, nihilizm
geograficzny, posybilizm geograficzny;
• wyjaśnia wpływ środowiska przyrodniczego na życie i działalność gospodarczą człowieka, charakteryzuje
i ocenia koncepcje opisujące relacje
występujące w systemie środowisko –
człowiek;
• charakteryzuje globalne i lokalne zagrożenia środowiska spowodowane
działalnością człowieka, podaje ich
przyczyny i skutki;
• wymienia i lokalizuje na mapie przykłady obszarów o silnie przekształconym środowisku, podaje przyczyny

• wymienia grupy towarów, które
obecnie stanowią przedmiot wymiany towarowej, wskazuje kierunki ich
przemieszczania na świecie;
• wyjaśnia przyczyny wzrostu znaczenia
urządzeń i maszyn opartych na wysokich wyjaśnia przyczyny wzrostu znaczenia urządzeń i maszyn opartych na
wysokich technologiach w międzynarodowym obrocie handlowym;
• analizuje zestawienia statystyczne dotyczące struktury importu i eksportu
wybranych państw świata według
grup towarów;
• wyjaśnia wzrost znaczenia transferu
kapitału w obrocie międzynarodowym

Planowane osiągnięcia ucznia

1.5, 3.7, 4.7,
4.12, 5.4, 5.8,
6.4, 6.5, 6.6,
9.14

Zapis w podstawie programowej
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• kształtowanie umiejętności
• uzasadnia konieczność współpracy 6.5, 9.14, 10.11
dostrzegania konieczności
państw świata w ratowaniu przyrody
współpracy międzynarodowej
i ochronie jej zasobów;
w rozwiązywaniu problemów • charakteryzuje działania podjęte na
występujących w środowisku
rzecz restytucji i zachowania naturalprzyrodniczym;
nych elementów środowiska;

• wyjaśnia pojęcia: geomonitoring, 6.4–6.6, 10.11
rozwój zrównoważony, park narodowy, park krajobrazowy, obszar
chronionego krajobrazu, rezerwat
przyrody, pomnik przyrody, użytek
ekologiczny, recykling, rekultywacja;
• charakteryzuje i ocenia sposoby
ochrony środowiska, opisuje przykłady zapobiegania zagrożeniom funkcjonowania środowiska;
• uzasadnia konieczność racjonalnego
gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego, zgodnego z ideą
rozwoju zrównoważonego, przeciwdziałania zanieczyszczeniom, a także
działań rekultywacyjnych i recyklingu;
• planuje własne działania na rzecz
ochrony środowiska;
• wskazuje na mapie świata wybrane
parki narodowe wpisane na Listę
Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO

ich występowania, wyróżnia krajobraz naturalny, przekształcony;
• uzasadnia konieczność racjonalnego
gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego;
• projektuje własne działania zgodne
z zasadami ekorozwoju

Zapis w podstawie programowej

Współpraca
międzynarodowa w zakresie
ochrony środowiska (1 godzina)

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia

• poznanie form ochrony przyrody oraz celów ich funkcjonowania;
• kształtowanie umiejętności
prognozowania zmian w środowisku przyrodniczym wywołanych gospodarczą działalnością człowieka;
• doskonalenie umiejętności
krytycznego korzystania z różnych źródeł informacji w celu
identyfikowania problemówzachodzących w środowisku
i poszukiwania sposobów ich
rozwiązywania;
• rozwijanie umiejętności dostrzegania i analizy prawidłowości i zależności w systemie
człowiek – środowisko – gospodarka

wychowania

Cele

Ochrona środowiska
(1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
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wychowania

Cele

Geografia Pol- Położenie Polski • kształtowanie postaw poszanowania
ski
w Europie
dziedzictwa przyrodniczego kraju,

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
• przedstawia główne założenia idei
rozwoju zrównoważonego;
• prezentuje cele i zadania światowych
organizacji wyspecjalizowanych
w ochronie przyrody i jej zasobów
(np. IUCN, WHO, FAO, WWF, UNESCO, UNEP, Europejska Agencja Środowiska, Międzyrządowy Zespół ds.
Zmian Klimatu), dokonuje waloryzacji
ich działań;
• ocenia działalność stowarzyszeń (np.
Greenpeace, Front Wyzwolenia Ziemi) na rzecz ochrony środowiska
przyrodniczego;
• formułuje zależność między poziomem rozwoju gospodarczego a intensywnością i skutecznością podejmowanych działań związanych
z ochroną przyrody;
• opisuje cele polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej;
• prezentuje tezy zapisane w dokumentach powstałych na konferencji
w Rio de Janeiro (Deklaracja z Rio,
Agenda 21), przedstawia ustalenia
Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju (Szczyt Ziemi w Johannesburgu);
• ocenia skuteczność realizacji podjętych na konferencjach zobowiązań

Zapis w podstawie programowej

• poszerzenie wiedzy na temat • wyjaśnia pojęcia: terytorium, obszar Treści wykraczapołożenia Polski
lądowy, morskie wody wewnętrzne; jące poza pod-

Geografia Polski

• poznanie celów, zadań i założeń międzynarodowych organizacji służących ochronie naturalnych zasobów Ziemi;
• doskonalenie umiejętności
krytycznego korzystania z różnych źródeł informacji w celu
identyfikowania problemów
zachodzących w środowisku
i poszukiwania sposobów ich
rozwiązywania;
• rozwijanie umiejętności dostrzegania i analizy prawidłowości i zależności w systemie
człowiek – środowisko – gospodarka

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia
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wychowania

Cele
kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia

Udział Polski w
procesach integracyjnych
(1 godzina)

Treści wykraczające poza podstawę programową (poszerzające
wiedzę i doskonalące umiejętności)

stawę programową (poszerzające
wiedzę i doskonalące umiejętności)

Zapis w podstawie programowej

• ukazanie działań integracyj- • wyjaśnia pojęcia: euroregion, współ- 9.14
nych podejmowanych na praca transgraniczna, miasta i gminy
szczeblu regionalnym i lokal- bliźniacze;
nym (m.in. przyczyniających • ocenia działania integracyjne podejsię do wzrostu znaczenia Polmowane na szczeblu lokalnym i re-

umiejętności dostrzegania odrębności i jego wpływu na zróżnicowa- • opisuje zmiany terytorialne Polski
i wyjątkowości Polski;
nie środowiska przyrodnicze- w ujęciu historycznym;
• kształtowanie poczucia więzi z wła- go i sytuację polityczno-go- • na podstawie mapy charakteryzuje
snym krajem i odpowiedzialności za spodarczą kraju;
cechy położenia Polski w Europie;
jego losy;
• doskonalenie umiejętności
• wyjaśnia przyrodnicze,
• kształtowanie poczucia świadomości krytycznego korzystania z róż- gospodarcze i polityczne konsekwenwartości i wyjątkowości Polski w zjed- nych źródeł informacji;
cje położenia Polski na półkuli północzonej Europie;
• rozwijanie umiejętności lokali- nocnej, wschodniej i w centralnej
• przygotowanie do roli odpowiedzial- zowania zjawisk i obiektów na części Europy;
nych współgospodarzy Polski;
mapie
• ocenia korzyści i zagrożenia wyni• kształtowanie postaw świadomego
kające z geopolitycznego położenia
zdobywania wiedzy i jej wykorzystaPolski
nia w praktyce
Podział admini• poznanie podziałów admini- • na podstawie map analizuje zmiany
stracyjny Polski
stracyjnych Polski od 1946 podziału administracyjnego Polski
(1 godzina)
roku, ich przyczyn i skutków od 1946 roku, przedstawia cechy
społeczno-gospodarczych;
współczesnego podziału administra• doskonalenie umiejętności do- cyjnego;
strzegania i analizy powiązań • korzystając z danych statystycznych,
polityczno-gospodarczych we porównuje z  najważniejsze informawspółczesnym świecie;
cje dotyczące województw;
• rozwijanie umiejętności wyko- • wyjaśnia przyczyny reformy adminirzystania różnych źródeł infor- stracyjnej z 1999 roku;
macji do analizy problemów • opisuje podział województwa, idenspołeczno ‑gospodarczych tyfikuje powiaty, gminy, wymienia
i politycznych
i wskazuje na mapie stolice województw;
• charakteryzuje cechy ustroju politycznego państwa, rozróżnia ustrój
polityczny i ekonomiczny

(1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
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Środowisko
przyrodnicze
Polski

Czynniki klimatotwórcze
(1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)

• kształtowanie umiejętności zdobywania i wykorzystania wiedzy w praktyce
(m.in. do formułowania wniosków
opartych na obserwacjach i rozumowaniu matematycznym);
• kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie świadomości i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego;
• kształtowanie postaw świadomości wartości własnego regionu, państwa, rozwijanie umiejętności dostrzegania odrębności i wyjątkowości Polski;
• rozwijanie przekonania o potrzebie
uczestnictwa w rozwoju Polski i podej-

wychowania

Cele

• poznanie czynników wpływających na klimat Polski oraz
cech klimatu;
• rozwijanie umiejętności pozyskiwania, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych;
• doskonalenie umiejętności
analizy danych zapisanych
w różnych postaciach (np. wykres, dane tabelaryczne, mapy
cyfrowe);
• ukazanie związków przyczynowo-skutkowych między atmosferą a innymi elementami

Zapis w podstawie programowej

• wyjaśnia pojęcia: czynniki meteorolo- 10.3
giczne, czynniki niemeteorologiczne;
• wymienia czynniki kształtujące klimat Polski i wyjaśnia ich wpływ na
poszczególne elementy klimatu;
• charakteryzuje przestrzenne zróżnicowanie wybranych elementów klimatu Polski, wskazuje na mapie ich
przebieg, na podstawie danych klimatycznych zapisanych w postaci tabel i wykresów charakteryzuje cechy
klimatu Polski;
• wyjaśnia gospodarcze skutki zróżnicowania długości okresu wegetacyjnego w Polsce

ski w strukturach UE i na are- gionalnym (np. rolę euroregionów
nie międzynarodowej);
w procesie integracji europejskiej
• doskonalenie umiejętności do- na poziomie lokalnym, działania Polstrzegania i analizy powiązań ski podejmowane na rzecz współpolityczno-gospodarczych we pracy i prowadzące do rozszerzenia
współczesnym świecie;
UE);
• rozwijanie umiejętności wyko- • analizuje informacje dostępne w inrzystania różnych źródeł infor- ternecie, mediach lub innych źrómacji do analizy problemów dłach dotyczące wykorzystania przez
społeczno -gospodarczych regiony Polski środków pomocowych
i politycznych
(m.in. w ramach funduszy) niwelujących różnice społeczno-gospodarcze
w granicach Unii Europejskiej, ocenia
skuteczność pomocy wspierającej aktywizację i integrację;
• wskazuje na mapie sąsiadów Polski
oraz euroregiony funkcjonujące na
obszarach granicznych kraju, ocenia
skuteczność i poziom współpracy
w ich ramach

