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WSTÊP
1 wrzeœnia 2002 r. reforma edukacji obejmie szko³y ponadgimnazjalne. W strukturze organizacyjnej
szkolnictwa powstan¹ trzyletnie licea ogólnokszta³c¹ce i licea profilowane oraz czteroletnie technika.
Po ukoñczeniu nauki w wy¿ej wymienionych szko³ach uczeñ bêdzie móg³ przyst¹piæ do egzaminu
maturalnego, tak¿e z geografii.
Reforma szkó³ ponadgimnazjalnych wymaga przygotowania nowych programów nauczania oraz
opracowania na ich podstawie podrêczników i zeszytów zadañ.
Niniejszy program geografii stanowi pierwsz¹ czêœæ zestawu materia³ów dydaktycznych
przygotowywanych przez Wydawnictwo PPWK S.A. Zestaw ten bêdzie zawiera³, oprócz programu
nauczania, komplet podrêczników i zeszytów zadañ do geografii, a tak¿e przewodnik metodyczny
i atlas geograficzny.
W pierwszej czêœci opracowania zawarto ogóln¹ charakterystykê i podstawowe za³o¿enia
programu, a tak¿e informacje, dla kogo jest on przeznaczony. Nastêpnie omówiono cele nauczania
geografii w nawi¹zaniu do Podstawy programowej kszta³cenia ogólnego oraz zaleceñ zawartych
w Miêdzynarodowej Karcie Edukacji Geograficznej. Kolejn¹, istotn¹ czêœæ programu stanowi¹ dwa
zestawienia tabelaryczne. Pierwsze z nich zawiera zakres treœci nauczania, natomiast drugie –
szczegó³owe cele edukacyjne, proponowane sposoby osi¹gania tych celów oraz za³o¿one osi¹gniêcia ucznia. W nastêpnym rozdziale przedstawiono procedury osi¹gania celów kszta³cenia,
a tak¿e propozycje metod oceniania oraz sposobów pomiaru osi¹gniêæ uczniów.
W programie znajduj¹ siê równie¿ informacje na temat mo¿liwoœci jego modyfikacji,
szczególnie na potrzeby liceów profilowanych i techników. W za³¹czniku do opracowania przedstawiono wykaz œrodków dydaktycznych, zarówno tych niezbêdnych do realizacji programu, jak
i uzupe³niaj¹cych.
W niniejszym programie g³ówny nacisk po³o¿ono na kszta³cenie i doskonalenie umiejêtnoœci, w tym szczególnie: samodzielnego uczenia siê, korzystania z ró¿norodnych Ÿróde³ informacji,
wnioskowania, a tak¿e stosowania zdobytej wiedzy w codziennym ¿yciu. Praktyczne znaczenie
wiedzy geograficznej jest ogromne. Pozwoli ona uczniom nie tylko orientowaæ siê w terenie, czy
planowaæ i realizowaæ podró¿e, ale równie¿ rozumieæ wspó³czesne problemy polityczne, spo³eczne
i ekonomiczne wystêpuj¹ce na œwiecie.
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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
1.1. Adresaci programu
Prezentowany program zosta³ opracowany na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie podstawy programowej kszta³cenia ogólnego (Dz.U.
nr 61 z 2001 r., poz. 625) oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu dotycz¹cych
reformy oœwiaty w szko³ach ponadgimnazjalnych. Proponowany zakres i uk³ad treœci nauczania oraz
rozwi¹zania metodyczne uwzglêdniaj¹ wspó³czesny stan wiedzy geograficznej, a tak¿e najnowsze
osi¹gniêcia z zakresu dydaktyki ogólnej i metodyki nauczania geografii. Podczas pisania programu
wykorzystano doœwiadczenia autorów wynikaj¹ce z wieloletniej praktyki dydaktycznej.
Program jest przeznaczony do realizacji na IV etapie edukacyjnym, w ramach przedmiotu
Geografia, w szko³ach ponadgimnazjalnych, których ukoñczenie umo¿liwia uzyskanie œwiadectwa
dojrza³oœci po zdaniu egzaminu maturalnego. Zaproponowane szczegó³owe cele i treœci nauczania
obejmuj¹ ³¹cznie dwa poziomy kszta³cenia ogólnego: podstawowy i rozszerzony. Odpowiada
to zakresowi kszta³cenia przewidzianemu w Podstawie programowej kszta³cenia ogólnego dla liceum
ogólnokszta³c¹cego. Po pewnych modyfikacjach program mo¿e byæ tak¿e wykorzystany przez
nauczycieli ucz¹cych geografii w liceach profilowanych i technikach.