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia
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• wymienia elementy zasobów wod- 10.5, 10.7
nych oraz bilansu wodnego;
• ocenia zasoby wodne Polski na tle
państw Unii Europejskiej, opisuje przyczyny niskich zasobów wodnych Polski;
• proponuje działania zmierzające do
oszczędnego wykorzystania zasobów wodnych Polski (zmniejszenia
zużycia wody i zwiększenia zasobów
wodnych);
• formułuje zależność bilansu wodnego od warunków klimatycznych i hydrologicznych;
• wskazuje na mapie obszary zagrożone deficytem wody

• ukazanie zasobów wodnych
Polski;
• kształtowanie umiejętności
czytania i interpretacji map;
• doskonalenie umiejętności
przetwarzania, porównania
i interpretacji informacji zapisanych w różnych postaciach;
• rozwijanie umiejętności dostrzegania przestrzennych powiązań i zależności w systemie
człowiek – przyroda – gospodarka

Zapis w podstawie programowej

Zasoby wodne
Polski (1 godzina)

środowiska przyrodniczego
i działalnością człowieka

mowania działań na rzecz zachowania
dziedzictwa przyrodniczego państwa

Planowane osiągnięcia ucznia

• rozwijanie umiejętności pozy- • wymienia cechy klimatu Polski świad- 10.3
skiwania, przetwarzania i pre- czące o jego przejściowości, uzasadzentowania informacji geogra- nia przejściowość jako dominującą
ficznych;
cechę klimatu kraju, wyjaśnia pojęcie
• doskonalenie umiejętności
termiczna pora roku;
analizy danych zapisanych
• wyróżnia i charakteryzuje klimatyczw różnych postaciach (np.
ne pory roku, omawia długość trwawykres, dane tabelaryczne,
nia termicznych pór roku w zachodmapy cyfrowe);
niej i wschodniej części kraju;
• poznanie cech klimatu Polski • interpretuje i analizuje mapy przedświadczących o przejściowości
stawiające elementy klimatu i ich
zróżnicowanie przestrzenne;
• wymienia regiony klimatyczne Polski,
uzasadnia ich powstanie, porównuje
cechy klimatu występujące w poszczególnych regionach, lokalizuje
regiony na mapach

kształcenia

wychowania

Cele

Przejściowość
klimatu Polski
(1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
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Rozmieszczenie
jezior w Polsce
(1 godzina)

Wody powierzchniowe
– rzeki Polski
(1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
wychowania

Cele

• wskazuje na mapie obszary dorzeczy 10.4, 10.5, 10.7
głównych rzek Polski, wyznacza dział
wodny pomiędzy Wisłą, Odrą i rzekami
pobrzeża, lokalizuje rzeki należące do
zlewisk Morza Czarnego i Północnego;
• porównuje gęstość sieci rzecznej obszarów gór, nizin i wyżyn; wyjaśnia
zaobserwowane różnice;
• wyjaśnia asymetrię dorzeczy Wisły
i Odry;
• na podstawie mapy, schematów
i rycin rozpoznaje układy sieci rzecznych, wymienia czynniki wpływające
na typ sieci rzecznej;
• charakteryzuje ustroje rzek Polski;
• podaje przyczyny powodzi, ocenia
ich skutki;
• proponuje działania zmniejszające
skutki powodzi lub zapobiegające
powodziom

Zapis w podstawie programowej

• poznanie genetycznych typów • wyjaśnia pojęcia: jeziorność, typ ge- 10.6
jezior w Polsce;
netyczny jezior;
• doskonalenie umiejętności for- • wyjaśnia przestrzenne zróżnicowanie
mułowania wniosków doty- jeziorności w Polsce;
czących powiązań i zależności • wskazuje na mapie przykłady różw systemie człowiek – przyro- nych typów genetycznych jezior
da – gospodarka w skali lokal- w Polsce; charakteryzuje funkcje
nej i globalnej;
sztucznych zbiorników wodnych, lo• rozwijanie umiejętności ko- kalizuje je na mapie
rzystania z różnych źródeł
informacji geograficznej;
• kształtowanie umiejęt
ności obserwacji, analizy i wyjaśniania zjawisk występujących w hydrosferze

• poznanie zróżnicowania sieci
rzecznej Polski;
• rozwijanie umiejętności przewidywania skutków zjawisk
przyrodniczych;
• kształtowanie umiejętności lokalizowania obiektów na mapie;
• doskonalenie umiejętności
pozyskiwania, analizy, syntezy
i prezentowania
informacji uzyskanych z różnych źródeł

kształcenia
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Budowa geologiczna Polski (2
godziny)

Morze Bałtyckie
(1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
wychowania

Cele

• lokalizuje Morze Bałtyckie na mapie,
wskazuje państwa nadbałtyckie;
• na podstawie schematów, animacji,
rysunków, map prezentuje fazy formowania się Morza Bałtyckiego;
• analizuje ukształtowanie dna morskiego i linii brzegowej Morza Bałtyckiego, wskazuje na mapie Morza
Bałtyckiego głębie, ławice, wybrzeża
szkierowe, fiordowe, wyrównane,
klifowe i mierzejowo-zalewowe, opisuje ich genezę;
• formułuje i wyjaśnia zależność między położeniem Morza Bałtyckiego
i jego typem a wielkością zasolenia
wód powierzchniowych (analizuje
mapę izohalin);
• analizuje mapę rozkładu średniej
rocznej temperatury wód powierzchniowych Bałtyku, wyjaśnia różnice;
• identyfikuje i opisuje
przyczyny i skutki zanieczyszczenia
wód Morza Bałtyckiego; proponuje
działania zmniejszające poziom zanieczyszczeń;
• opisuje gospodarcze znaczenie Morza
Bałtyckiego

Treści wykraczające poza podstawę programową (poszerzające
wiedzę i doskonalące umiejętności)

Zapis w podstawie programowej

• poznanie cech budowy geolo- • prezentuje etapy rozwoju geologicz- 10.1
gicznej Polski, rozmieszczenia nego Polski (w tym sposób powstai genezy jednostek geologicz- nia gór fałdowych i zrębowych), wyno-tektonicznych kraju oraz jaśnia wpływ orogenez na ukształtowpływu budowy geologicznej wanie powierzchni kraju;
na ukształtowanie powierzchni; • lokalizuje na mapie główne jednost• kształtowanie umiejętności
ki tektoniczne Polski;
czytania i interpretacji sche- • porównuje cechy budowy platformy

• poznanie etapów powstawania Morza Bałtyckiego, zróżnicowania zasolenia i temperatury wód powierzchniowych;
• kształtowanie umiejętności dostrzegania i analizy prawidłowości i zależności w środowisku przyrodniczym i powiązań
w systemie człowiek – środowisko – gospodarka;
• doskonalenie umiejętności
pozyskiwania, analizy, syntezy i prezentowania informacji
z różnych źródeł

kształcenia
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• poznanie zasięgów zlodowa- • wskazuje na mapie zasięgi wybra- 10.1, 10.2
ceń plejstoceńskich w Polsce;
nych plejstoceńskich zlodowaceń
• poszerzenie wiedzy na temat (np. Wisły, Warty, Odry, Sanu lub
rzeźbotwórczej działalności lo- zlodowacenia
północnopolskiego,
dowców i lądolodów;
środkowopolskiego i południowo• kształtowanie umiejętności
polskiego);
wyjaśniania genezy form rzeź- • wykazuje wpływ zlodowaceń na

Wpływ zlodowaceń na rzeźbę powierzchni
Polski (2 godziny)

Zapis w podstawie programowej

• wykazuje związek między budową 10.1
geologiczną Polski a występowaniem
surowców mineralnych;
• wskazuje na mapie surowce mineralne występujące na platformie
wschodnioeuropejskiej, zachodnioeuropejskiej i w obrębie alpejskich
struktur fałdowych;
• opisuje proces powstania surowców mineralnych na obszarze Polski
(wyjaśnia ich powstanie wydarzeniami geologicznymi w poszczególnych
erach);
• ocenia znaczenie surowców mineralnych dla gospodarki i rozwoju kraju;
• ocenia wpływ eksploatacji surowców
na stan środowiska

matów przedstawiających zja- wschodnioeuropejskiej i zachodniowiska geologiczne;
europejskiej;
• doskonalenie umiejętności
• analizuje i porównuje przekroje geodostrzegania prawidłowości,
logiczne przez platformy i Tatry, wypowiązań i zależności w śrojaśnia sposób powstania płaszczowin
dowisku przyrodniczym;
• rozwijanie umiejętności pozyskiwania, analizy, syntezy
i prezentowania informacji
z różnych źródeł

kształcenia
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• poznanie przestrzennego rozmieszczenia surowców mineralnych w Polsce i ich związku
z budową geologiczną kraju;
• kształtowanie umiejętności korzystania z danych zapisanych
w różnej postaci (map, wykresów, tabel statystycznych, zasobów internetu);
• rozwijanie umiejętności dostrzegania i analizowania powiązań i zależności w systemie
człowiek – środowisko – gospodarka

wychowania

Cele

Surowce mineralne (1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
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Ukształtowanie
powierzchni Polski (1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
wychowania

Cele

• ukazanie pasowości rzeźby
Polski i poznanie procesów
rzeźbotwórczych wpływających na zróżnicowanie ukształtowania kraju;
• doskonalenie umiejętności
dostrzegania powiązań i zależności w środowisku przyrodniczym;
• rozwijanie umiejętności pozyskiwania, analizy,
• syntezy i prezentowania
informacji z różnych źródeł;
• kształtowanie umiejętności
technicznych (konstruowania
krzywej hipsograficznej) i prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych

Zapis w podstawie programowej

• formułuje zależność między budową 10.1, 10.2
geologiczną a ukształtowaniem powierzchni Polski;
• wyjaśnia wpływ zlodowaceń na
ukształtowanie powierzchni Polski;
• identyfikuje i ocenia wpływ człowieka i jego działalności na modyfikację
rzeźby terenu;
• wskazuje na mapie pasy rzeźby
w Polsce, wyjaśnia pasowość;
• wymienia i opisuje cechy ukształtowania powierzchni Polski, charakteryzuje procesy rzeźbotwórcze wpływające na zróżnicowanie ukształtowania terenu młodych gór i pogórzy,
kotlin podkarpackich, starych gór
i wyżyn, nizin (środkowopolskich,
północnopolskich, nadmorskich);
• rozpoznaje typ krajobrazu na fotografii, odczytuje cechy rzeźby występujące w danym krajobrazie;

by na podstawie rysunków, ukształtowanie powierzchni kraju,
schematów, fotografii, anima- opisuje cechy form powstałych w wycji tekstu (opisu);
niku działalności erozyjnej i akumu• doskonalenie umiejętności
lacyjnej lądolodów;
dostrzegania powiązań i zależ- • lokalizuje na mapie obszary o krajoności w środowisku przyrodni- brazie staroglacjalnym i młodoglaczym
cjalnym, porównuje ich cechy, wykazuje wpływ zlodowaceń na jeziorność Polski;
• wyjaśnia genezę pokryw lessowych;
• prezentuje wpływ lodowców na
rzeźbę gór;
• wyjaśnia zróżnicowanie grubości osadów plejstoceńskich na obszarze Polski

kształcenia
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• poznanie zróżnicowania ro- • wyjaśnia pojęcia: relikt, endemit, 10.8
ślinnego w Polsce;
grąd, ols, łęg, bór;
• ukazanie zróżnicowania roślin- • formułuje i wyjaśnia zależność mięności wraz z wysokością nad dzy położeniem geograficznym
poziomem morza (piętra klima- Polski a granicą występowania drzew
tyczno-roślinne Sudetów i Tatr); iglastych i liściastych, wskazuje na
• rozwijanie umiejętności lokali- mapie zasięgi wybranych drzew
zowania zjawisk na mapach;
w Polsce;

• wyjaśnia przyczyny różnorodności 10.9
gleb w Polsce, wskazuje na mapie
przykłady gleb strefowych, śródstrefowych i astrefowych na obszarze kraju;
• opisuje czynniki glebotwórcze decydujące o typie gleb w poszczególnych obszarach kraju;
• rozpoznaje po opisie, profilu glebowym typy genetyczne gleb na obszarze Polski, ocenia ich przydatność
rolniczą;
• charakteryzuje działania prowadzące
do zwiększania przydatności gleb
dla rolnictwa;
• prezentuje podział gleb Polski na klasy bonitacyjne, na podstawie danych
statystycznych ocenia wartość użytkową polskich gleb;
• ocenia zasadność wykorzystania gleb
pod uprawy różnych typów zbóż,
roślin okopowych i pastewnych,
analizuje wpływ zróżnicowania glebowego Polski na strukturę użytkowania gruntów ornych

• interpretuje krzywą hipsograficzną
Polski

Zapis w podstawie programowej

Zbiorowiska
roślinne (1 godzina)

kształcenia
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• poznanie przestrzennego zróżnicowania glebowego Polski;
• kształtowanie umiejętności
oceny przydatności rolniczej
gleb;
• doskonalenie umiejętności
interpretacji profili glebowych
i wyjaśniania pochodzenie poziomów genetycznych różnych
typów gleb;
• rozwijanie umiejętności dostrzegania i analizy zależności, prawidłowości i powiązań
w środowisku przyrodniczym;
• kształtowanie umiejętności
pozyskiwania, analizy, syntezy
i prezentowania informacji zaczerpniętych z różnych źródeł

wychowania

Cele

Zróżnicowanie
glebowe Polski
(1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
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Społeczeństwo Kształtowanie
polskie
liczby ludności
w Polsce (2 godziny)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)

• kształtowanie postaw prospołecznych,
zdolności empatii i odpowiedzialności
za przyszłość kraju;
• kształtowanie umiejętności oceny zjawisk i procesów, formułowania i uzasadniania własnej opinii;
• kształtowanie postaw odpowiedzialności za przyszłość demograficzną kraju;
• kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania procesów
i zjawisk zachodzących w przestrzeni
geograficznej, kształtowanie umiejętności wnioskowania opartego na obserwacjach (myślenia naukowego);
• kształtowanie postaw podejmowania
inicjatyw na rzecz społeczeństwa, aktywnych postaw wobec potrzeb kraju, gotowości do uczestnictwa w życiu
kulturowym Polski;
• kształtowanie poszanowania i postaw
tolerancji wobec mniejszości narodowych;
• zrozumienie konieczności podtrzymywania własnego dziedzictwa kulturowego

wychowania

Cele

Zapis w podstawie programowej

• poznanie przyczyn zmian licz- • na podstawie wykresów, tabel i map 11.1
by ludności Polski po II wojnie charakteryzuje zmiany liczby ludnoświatowej;
ści w Polsce od zakończenia II wojny
• doskonalenie umiejętności po- światowej, podaje aktualną liczbę
zyskiwania i analizy informacji ludności (korzysta z zasobów interdotyczących sytuacji społecz- netu);
nej Polski z wykorzystaniem • korzystając z rocznika statystycznego
tabel statystycznych, wykrei internetu, porównuje liczbę ludnosów, zasobów internetu i in- ści Polski z innymi państwami euronych źródeł;
pejskimi, odczytuje miejsce Polski
• kształtowanie umiejętności pro- w Europie i na świecie pod wzglęgnozowania zmian procesów dem liczby ludności i przyrostu rzedemograficznych na podstawie czywistego;
zaobserwowanych trendów;
• analizuje i wyjaśnia zmiany przyro• doskonalenie umiejętności lo- stu naturalnego Polski w okresie pokalizowania obiektów geogra- wojennym, formułuje prawidłowości
ficznych na mapie
dotyczące kształtowania się przyrostu
naturalnego w Polsce;
• wskazuje na mapie przestrzenne
zróżnicowanie przyrostu naturalnego
w Polsce, wskazuje przyczyny zróżnicowania, porównuje i wyjaśnia różnice w przyroście naturalnym między
wsią a miastem;
• prognozuje tendencje zmian procesów demograficznych w Polsce wraz
z rozwojem społeczno-gospodarczym

• kształtowanie umiejętności
• wyjaśnia przyczyny zmniejszania się
dostrzegania konieczności
powierzchni lasów w kraju;
ochrony zasobów środowiska • charakteryzuje leśne i nieleśne zbioprzyrodniczego Polski;
rowiska roślinne, odczytuje z diagra• doskonalenie umiejętności
mów skład gatunkowy lasów, wypozyskiwania informacji z róż- mienia piętra roślinne w górach;
nych źródeł
• uzasadnia konieczność ochrony gatunkowej roślin

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia
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• ukazanie przestrzennego zróż- • analizuje piramidę wieku i płci lud- 11.1–11.3
nicowania struktur demogra- ności Polski, wyjaśnia przyczyny
ficznych i zatrudnienia ludności zmiany jej kształtu wraz z rozwojem
Polski;
gospodarczym, prognozuje zmiany
• kształtowanie umiejętności
struktury wiekowej ludności Polski
czytania i interpretacji danych do 2030 roku, porównuje strukturę
statystycznych zapisanych
wieku i płci ludności kraju ze struktuw postaci wykresów, tabel, rą innych państw (europejskich i poschematów, map;
zaeuropejskich);

• analizuje mapę gęstości zaludnienia
Polski, wyjaśnia zaobserwowane
dysproporcje;
• opisuje przyczyny nierównomiernego
rozmieszczenia ludności w Polsce;
• charakteryzuje główne kierunki
migracji wewnętrznych i zewnętrznych;
• ocenia skutki współczesnej emigracji
Polaków do innych krajów

Zapis w podstawie programowej

Struktura demograficzna ludności Polski (2 godziny)

kształcenia
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• poznanie przyczyn i skutków • lokalizuje na mapie główne ośrodki 11.4
nierównomiernego rozmiesz- Polonii, wyjaśnia rozmieszczenia Poczenia ludności w Polsce, lonii na świecie
zmiany salda migracji i kierunków przemieszczania się
Polaków;
• doskonalenie umiejętności
dostrzegania i analizy prawidłowości oraz zależności
w systemie
• człowiek – środowisko – gospodarka;
• rozwijanie umiejętności lokalizowania zjawisk, procesów
i obiektów na mapie

wychowania

Cele

Rozmieszczenie
ludności w Polsce. Migracje
Polaków (2 godziny)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
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Sieć osadnicza
(1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
wychowania

Cele

• poznanie układów urbanistycznych, typów fizjonomicznych miast Polski oraz układów przestrzennych i funkcji
wsi;
• doskonalenie umiejętności
pozyskiwania, przetwarzania
i prezentowania informacji
z różnych źródeł;
• rozwijanie umiejętności dostrzegania prawidłowości
w środowisku społeczno-gospodarczym

• wyjaśnia czynniki wpływające na
zróżnicowanie cech osadnictwa w poszczególnych regionach Polski;
• opisuje typy układów przestrzennych
wsi w Polsce w zależności od okresu historycznego i warunków środowiska przyrodniczego, wskazuje ich
przykłady na mapie;
• analizuje diagramy przedstawiające
strukturę wielkościową wsi w Polsce;
• charakteryzuje cechy miejskiej sieci
osadniczej;
• wyjaśnia genezę miast w Polsce i zróżnicowanie ich układów urbanistycznych, podaje przykłady miast średniowiecznych, renesansowych, barokowych, przemysłowych i lokalizuje
je na mapie;

• doskonalenie umiejętności lo- • charakteryzuje przyczyny i skutki stakalizowania obiektów geogra- rzenia się społeczeństwa polskiego;
ficznych na mapie
• wyjaśnia przestrzenne zróżnicowanie
struktury zawodowej ludności Polski, wskazuje na mapie województwa o wysokim stopniu zatrudnienia
w rolnictwie, przemyśle i usługach;
• charakteryzuje regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce, analizuje
zmiany wielkości stopy bezrobocia
od 1989 roku (korzysta z danych statystycznych i internetu);
• opisuje cechy struktury wykształcenia ludności Polski, ocenia poziom
wykształcenia ludności kraju na tle
innych państw Unii Europejskiej

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia

Zapis w podstawie programowej
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Gospodarka
Polski

wychowania

Cele

• na podstawie diagramów, wykresów, danych statystycznych opisuje współczesną miejską sieć osadniczą, wskazuje przykłady aglomeracji i porównuje ich cechy;
• prezentuje zmiany zachodzące w przestrzeni miast, wsi i stref podmiejskich
wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym kraju