Autorzy zak³adaj¹ mo¿liwoœæ pe³nej realizacji programu przy minimalnej liczbie godzin
wynikaj¹cej z ramowego planu nauczania. Konstrukcja programu u³atwia spe³nienie wszelkich
wymogów w zakresie celów edukacyjnych, treœci nauczania i osi¹gniêæ ucznia, okreœlonych dla geografii w Podstawie programowej kszta³cenia ogólnego na obu poziomach kszta³cenia (podstawowym
i rozszerzonym).

1.2. G³ówne za³o¿enia programu
Edukacjê geograficzn¹ uczniowie rozpoczynaj¹ w szkole podstawowej. Propedeutyczne treœci
geograficzne wystêpuj¹ ju¿ w kszta³ceniu zintegrowanym, w szerszym zakresie – w programie przyrody
w klasach IV-VI. Geografia jako osobny przedmiot nauczania pojawia siê w gimnazjum. Po ukoñczeniu
tego etapu edukacyjnego uczeñ powinien mieæ opanowane podstawy systematycznej wiedzy geograficznej i umiejêtnoœæ stosowania tej wiedzy w praktyce. Z tego wzglêdu istotne znaczenie dla nauczania
geografii w szkole ponadgimnazjalnej ma zakres wiadomoœci i umiejêtnoœci ucznia koñcz¹cego
gimnazjum.
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem MEN z 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego i kszta³cenia ogólnego (Dz.U. nr 14 z 1999 r., poz. 129 z póŸniejszymi zmianami)
absolwent gimnazjum w zakresie edukacji geograficznej potrafi:
• lokalizowaæ miejsca na powierzchni Ziemi i orientowaæ siê w ich wzajemnym po³o¿eniu za pomoc¹ map,
• charakteryzowaæ regiony Polski i wybrane regiony œwiata w sposób kompleksowy,
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• gromadziæ, interpretowaæ i prezentowaæ zdobyt¹ wiedzê geograficzn¹,
• oceniaæ w kategoriach geograficznych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, spo³eczn¹ i polityczn¹ cz³owieka
oraz spo³eczeñstw, a tak¿e dzia³ania w³asne,
• na podstawie uzyskanych informacji przewidywaæ zmiany w œrodowisku przyrodniczym oraz
w dzia³alnoœci ludzi,
• korzystaæ z ró¿nych Ÿróde³ informacji,
• stosowaæ zdobyt¹ wiedzê geograficzn¹ w codziennym ¿yciu.
Jednym z podstawowych za³o¿eñ reformy oœwiaty jest zachowanie ci¹g³oœci i spójnoœci kszta³cenia na poszczególnych etapach edukacji. Wymienione osi¹gniêcia, którymi powinien wykazaæ
siê uczeñ koñcz¹cy gimnazjum, stanowi³y punkt wyjœcia podczas tworzenia niniejszego programu.
Nie jest on jednak wy³¹cznie kontynuacj¹ nauczania geografii na poziomie gimnazjalnym. Autorzy
skonstruowali program w ten sposób, aby opanowane przez uczniów wiadomoœci i umiejêtnoœci utrwaliæ
i uzupe³niæ. Wprowadzono równie¿ wiele nowych treœci zgodnych z obecnie obowi¹zuj¹c¹ podstaw¹
programow¹. Twórcy programu zak³adaj¹ ponadto, ¿e absolwenci gimnazjum maj¹ okreœlon¹ wiedzê
i umiejêtnoœci w zakresie fizyki, chemii i biologii, niezbêdne do wyjaœnienia prawid³owoœci fizycznogeograficznych i astronomicznych, szczególnie w pierwszym roku edukacji w szkole ponadgimnazjalnej.
Nadrzêdnym celem pracy edukacyjnej wynikaj¹cym z zadañ ogólnych szko³y jest, na
ka¿dym etapie kszta³cenia, d¹¿enie do zapewnienia uczniom mo¿liwie wszechstronnego
rozwoju. Edukacja geograficzna, ze wzglêdu na integruj¹cy charakter, jest do tego szczególnie
predestynowana. Dlatego autorzy programu, poprzez dobór treœci nauczania i sugerowanych
sposobów osi¹gniêcia celów, starali siê po³o¿yæ nacisk nie tylko na wszechstronny rozwój intelektualny uczniów, ale tak¿e kszta³towanie w³aœciwych postaw emocjonalnych i spo³ecznych.