Zapis w podstawie programowej

• poznanie regionalnego zróżni- • analizuje regionalne zróżnicowanie 11.5
cowania procesów urbaniza- poziomu urbanizacji w Polsce;
cyjnych;
• wskazuje na mapie obszary o naj• kształtowanie umiejętności
wyższym i najniższym poziomie
pozyskiwania, selekcji, analizy, urbanizacji, wyjaśnia przyczyny dyssyntezy i porównania informa- proporcji;
cji z różnych źródeł;
• na podstawie danych statystycznych
• doskonalenie umiejętności loka- analizuje i wyjaśnia zmiany wielkości
lizowania obiektów geograficz- wskaźnika urbanizacji w Polsce po II
nych na mapie;
wojnie światowej
• rozwijanie umiejętności analizy i wyjaśniania problemów
osadniczych współczesnego
świata

kształcenia
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• wyjaśnia pojęcie struktura agrarna; 12.1
Czynniki warun- • kształtowanie postaw poczucia odpo- • ukazanie przyrodniczych
kujące rozwój
wiedzialności za stan środowiska geo- i pozaprzyrodniczych warun- • opisuje przyrodnicze i pozaprzyrodków rozwoju rolnictwa Pol- nicze czynniki warunkujące rozwój
rolnictwa w
graficznego Polski;
rolnictwa na ziemiach polskich;
Polsce
• kształtowanie umiejętności warto- ski;
(1 godzina)
ściowania działań człowieka w śro- • kształtowanie umiejętności lo- • analizuje środowisko przyrodnicze pod
dowisku, dostrzegania problemów kalizowania obiektów na ma- kątem jego przydatności dla rozwoju
rolnictwa, wskazuje na mapie obszai poszukiwania sposobów ich rozwią- pie;
• rozwijanie umiejętności oce- ry o najkorzystniejszych i najmniej
zywania;
• rozwijanie umiejętności myślenia na- ny przydatności obszarów dla korzystnych warunkach dla rozwoukowego;
rolnictwa;
ju rolnictwa, wyjaśnia dysproporcje;

Procesy urbanizacyjne (1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
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Rolnictwo Polski
w Unii Europejskiej (1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia

• ukazanie cech polskiego rolnictwa na tle państw Unii Europejskiej, poznanie uwarunkowań rozmieszczenia upraw
i hodowli;
• rozwijanie umiejętności pozyskiwania i przetwarzania
informacji na podstawie różnych źródeł;
• doskonalenie umiejętności
dostrzegania i analizowania
powiązań, zależności w systemie człowiek – środowisko –
gospodarka;
• kształtowanie umiejętności lokalizowania obiektów na mapie

Zapis w podstawie programowej

• charakteryzuje zasady i cele Wspól- 12.2
nej Polityki Rolnej w krajach Unii Europejskiej;
• na podstawie danych statystycznych porównuje cechy społeczno‑ekonomiczne rolnictwa Polski na tle
wybranych państw UE;
• proponuje zmiany w polskim rolnictwie prowadzące do wzrostu jego
efektywności, konkurencyjności i intensywności;
• wyjaśnia wpływ czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych na
przestrzenne zróżnicowanie upraw
pszenicy, żyta, buraków cukrowych,
rzepaku oraz hodowli bydła, trzody
chlewnej i owiec w Polsce;
• porównuje wielkość plonów i zbiorów najważniejszych upraw w Polsce
z innymi krajami europejskim;
• analizuje dane przedstawiające
produkcję zwierzęcą w Polsce na tle
państw Unii Europejskiej;
• ocenia udział Polski w produkcji rolnej Unii Europejskiej

• kształtowanie postaw warunkujących • doskonalenie umiejętności
• opisuje strukturę użytkowania ziem
odpowiedzialne funkcjonowanie we dostrzegania i analizowania w Polsce i jej zmiany wraz z rozwowspółczesnym świecie;
rozwiązań, zależności w syste- jem gospodarczym;
• kształtowanie umiejętności dostrzega- mie człowiek – środowisko – • formułuje zależność między stopniem
nia problemów w gospodarce i poszu- gospodarka;
rozwoju gospodarczego a zmianami
kiwania sposobów ich rozwiązania;
• rozwijanie umiejętności po- w strukturze agrarnej i poziomie za• rozwijanie umiejętności wykorzystania zyskiwania i przetwarzania trudnienia ludności w I sektorze gowiedzy o charakterze naukowym do informacji na podstawie róż- spodarki
rozwiązywania problemów
nych źródeł

wychowania

Cele
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Problemy polskiej energetyki
(2 godziny)

Baza surowcowa
dla przemysłu
(1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
wychowania

Cele
Zapis w podstawie programowej

• ukazanie problemów pol• wymienia surowce wykorzystywane 12.4
skiej energetyki (dominacji
w polskiej energetyce (surowce
surowców nieodnawialnych
energetyczne), wskazuje na mapie
w strukturze produkcji energii
miejsca ich występowania i wydoelektrycznej – węgla kamienbycia, ocenia zasoby złóż surowców
nego i brunatnego, niskiego
energetycznych Polski;
wykorzystania alternatywnych • uzasadnia potrzebę dywersyfikacji
źródeł energii);
źródeł energii, wyjaśnia konieczność
• doskonalenie umiejętności
poszukiwania nowych źródeł energii
analizy, interpretacji danych w kontekście bezpieczeństwa energezapisanych w postaci tabel, tycznego Polski;
wykresów, map;
• na podstawie danych statystycznych,
• rozwijanie umiejętności lokali- wykresów i zasobów sieci informazacji obiektów na mapie
tycznej charakteryzuje i ocenia strukturę produkcji energii elektrycznej
kraju, ocenia wpływ wykorzystania
paliw kopalnych na środowisko przyrodnicze Polski;
• na podstawie danych statystycznych
i innych źródeł porównuje wielkość
i strukturę produkcji energii elektrycz-

• poznanie przestrzennego roz- • lokalizuje na mapie obszary wydoby- 12.3
mieszczenia surowców dla
cia surowców energetycznych, metaprzemysłu przetwórczego i pa- licznych, chemicznych i skalnych;
liwowo-energetycznego;
• na podstawie danych statystycznych,
• kształtowanie umiejętności ko- wykresów, informacji z internetu wyrzystania z danych zapisanych jaśnia zmiany w wydobyciu niektów różnej postaci (map, wykre- rych surowców mineralnych w Polsce
sów, tabel statystycznych,
od lat 60. XX wieku;
opisów tendencji);
• ocenia wpływ eksploatacji surowców
• rozwijanie umiejętności do- mineralnych różnymi metodami (głęstrzegania i analizowania po- binową, odkrywkową, otworową) na
wiązań i zależności w systemie stan środowiska przyrodniczego Polczłowiek – środowisko – go- ski
spodarka

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia
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Rozwój przemysłu w Polsce
(1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
wychowania

Cele

• poznanie etapów i warunków
rozwoju przemysłu w Polsce
oraz przemian związanych
z transformacją ustrojową;
• kształtowanie
umiejętności
dostrzegania i analizy prawidłowości zachodzących we
współczesnym świecie;
• doskonalenie umiejętności
interpretacji wykresów, map
i danych statystycznych;
• rozwijanie umiejętności lokalizowania obiektów na mapie

kształcenia

Zapis w podstawie programowej

• przedstawia etapy rozwoju przemy- 12.5, 12,6
słu na ziemiach polskich, analizuje
wpływ socjalistycznego uprzemysłowienia na stan współczesnej gospodarki Polski;
• wyjaśnia przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia przemysłu w Polsce;
• porównuje i analizuje stan polskiego
przemysłu z przemysłem krajów europejskich;
• ocenia przemiany okresu transformacji polskiej gospodarki, prezentuje
• zmiany w gospodarce i środowisku
wynikające z restrukturyzacji i modernizacji przemysłu po roku 1990;
na podstawie danych statystycznych
porównuje obecną strukturę gałęziową produkcji globalnej w przemyśle ze strukturą sprzed lat 90. XX
wieku,

cznej Polski z innymi krajami europejskimi;
• wyjaśnia czynniki decydujące o spadku zużycia energii elektrycznej w Polsce;
• lokalizuje elektrownie cieplne, wodne i wiatrowe na mapie;
• wyjaśnia przestrzenne zróżnicowanie produkcji energii elektrycznej
na 1 mieszkańca w Polsce (korzysta
z mapy i danych statystycznych);
• ocenia stopień wykorzystania alternatywnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej

Planowane osiągnięcia ucznia
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• poznanie wzrostu znaczenia
usług wraz z rozwojem gospodarczym państwa;
• kształtowanie umiejętności korzystania z różnych informacji;
• rozwijanie umiejętności lokalizowania obiektów na mapie;
• doskonalenie umiejętności dostrzegania i analizy zależności
w środowisku geograficznym

Rozwój sektora
usług w Polsce
(1 godzina
+ 2 godziny
badań terenowych)

kształcenia

• poznanie cech rozmieszczenia
okręgów przemysłowych Polski i zmian struktury produkcji
w okręgach przemysłowych
po 1990 roku;
• doskonalenie umiejętności lokalizowania obiektów na mapie;
• rozwijanie umiejętności pozyskiwania, selekcji, analizy
i syntezy informacji z różnych
źródeł

wychowania

Cele

Główne okręgi
przemysłowe
w Polsce (1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
Zapis w podstawie programowej

• wymienia główne rodzaje usług 12.8, 12.9, 9.11
w Polsce;
• formułuje zależność poziomu zatrudnienia w usługach od stopnia rozwoju gospodarczego;
• wyjaśnia przyczyny wzrostu znaczenia usług w Polsce, porównuje cechy
usług w kraju przed rokiem 1990
i w czasach współczesnych;
• uzasadnia stwierdzenie, że wzrost
znaczenia usług dla producentów,
a także usług związanych z edukacją,
rozrywką (czyli zaspokajających potrzeby wyższego rzędu) uzależniony

• prezentuje główne czynniki lokaliza- 12.6
cji w rejonach koncentracji przemysłu w Polsce;
• porównuje strukturę gałęziową wybranych okręgów przemysłowych
kraju;
• wskazuje na mapie główne okręgi
przemysłowe Polski;
• analizuje przemiany zachodzące
w okręgach przemysłowych kraju po
1990 r. (restrukturyzacja i modernizacja) i ocenia ich efekty

wyjaśnia zaobserwowane tendencje;
• ocenia poziom rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu w Polsce,
wskazuje możliwość powstania technopolii (wskazuje na mapie przykłady parków technologicznych i przemysłowych)

Planowane osiągnięcia ucznia
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• poznanie wpływu czynników • wyjaśnia pojęcia: sieć transportowa, 12.8
przyrodniczych i społeczno węzeł transportowy;
‑gospodarczych na rozwój • wyjaśnia różnice w przestrzennym
środków transportu w Pol- zagospodarowaniu transportowym
sce;
Polski;

jest od tempa rozwoju społeczno-gospodarczego państwa;
• na podstawie map i danych statystycznych opisuje zróżnicowanie
sektora usług w Polsce na tle państw
Unii Europejskiej;
• wyjaśnia i ocenia poziom zróżnicowania usług w miejscu zamieszkania
(prowadzi badania terenowe)

Zapis w podstawie programowej

Komunikacja
w Polsce
(2 godziny)

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia

• ukazanie roli usług w aktywi- • wyjaśnia regionalne zróżnicowanie 12.9
zacji i rozwoju regionów Pol- usług w Polsce, wskazuje na mapie
ski;
obszary o najwyższym i najniższym
• doskonalenie umiejętności ko- zatrudnieniu w usługach, podaje
rzystania z różnych źródeł in- przyczyny zróżnicowania;
formacji geograficznej (w tym • wskazuje rolę inwestycji zagranicznych
z narzędzi technologii infor- i powiązań międzynarodowych w rozmacyjno-komunikacyjnej);
woju usług w poszczególnych regio• rozwijanie umiejętności
nach kraju;
lokalizowania obiektów
• wyjaśnia szybszy rozwój usług w Polna mapie
sce Zachodniej i województwie mazowieckim, analizuje przestrzenne
zróżnicowanie wskaźnika przedsiębiorczości (liczby firm na 1000
mieszkańców);
• ocenia wpływ turystyki na rozwój
obszarów o szczególnych walorach
wypoczynkowych i krajoznawczych,
a także na zmieniający się charakter
usług towarzyszących

wychowania

Cele

Wpływ usług na
rozwój regionalny (1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
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Inwestycje
zagraniczne
w polskiej go

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
wychowania

Cele

• wymienia elementy sieci transportowej, wskazuje na mapie najważniejsze węzły kolejowe, drogowe; wyjaśnia wzrost znaczenia dróg kołowych
w sieci transportowej kraju;
• analizuje przyczyny wzrostu znaczenia transportu lotniczego;
• charakteryzuje zmianę gęstości sieci
transportu kolejowego w Polsce,
wyjaśnia przyczyny spadku długości
linii kolejowych;
• porównuje gęstość sieci transportowej
Polski z innymi krajami Unii Europejskiej (korzysta z map, danych statystycznych, internetu), ocenia stan sieci transportowej Polski, wskazuje na
mapie istniejące i planowane odcinki
autostrad, wyjaśnia ich wpływ na rozwój regionów; charakteryzuje czynniki
wpływające na współ czesne zróżnicowanie infrastruktury transportowej;
• opisuje zmiany w ruchu transportowym, podaje przyczyny i skutki;
• ocenia wpływ środków transportu na
środowisko Polski;
• analizuje wzrost znaczenia łączności we
współczesnych powiązaniach komunikacyjnych, porównuje dostępność sieci
internetowej w Polsce i innych krajach
Unii Europejskiej

Zapis w podstawie programowej

• poznanie wpływu bezpośrednich • charakteryzuje wpływ inwestycji za- 12.7
i portfelowych (kapitałowych) granicznych na rozwój społeczno-goinwestycji zagranicznych na spodarczy Polski;
zrównoważony rozwój poprzez • wymienia gałęzie przemysłu, w któ-

• rozwijanie umiejętności krytycznego wykorzystania źródeł
informacji (map, danych statystycznych, wykresów, nowoczesnych źródeł informacji);
• kształtowanie umiejętności
prognozowania i oceny zmian
w środowisku przyrodniczym
wynikających z gospodarczej
działalności człowieka;
• rozwijanie umiejętności identyfikowania problemów społeczno-gospodarczych występujących w środowisku

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia
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Zróżnicowanie
regionalne
Polski

Dominanty
w środowisku
przyrodniczym
krain geograficznych Polski
(1 godzina)

• rozwijanie umiejętności poznawczych, • poznanie indywidualności
• opisuje dominujące cechy wybra- 10.10
zaciekawienia światem, myślenia na- przyrodniczej i gospodarczej nych krain geograficznych (w pasie
ukowego;
poszczególnych regionów oraz pobrzeży, pojezierzy, nizin, wyżyn
• przygotowanie do świadomego i aktyw- związków pomiędzy warunkami i gór), charakteryzuje czynniki decynego uczestnictwa w życiu społeczności przyrodniczymi a gospodarką;
dujące o ich powstaniu;
lokalnej, regionalnej i narodowej;
• kształtowanie umiejętności
• wskazuje na mapie krainy geogra• kształtowanie postaw uszanowania doboru, selekcji i analizowania ficzne i elementy świadczące o ich
wartości i poczucia odpowiedzialno- informacji z różnych źródeł;
indywidualności
ści za środowisko przyrodnicze i dzie- • doskonalenie umiejętności
dzictwo kulturowe własnego regionu identyfikowania obiektów na
i państwa;
mapach tematycznych

• ocenia pozycję Polski w światowej 12.00
wymianie towarów;
• wyjaśnia przyczyny ujemnego bilansu handlu zagranicznego Polski
i ocenia jego znaczenie dla rozwoju
gospodarczego kraju;
• opisuje zmiany geograficznych kierunków handlu zagranicznego Polski
od lat 90. XX wieku;
• wskazuje najważniejszych partnerów
Polski w handlu zagranicznym;
• analizuje zmianę struktury towarowej
importu i eksportu od końca lat 90.
XX wieku, wymienia główne towary
importowane i eksportowane

• poznanie i ocena struktury
handlu zagranicznego Polski
i jej zmian wraz z rozwojem
gospodarczym;
• rozwijanie umiejętności interpretacji i analizy informacji
pozyskiwanych z różnych źródeł;
• doskonalenie umiejętności
wskazywania obiektów na
mapie

Zapis w podstawie programowej

Handel zagraniczny Polski
(1 godzina)

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia

m.in. transfer innowacji i po- re inwestuje kapitał zagraniczny; 12.7
prawę konkurencyjności go- • korzystając z informacji zaczerpnięspodarczej;
tych z internetu i innych źródeł wska• rozwijanie umiejętności inter- zuje na mapie regiony atrakcyjne
pretacji i analizy informacji dla inwestorów zagranicznych, ocepozyskiwanych z różnych źró- nia szanse rozwoju regionów Polski
deł;
Wschodniej;
• doskonalenie umiejętności loka- • wymienia pozytywne i negatywne skutlizowania obiektów na mapie
ki zagranicznych inwestycji w Polsce

wychowania

Cele

spodarce
(1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
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• wyjaśnia pojęcia: naród, mniejszość 8.9, 8.11, 8.12
narodowa, etniczna, religia;
• wymienia mniejszości narodowe
o największej liczbie członków;
• wskazuje na mapie rozmieszczenie
wybranych mniejszości narodowych,
wyjaśnia dysproporcje;
• opisuje zróżnicowanie religijne ludności Polski, wymienia wyznania według liczby wiernych;
• ocenia wpływ niewielkiego zróżnicowania narodowego i religijnego
ludności Polski na rozwój kulturowy
i gospodarczy kraju
• poznanie zróżnicowania narodowościowego i religijnego
w Polsce;
• rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji;
• doskonalenie umiejętności lokalizowania obiektów na mapach

Treści wykraczające za podstawę
programową
(poszerzające
wiedzę i doskonalące umiejętności)

Zapis w podstawie programowej

Mniejszości narodowe i religijne w regionach
Polski (1 godzina)

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia

• wyjaśnia pojęcia: region, krajobraz
kulturowy;
• wyjaśnia wpływ środowiska przyrodniczego na kształtowanie się regionów w Polsce;
• wskazuje na mapie regiony uformowane na tle sieci rzecznej;
• opisuje wpływ uprzemysłowienia na
rozwój nowych powiązań i przestrzeni regionalnych;
• charakteryzuje czynniki wpływające
na współczesny podział administracyjny kraju, wskazuje na mapie województwa nawiązujące do obszarów historycznych (np. śląskie), województwa, których nazwy związane są
z przyrodą (np. świętokrzyskie) oraz
z dużymi miastami (np. łódzkie);
• wymienia i wskazuje na mapie regiony
kulturowe (np. kaszubski), wyjaśnia procesy prowadzące do ich ukształtowania

wychowania

Cele

Regiony histo- • kształtowanie postaw kreatywnego • poznanie regionów kulturoryczno-kulturo- rozwiązywania problemów i umiejęt- wych Polski, ich rozmieszczewe Polski (1 go- ności oceny podejmowanych działań nia i zróżnicowania;
dzina)
na rzecz rozwoju regionu;
• doskonalenie umiejętności
• budowanie tożsamości lokalnej i re- formułowania hipotez dotygionalnej;
czących problemów społecz• kształtowanie postaw poszanowania no-ekonomicznych współczetradycji i kultury własnego narodu, snego świata;
zrozumienie konieczności ochrony • doskonalenie umiejętności
dziedzictwa kulturowego;
pozyskiwania, analizy, syntezy
• kształtowanie postaw patriotycznych i prezentowania informacji
przy poszanowaniu tradycji i kultu- uzyskanych z różnych źródeł
ry innych narodów, tolerancji wobec
mniejszości religijnych i narodowych

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
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• poznanie uwarunkowań
utrwalonych zachowań
wyborczych Polaków;
• doskonalenie umiejętności
pozyskiwania i przetwarzania
informacji z różnych źródeł
(danych statystycznych, map,
mediów, internetu)
• rozwijanie umiejętności
dostrzegania związków
występujących w przestrzeni
geograficznej

Preferencje wyborcze Polaków
w regionach
(1 godzina)

• wyjaśnia pojęcia: prawica, lewica, liberałowie, ludowcy;
• analizuje i wyjaśnia uwarunkowania
zachowań wyborczych Polaków;
• opisuje wpływ cech biologicznych
i społeczno-zawodowych na powtarzalność zachowań wyborczych;
• wyjaśnia przestrzenne zróżnicowanie
preferencji wyborczych, wskazuje na
mapie obszary silnego poparcia dla
konkretnej opcji politycznej (prawicy, lewicy, liberalnej i ludowej)

• poznanie mechanizmów nara- • analizuje i wyjaśnia przyczyny niestania nierówności w rozwoju równości w rozwoju społeczno-gospospołeczno-gospodarczym re- darczym Polski;
gionów Polski (tzw. Polska A • wskazuje na mapie regiony o naji Polska B);
większym i najmniejszym wzroście
• doskonalenie umiejętności po- PKB, wyjaśnia przyczyny;
zyskiwania i przetwarzania in- • ocenia rolę napływu funduszy unijformacji z różnych źródeł (np. nych w ramach europejskiej polityki
wykresów, schematów, map, spójności w rozwoju społeczno-gospotabel statystycznych, mediów)
darczym województw i w tempie konwergencji z krajami Unii Europejskiej

Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczno
‑gospodarczego
(1 godzina)

kształcenia

Planowane osiągnięcia ucznia

• poznanie powiązań społecz- • wyjaśnia pojęcia: tożsamość regionych, kulturowych i gospodar- nalna, tożsamość lokalna, „mała ojczych w regionie;
czyzna”;
• kształtowanie umiejętności
• analizuje poziom świadomości regiowykorzystania różnych źródeł nalnej i lokalnej Polaków, wskazuje
wiedzy do analizy i oceny pro- przyczyny” ich niskiego poziomu;
blemów regionalnych wystę- • projektuje działania mające służyć
pujących w systemie człowiek reklamie własnego regionu, społecz– środowisko – gospodarka
ności lokalnej i promowaniu idei
lokalności według zasady: „myśl globalnie – działaj lokalnie”

wychowania

Cele

Tożsamość regiogionalna i lokalna (1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)

Treści wykraczające poza podstawę programową
(poszerzające
wiedzę i doskonalące umiejętności)

Treści wykraczające poza podstawę programową (poszerzające
wiedzę i doskonalące umiejętności)

Treści wykraczające za podstawę programową
(poszerzające
wiedzę i doskonalące umiejętności)

Zapis w podstawie programowej
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wychowania

Cele
kształcenia

Formy ochrony
przyrody (1 godzina)

• poznanie form ochrony przyrody oraz celów ich funkcjonowania;
• doskonalenie umiejętności krytycznego korzystania z różnych
źródeł informacji w celu identyfikowania problemów zachodzących w środowisku
i poszukiwania sposobów ich
rozwiązywania;
• rozwijanie umiejętności dostrzegania i analizy prawidłowości i zależności w systemie
człowiek – środowisko – gospodarka

Stan i ochrona Problemy ekolo- • kształtowanie postaw poczucia odpo- • doskonalenie umiejętności
środowiska
giczne Polski
wiedzialności za działania ingerujące krytycznego korzystania z róż(1 godzina)
w środowisko przyrodnicze;
nych źródeł informacji w celu
• kształtowanie świadomości i poczucia identyfikowania problemów
odpowiedzialności za stan środowiska zachodzących w środowisku
przyrodniczego (postawy proekolo- i poszukiwania sposobów ich
giczne);
rozwiązywania;
• kształtowanie postaw twórczego roz- • kształtowanie umiejętności
wiązywania problemów;
prognozowania zmian w śro• rozbudzanie ciekawości poznawczej;
dowisku przyrodniczym wy• rozwijanie przekonania o użyteczno- wołanych gospodarczą dziaści edukacji geograficznej w życiu co- łalnością człowieka
dziennym;
• przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia;
• uświadomienie wartości, jaką jest Polska, kształtowanie umiejętności dostrzegania wyjątkowości i odrębności
własnego państwa

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
Zapis w podstawie programowej

• wymienia formy ochrony przyrody 6.4–6.6., 10.11
w Polsce (w ramach krajowego systemu obszarów chronionych i indywidualnych form ochrony przyrody)
i charakteryzuje ich cele i zadania;
• wskazuje na mapie różne formy
ochrony przyrody w Polsce;
• ocenia znaczenie parków narodowych, rezerwatów przyrody i innych
form ochrony dla zachowania naturalnych elementów środowiska Polski;
• uzasadnia stwierdzenie, że ochrona
przyrody stanowi element zrównoważonego rozwoju przyrody, społeczeństw i gospodarki

• lokalizuje na mapie obszary ekolo- 10.11
gicznego zagrożenia w Polsce;
• wymienia główne źródła zanieczyszczenia środowiska przyrodniczegow Polsce, charakteryzuje skutki degradacji i dewastacji środowiska;
• identyfikuje problemy ekologiczne
Polski, wyjaśnia ich przyczyny;
• uzasadnia konieczność działań na
rzecz restytucji środowiska przyrodniczego w Polsce;
• proponuje działania mogące wpłynąć na poprawę stanu środowiska
przyrodniczego w Polsce

Planowane osiągnięcia ucznia
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Współpraca
międzynarodowa w zakresie
ochrony przyrody (1 godzina)

Tematy jednostek metodyczDział materiału
nych (liczba
nauczania
godzin dydaktycznych)
wychowania

Cele

• kształtowanie umiejętności
dostrzegania konieczności
współpracy międzynarodowej
w rozwiązywaniu problemów
występujących w środowisku
przyrodniczym;
• doskonalenie umiejętności krytycznego korzystania z różnych
źródeł informacji w celu identyfikowania problemów
zachodzących w środowisku
i poszukiwania sposobów ich
rozwiązywania;
• rozwijanie umiejętności dostrzegania i analizy prawidłowości i zależności w systemie
człowiek – środowisko – gospodarka

kształcenia

Zapis w podstawie programowej

• uzasadnia konieczność współpracy 6.5, 9.14, 10.11
państw w celu ochrony i poprawy jakości środowiska przyrodniczego;
• charakteryzuje działania podjęte na
rzecz restytucji i zachowania naturalnych elementów środowiska w Polsce;
• przedstawia główne założenia idei
rozwoju zrównoważonego;
• opisuje cele polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej;
• wskazuje formy współpracy międzynarodowej na rzecz środowiska

Planowane osiągnięcia ucznia

4. Przykładowy rozkład godzin
4.1. Zakres podstawowy
Liczba godzin przeznaczonych na realizację treści

Wyszczególnienie
Dział nauczania Świat w okresie przemian

4

Współczesne problemy demograficzne i społeczne

8

Gospodarka rolna i problemy wyżywienia ludności na świecie

6

Przemiany w przemyśle i usługach

6

Relacje człowiek – środowisko przyrodnicze

3

Podsumowujące i powtórzeniowe zajęcia edukacyjne

3

Razem

30

4.2. Zakres rozszerzony
Wyszczególnienie
Dział nauczania Źródła wiedzy geograficznej

13

Ziemia we Wszechświecie

10

Atmosfera i klimat

19

Hydrosfera

14

Wewnętrzne procesy kształtujące litosferę

16

Zewnętrzne procesy kształtujące litosferę

13

Zróżnicowanie gleb i biosfery na Ziemi
Podsumowujące i powtórzeniowe zajęcia edukacyjne

7
7

Razem

99

Dział nauczania Polityczne problemy rozwoju na świecie

10

Demografia i osadnictwo

14

Rolnictwo

11

Energetyka i przemysł

12

Usługi

8

Relacje człowiek – środowisko geograficzne

3

Podsumowujące i powtórzeniowe zajęcia edukacyjne

6

Razem

64

Dział nauczania Położenie Polski

3

Środowisko przyrodnicze Polski

14

Społeczeństwo polskie

8

Gospodarka Polski

15

Zróżnicowanie regionalne Polski

6

Stan i ochrona środowiska Polski

3
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Podsumowujące i powtórzeniowe zajęcia edukacyjne

5

Razem

54

Godziny przeznaczone na diagnozę poziomu wiedzy i stopnia opanowania umiejętności
(sprawdziany, testy)

15

Obserwacje i badania terenowe

8

Suma godzin

240
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5. Realizacja celów kształcenia i zadań edukacyjnych
– sposoby osiągania celów
Nowa podstawa programowa przywiązuje dużą wagę do kształtowania umiejętności oraz właściwych postaw
uczniów. Realizacja celów edukacyjnych wymaga więc stosowania takich metod pracy, które sprzyjałyby samodzielności w zdobywaniu wiedzy, twórczemu rozwiązywaniu problemów, wartościowaniu i selekcjonowaniu oraz krytycznej analizie źródeł informacji, wydarzeń, w końcu rozwojowi osobowości. Wybór właściwej metody zależy od celów
danej lekcji, treści nauczania, ale także od możliwości intelektualnych uczniów oraz środowiska, w którym znajduje
się szkoła. Nowa podstawa programowa zaleca stosowanie metod aktywizujących, waloryzacyjnych, problemowych
oraz różnego rodzaju form ćwiczeniowych (metod praktycznych). Metody te mogą być z powodzeniem wykorzystane
także na zajęciach terenowych (lekcjach i zajęciach w terenie, wycieczkach). Dzięki obserwacjom bezpośrednim i zajęciom w terenie uczeń ma możliwość skonfrontowania posiadanej wiedzy z zastaną rzeczywistością. W ten sposób
rozbudza się zainteresowanie otaczającym światem i kształtuje postawy obywatelskie.
Przykłady szczegółowych sposobów osiągania celów edukacyjnych przedstawiono w tabeli. Zgodnie z założeniami reformy każdy nauczyciel powinien dostosować sposoby osiągania celów do potrzeb i możliwości uczniów.

5.1. Zakres podstawowy
Dział nauczania

Przykładowe sposoby osiągania celów
Poziom podstawowy

Świat w okresie
przemian

• gromadzenie informacji, materiałów prasowych, notatek (np. w formie portfolio) na temat
współczesnych przemian społeczno-gospodarczych i politycznych;
• korzystanie z map i podręcznika;
• wykorzystanie analizy SWOT do oceny korzyści i zagrożeń wynikających z globalizacji;
• korzystanie z filmów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych, internetu, danych statystycznych

Współczesne problemy demograficzne i społeczne

• korzystanie z różnych źródeł informacji (podręcznik, atlas, internet, filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne);
• praca z rocznikiem statystycznym i danymi pozyskanymi z zasobów internetu i innych mediów;
• wykonywanie posterów, plakatów, prezentacji;
• rozpoznawanie aglomeracji na podstawie schematów, map, rysunków;
• konstruowanie modeli przyczynowo-skutkowych dotyczących zjawisk i procesów demograficznych;
• korzystanie z planów miast

Gospodarka rolna
i problemy wyżywienia ludności na
świecie

• praca z podręcznikiem, mapami, zeszytem ćwiczeń, kartami pracy;
• analiza danych statystycznych zapisanych w różnej postaci;
• dyskusja na temat wpływu nieracjonalnej gospodarki człowieka na środowisko przyrodnicze;
• wykorzystanie filmów edukacyjnych ukazujących zmiany w środowisku (niedobór wody, pustynnienie);
• konstruowanie modeli przyczynowo-skutkowych dotyczących wzajemnych powiązań w rolnictwie;
• waloryzacja obszarów rolniczych pod kątem ich przydatności;
• dyskusja („burza mózgów”) dotycząca sposobów walki z głodem jawnym

Przemiany w przemyśle i usługach

• praca z mapami, podręcznikiem, literaturą przedmiotu, rocznikiem statystycznym;
• ćwiczenia na mapach konturowych;
• dyskusja na temat wpływu energetyki cieplnej na środowisko;
• wnioskowanie na podstawie danych statystycznych zapisanych w różnej postaci;
• pozyskiwanie i analiza informacji z mediów;
• konstruowanie projektu edukacyjnego, którego celem jest poznanie najciekawszych obiektów turystycznych;
• wykonanie plakatu prezentującego zagrożenia i korzyści płynące z wykorzystania internetu

Relacje człowiek
– środowisko przyrodnicze

• wykorzystanie filmów, animacji, schematów obrazujących wpływ człowieka na środowisko;
• bezpośrednie obserwacje w terenie zmian zachodzących pod wpływem gospodarczej działalności człowieka;
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Dział nauczania

Przykładowe sposoby osiągania celów
• korzystanie z map i praca z podręcznikiem;
• ocena współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony przyrody;
• przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej relacji człowiek – środowisko;
• przygotowanie plakatów i posterów

5.2. Zakres rozszerzony
Przykładowe sposoby osiągania celów
Źródła wiedzy geo- • korzystanie z różnych źródeł informacji (podręcznik, atlas, słownik geograficzny, plansze dygraficznej
daktyczne, internet, filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne, animacje komputerowe
i inne);
• konstruowanie modeli ukazujących system zależności przyrodniczo-społeczno-ekonomicznych;
• ćwiczenia w posługiwaniu się mapą (topograficzną, samochodową i turystyczną) w terenie;
• konstruowanie profili terenu na podkładzie kartograficznym;
• porównanie zdjęć satelitarnych i lotniczych z mapą;
• ćwiczenie w wykonaniu interpolacji, kartogramu i kartodiagramu;
• konstruowanie planu okolic szkoły lub miejsca zamieszkania;
• analizowanie danych statystycznych oraz ich opracowywanie przy użyciu TIK;
• dokonywanie obliczeń z wykorzystaniem mapy topograficznej lub turystycznej;
• zajęcia terenowe doskonalące umiejętności posługiwania się busolą, kompasem, mapą topograficzną, planem
Ziemia we Wszech- • korzystanie z różnych źródeł informacji (podręcznik, atlas, słownik geograficzny, plansze dyświecie
daktyczne, internet, filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne, animacje komputerowe)
w celu określenia położenia Ziemi w Układzie Słonecznym i we Wszechświecie;
• lekcja w planetarium (w miarę możliwości);
• demonstracja ruchów Ziemi na tellurium, planszy lub przy wykorzystaniu multimediów
i omówienie ich następstw;
• konstruowanie modeli przyczynowo-skutkowych dotyczących ruchów Ziemi i ich konsekwencji dla środowiska przyrodniczego oraz życia na Ziemi;
• ćwiczenie z globusem (porównanie siatki geograficznej i kartograficznej);
• ćwiczenie w określaniu współrzędnych geograficznych;
• prezentowanie przykładów praktycznego wykorzystania współrzędnych geograficznych;
• obliczanie współrzędnych geograficznych, czasu, wysokości górowania Słońca
Atmosfera i klimat

• korzystanie z różnych źródeł informacji (podręcznik, atlas, słownik geograficzny, plansze dydaktyczne, internet, filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne, animacje komputerowe);
• wykorzystanie informacji z mediów (np. prognoz pogody) i ocena ich wiarygodności;
• odczytywanie danych klimatycznych z wykresów;
• konstruowanie klimatogramów na podstawie danych klimatycznych;
• wykonywanie pomiarów w szkolnej stacji meteorologicznej i analiza uzyskanych informacji;
indywidualne obserwacje meteorologiczne;
• interpretacja mapy synoptycznej;
• konstruowanie modeli i schematów wyjaśniających zjawiska atmosferyczne

Hydrosfera

• korzystanie z różnych źródeł informacji (podręcznik, atlas, słownik geograficzny, plansze dydaktyczne, internet, filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne, animacje komputerowe);
• analiza modeli i schematów wyjaśniających procesy hydrograficzne;
• odczytywanie planów batygraficznych jezior;
• przeprowadzenie badań terenowych związanych z określeniem wielkości przepływu, przezroczystości wody (stopnia zmętnienia), analiza wyników (pomiary hydrometryczne);
• dyskusja na temat wpływu człowieka na hydrosferę i konieczność ochrony wód;
• analiza danych statystycznych dotyczących właściwości fizykochemicznych wód morskich;
• analiza map hydrologicznych;
• wykorzystanie informacji z internetu lub mediów dotyczących np. stanów wód i ocena ich
wiarygodności
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Przykładowe sposoby osiągania celów

Wewnętrzne proce- • interpretowanie schematów i modeli obrazujących budowę wnętrza Ziemi, wulkanu, układu
sy kształtujące lito warstw skalnych;
sferę
• ćwiczenia w rozpoznawaniu okazów skał i minerałów (zastosowanie skali Mohsa);
• analizowanie map geologicznych, przekrojów geologicznych;
• obserwacja zjawisk geologicznych przedstawionych na filmach, animacjach (np. na portalu
YouTube), prezentacjach multimedialnych;
• zajęcia terenowe mające na celu kształtowanie umiejętności rozpoznawania skał, obserwacja
struktur geologicznych w odkrywkach;
• lekcja w muzeum geologicznym (w miarę możliwości);
• wyjaśnianie procesów i zjawisk za pomocą rysunków;
• przygotowywanie posterów przedstawiających m.in. zmiany w środowisku wywołane procesami wewnętrznymi;
• wykorzystanie map mentalnych i analizy SWOT do oceny zjawisk i procesów;
• odczytywanie tablicy stratygraficznej;
• czytanie ze zrozumieniem tekstu przewodniego dotyczącego ruchów płyt litosfery
Zewnętrzne proce- • lekcja w muzeum geologicznym (w miarę możliwości);
sy kształtujące lito • korzystanie z różnych źródeł informacji (podręcznik, atlas, słownik geograficzny, plansze dysferę
daktyczne, internet, filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne, animacje komputerowe);
• rozpoznawanie form rzeźby terenu na podstawie schematów, map, rysunków, fotografii;
• zajęcia terenowe służące rozpoznawaniu form terenu;
• wykorzystanie map topograficznych;
• dyskusja na temat wpływu działalności człowieka na litosferę;
• konstruowanie profilu terenu wzdłuż wyznaczonej na mapie linii
Zróżnicowanie gleb • obserwacja odkrywki glebowej, rozpoznanie poziomów genetycznych gleb;
i biosfery na Ziemi • wykorzystanie modeli prezentujących różne typy gleb;
• analiza schematów przedstawiających proces glebotwórczy;
• tworzenie modeli przyczynowo-skutkowych;
• praca z podręcznikiem, atlasem, planszami dydaktycznymi;
• wykorzystanie fotografii, filmów, animacji;
• prezentowanie powiązań między elementami środowiska za pomocą prezentacji multimedialnej, plakatu, schematu;
• konstruowanie modeli funkcjonowania zależności człowiek – środowisko przyrodnicze;
• ćwiczenia i zadania na mapach konturowych
Polityczne i global- • korzystanie z różnych źródeł informacji (podręcznik, atlas, słownik geograficzny, plansze dyne problemy roz- daktyczne, internet, filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne, animacje komputerowe);
woju na świecie
• wykorzystanie mediów do poznania przyczyn i skutków konfliktów na świecie;
• ćwiczenia na mapach konturowych;
• analiza zmian politycznego podziału świata z wykorzystaniem map i internetu;
• analiza SWOT dotycząca korzyści i zagrożeń wynikających z procesów globalizacji;
• analiza map zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego na świecie;
• odczytywanie i przetwarzanie danych statystycznych (korzystanie z roczników statystycznych,
portali statystycznych);
• debata „za” i „przeciw” globalizacji;
• konstruowanie posterów dotyczących politycznych problemów świata;
• gromadzenie z informacji dotyczących problemów rozwoju na świecie (wycinki z gazet, informacje z internetu, telewizji, radia, fotografie, rysunki, mapy)
Demografia i osad- • praca z mapami tematycznymi i podręcznikiem;
nictwo
• praca z rocznikiem statystycznym i danymi pozyskanymi z zasobów internetu i innych mediów;
• wykonywanie wykresów z wykorzystaniem programu Excel;
• konstruowanie kartodiagramów i kartogramów na podkładzie kartograficznym przedstawiających intensywność i zróżnicowanie zjawisk demograficznych;
• wykonanie mapy mentalnej (ukazanie skutków procesów demograficznych);
• wykonywanie posterów, plakatów, prezentacji;
• obliczanie wskaźników demograficznych;
• rozpoznawanie typów wsi na podstawie schematów, map, rysunków;
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Dział nauczania

Przykładowe sposoby osiągania celów
• konstruowanie modeli przyczynowo-skutkowych dotyczących zjawisk i procesów demograficznych oraz osadniczych;
• korzystanie z planów miast

Rolnictwo

• praca z podręcznikiem, literaturą, mapami;
• analiza danych statystycznych zapisanych w różnej postaci;
• dyskusja na temat wpływu rolnictwa na środowisko przyrodnicze;
• gromadzenie materiałów na temat wyżywienia ludności świata i sposobów walki z głodem;
• debata „za” i „przeciw” zielonej rewolucji;
• konstruowanie modeli przyczynowo-skutkowych dotyczących wzajemnych powiązań w rolnictwie;
• konstruowanie kartodiagramów na podkładzie kartograficznym

Energetyka i prze- • praca z mapami, podręcznikiem, literaturą przedmiotu, rocznikiem statystycznym;
mysł
• ćwiczenia na mapach konturowych;
• debata „za” i „przeciw” lub analiza SWOT dotycząca budowy elektrowni jądrowych;
• wnioskowanie na podstawie danych statystycznych zapisanych w różnej postaci;
• pozyskiwanie i analiza informacji z mediów;
• analiza przydatności obszarów do lokalizacji przemysłu wysokiej techniki i technologii (na
podstawie map i innych źródeł);
• konstruowanie schematów przyczynowo-skutkowych przedstawiających wpływ przemysłu
na środowisko przyrodnicze
Usługi

• praca z mapami, podręcznikiem, wykresami;
• drama „Poznajemy walory turystyczne”;
• wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej do projektowania trasy wycieczki;
• wykonanie plakatu, posteru lub prezentacji multimedialnej dotyczącej korzyści i zagrożeń
wynikających z rozwoju różnych form komunikacji (w tym internetu);
• gromadzenie informacji dotyczących wymiany międzynarodowej

Relacje człowiek – • wykorzystanie filmów, animacji, schematów obrazujących wpływ człowieka na środowisko;
środowisko geogra- • konstruowanie modeli przyczynowo-skutkowych dotyczących relacji człowiek – środowisko;
ficzne
• bezpośrednie obserwacje w terenie zmian zachodzących pod wpływem gospodarczej działalności człowieka;
• korzystanie z map i praca z podręcznikiem;
• wykonywanie ćwiczeń na mapach konturowych;
• ocena współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony przyrody;
• przygotowanie plakatu, posteru dotyczącego relacji człowiek – środowisko
Położenie Polski

• praca z mapą, podręcznikiem, danymi statystycznymi;
• prezentowanie (np. za pomocą PowerPointa) związków między warunkami naturalnymi Polski a rozwojem społeczno-gospodarczym;
• wykorzystanie animacji przedstawiającej zmiany terytorium Polski;
• ćwiczenia na mapach konturowych

Środowisko przy- • korzystanie z map i podręcznika;
rodnicze Polski
• ćwiczenia na mapach konturowych;
• wykorzystywanie filmów, fotografii przedstawiających zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Polski;
• konstruowanie wykresów na podstawie danych statystycznych;
• tworzenie krzywej hipsograficznej i profilu terenu;
• wykorzystanie zasobów internetu;
• zajęcia terenowe w odkrywce geologicznej i glebowej;
• praca z podręcznikiem, kartami pracy i zeszytem ćwiczeń
Społeczeństwo pol- • praca z mapami tematycznymi i podręcznikiem;
skie
• praca z rocznikiem statystycznym i danymi pozyskanymi z zasobów internetu i innych mediów;
• wykonywanie posterów, plakatów, prezentacji;
• obliczanie wskaźników demograficznych;
• konstruowanie modeli przyczynowo-skutkowych dotyczących zjawisk i procesów demograficznych oraz osadniczych;
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Dział nauczania

Przykładowe sposoby osiągania celów
• korzystanie z planów miast;
• konstruowanie kartodiagramów i kartogramów na podkładzie kartograficznym, a także wykresów (przy zastosowaniu narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej)

Gospodarka Polski

• dyskusja panelowa na temat wprowadzenia energetyki jądrowej w polski system energetyczny;
• zajęcia terenowe w przedsiębiorstwie lub gospodarstwie rolnym;
• analiza korzyści wynikających z restrukturyzacji i modernizacji przemysłu;
• wycieczka do biura podróży;
• wykorzystanie wskaźników statystycznych do prognozowania zmian w gospodarce kraju

Zróżnicowanie re- • uczestnictwo w projekcie edukacyjnym „Mój region”;
gionalne Polski
• gromadzenie informacji z różnych źródeł (w tym pozyskanych z urzędów);
• zajęcia terenowe – „Poznajemy funkcjonowanie urzędów terenowych”;
• korzystanie z danych statystycznych;
• ćwiczenia na mapie konturowej;
• praca z podręcznikiem i mapami;
• przygotowanie prezentacji charakteryzującej własny region na tle innych województw Polski;
• zinwentaryzowanie najważniejszych obiektów przyrodniczych, kulturowych, przemysłowych
w miejscu zamieszkania lub w pobliżu szkoły;
• dyskusja panelowa na temat szans rozwoju gospodarczego i społecznego własnego regionu
w XXI wieku
Stan i ochrona śro- • wykorzystanie filmów, animacji, schematów obrazujących wpływ człowieka na środowisko;
dowiska
• konstruowanie modeli przyczynowo-skutkowych dotyczących relacji człowiek – środowisko;
• obserwacje w terenie zmian zachodzących w środowisku pod wpływem gospodarczej działalności człowieka (np. kopalnie odkrywkowe a zmiany w ukształtowaniu powierzchni);
• korzystanie z map i praca z podręcznikiem;
• wykonywanie ćwiczeń na mapach konturowych
Edukacja obejmująca treści z zakresu regionalnego zróżnicowania Polski może być realizowana metodą projektów edukacyjnych. „Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego
problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod” (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobów oceniania […] – Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.). Realizacja projektu sprzyja samodzielności, kreatywności, kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za efekty pracy własnej i grupy, uczy współdziałania, rozwija
zainteresowania i przygotowuje do twórczej samooceny. Umożliwia więc ukształtowanie kompetencji, niezbędnych dla funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie i świecie.

6. Propozycja metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia
Nieodzownym elementem procesu kształcenia jest ocenianie osiągnięć ucznia. Ocenianie polega na rozpoznaniu
poziomu opanowania wiedzy niezbędnej do zrozumienia procesów, prawidłowości i zależności występujących we
współczesnym świecie, środowisku przyrodniczym i społeczno-ekonomicznym. Pozwala także sprawdzić poziom
ukształtowania umiejętności warunkujących sprawne, odpowiedzialne funkcjonowanie w społeczeństwie. Efekty pracy ucznia (uczącego się) podlegają więc ciągłemu monitorowaniu. W praktyce edukacyjnej stosuje się ocenianie wewnątrzszkolne (bieżące i końcowe) oraz zewnętrzne. Oba systemy oceny poziomu i postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności odwołują się do wymagań sformułowanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Ocenianie wewnątrzszkolne powinno motywować do zdobywania nowych umiejętności, a w konsekwencji kształtowania kompetencji (czyli dalszego uczenia się zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Europy).
Poza funkcją motywującą bieżące i końcowe ocenianie wewnątrzszkolne spełnia również szereg innych funkcji:
• informacyjną (dostarcza uczniowi, nauczycielom, rodzicom, szkole i innym podmiotom informacji zwrotnej na temat poziomu osiągnięć edukacyjnych ucznia, ale także jego możliwości, uzdolnień, specjalnych potrzeb edukacyjnych),
• dydaktyczno-diagnozującą (mierzy poziom osiąganych umiejętności i kompetencji, wskazuje ewentualne braki
i pozwala nauczycielowi korygować metody, formy pracy i strategie działania oraz doskonalić organizację pracy
dydaktyczno-wychowawczej),
• społeczną (kształtuje wzajemne stosunki w zespole klasowym, różnicuje uczniów),
• wychowawczą (aktywizuje uczniów, zachęca do dalszej pracy, uczy samodzielności, odpowiedzialności i samooceny).
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Ocenianie bieżące obejmuje sprawdzanie stopnia opanowania i zrozumienia wiadomości i umiejętności na podstawie mniejszej partii materiału, a także postaw i aktywności ucznia. Jest rodzajem oceny formatywnej, gdyż kontroli
dokonuje się nieustannie podczas zajęć edukacyjnych i poza nimi. Podstawowymi podmiotami tego oceniania są:
wypowiedzi ustne, krótkie testy sprawdzające (kartkówki), zadania wykonywane indywidualnie, grupowo lub zespołowo (np. z zastosowaniem kart pracy, zeszytów ćwiczeń, kwestionariuszy i ankiet), prace domowe, opracowania
z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej (np. prezentacje, referaty), opisy wyników bezpośrednich badań terenowych, aktywność na zajęciach.
Kontrola końcowa (semestralna i roczna) ma charakter sumujący. Jej celem jest sprawdzenie poziomu osiągnięć
edukacyjnych większej grupy uczniów. Umożliwia określenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności oraz obserwację postępów. Pozwala także na ewaluację pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela, uczniowi zaś wskazuje
kierunki dalszego postępowania celem korygowania niedociągnięć. Kontrola końcowa może przybierać formę testów
umiejętności i wiadomości, sprawdzianów obejmujących większą partię materiału, testów sumatywnych. Ocenie
mogą podlegać także prace związane z projektem edukacyjnym i prezentacją jego rezultatów.
Ocena śródroczna i roczna (końcowa) stanowi wypadkową ocen cząstkowych (związanych z kontrolą bieżącą, semestralną i roczną). Ocenianie wewnątrzszkolne musi być zgodne z wewnątrzszkolnymi i przedmiotowymi zasadami
oceniania.
Bardzo ważną rolę w procesie kształcenia odgrywa ocenianie diagnozujące. Umożliwia ono określenie stopnia
opanowania umiejętności i stanu wiedzy przed rozpoczęciem lub na zakończenie etapu edukacyjnego. Diagnoza
pozwala dostosować program nauczania, metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.
Formami diagnozy są testy sumatywne (sprawdzające wiedzę i umiejętności zdobyte w gimnazjum lub na zakończenie danego poziomu edukacyjnego).
Ocenianie powinno być jawne, umotywowane, sprawiedliwe i obiektywne. Takie funkcje spełnia ocenianie kształtujące, czyli „częste, interaktywne ocenianie postępów ucznia i uzyskanego przez niego zrozumienia materiału, tak by
móc określić, jak uczeń ma się dalej uczyć i jak najlepiej go nauczać” (Raport Organizacji Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju). Forsowana w podstawie programowej strategia uczenia się przez całe życie wymaga umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz wypracowania metod uczenia się. Ocenianie kształtujące wpływa
na motywację uczniów, kieruje uwagę na cele kształcenie i kryteria sprawdzania, wspomaga samoocenę, wyrównuje
szanse edukacyjne i w końcu ukierunkowuje ucznia na proces uczenia się (ocenianie kształtujące pomaga uczniowi
uczyć się). W związku z tym zasadne staje się wprowadzenie oceniania kształtującego na niektórych geograficznych
zajęciach edukacyjnych, zwłaszcza że stanowi to zalecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w kontekście wdrażania
nowej podstawy programowej.
Ocenianie zewnętrzne ma za zadanie potwierdzenie stopnia spełnienia przez uczniów wymagań zapisanych
w podstawie programowej. Na ocenę zewnętrzną składają się wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.
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