Niezwykle istotne jest kszta³cenie umiejêtnoœci, które umo¿liwi¹ uczniom prawid³owe wykorzystanie zdobytej wiedzy, nie tylko w toku dalszej edukacji i dla rozwijania w³asnych zainteresowañ, ale
tak¿e w celu lepszego przygotowania do przysz³ego ¿ycia i pracy zawodowej w warunkach szybko
nastêpuj¹cych zmian w sferze spo³ecznej i ekonomicznej. Nauczyciel powinien byæ przede wszystkim
przewodnikiem uczniów w procesie nauczania – uczenia siê. W ten sposób stworzy im korzystne
warunki do rozwoju po¿¹danych cech, takich jak samodzielnoœæ w zdobywaniu wiedzy,
elastycznoœæ, umiejêtnoœæ dokonywania wyborów i przewidywania ich konsekwencji oraz odpowiedzialnoœæ za podejmowane decyzje.
Podczas pisania programu autorzy przyjêli nastêpuj¹ce za³o¿enia:
• Przeniesiono akcent z „uczeñ wie...” na „uczeñ umie, rozumie...”, z „wiadomoœci” na „umiejêtnoœci”, z aktywnoœci nauczyciela na aktywnoœæ ucznia. Po³o¿ono tak¿e nacisk na umiejêtnoœæ zastosowania opanowanej wiedzy w praktyce.
• W programie uwzglêdniono tak¿e treœci, które by³y ju¿ realizowane na wczeœniejszych etapach
nauczania geografii, zw³aszcza w gimnazjum. Powtórzenia te s¹ celowe – wprowadza siê je
w innym kontekœcie, w pog³êbionym zakresie, niejednokrotnie maj¹c na wzglêdzie inne cele
edukacyjne. Takie podejœcie ma u³atwiæ uczniom ugruntowanie wiedzy i umiejêtnoœci
geograficznych.
• Uk³ad treœci nauczania w programie stanowi kompilacjê kilku mo¿liwych sposobów uk³adu,
które autorzy uznali za szczególnie cenne ze wzglêdu na ich walory kszta³c¹ce i wychowawcze.
Wykorzystane zosta³y przede wszystkim nastêpuj¹ce rodzaje uk³adów treœci:
spiralny – zarówno o charakterze wertykalnym, gdy w sposób pog³êbiony poruszane s¹
zagadnienia znane uczniom z wczeœniejszych etapów kszta³cenia, jak i horyzontalnym, gdy
okreœlone zagadnienia analizowane s¹ w ró¿nych skalach przestrzennych i czasowych oraz
z ró¿nych punktów widzenia;
splotowy – pojawiaj¹cy siê zw³aszcza w trakcie analizy przyczynowo-skutkowej zjawisk i procesów;
problemowo-kompleksowy, którego wynikiem jest m.in. kompleksowa charakterystyka
regionów, praca metod¹ projektów, integracja treœci geograficznych z treœciami wybranych
œcie¿ek edukacyjnych itd.
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W mniejszym zakresie zastosowane zosta³y elementy uk³adów: dominantowego, egzemplarycznego
i encyklopedyczno-schematycznego.
• Wyjaœnianie procesów i zjawisk ma charakter egzemplifikacyjny. U³atwia to uczniom
zrozumienie istoty zjawiska, ograniczaj¹c uczenie siê „na pamiêæ”.
• Analiza struktury, funkcjonowania oraz dynamiki œrodowiska przyrodniczego i spo³ecznego opiera
siê na wyjaœnianiu wszelkich zjawisk i procesów zgodnie z zasad¹ przyczynowo-skutkow¹. Szczególny nacisk k³adzie siê na relacje zachodz¹ce w uk³adzie cz³owiek–œrodowisko.
• Dobór i uk³ad treœci w programie ma na celu doprowadziæ ucznia do kompleksowego postrzegania przestrzeni geograficznej. Powinien równie¿ ukazaæ jej trójwymiarowy charakter oraz
przekonaæ ucznia, ¿e wszystkie zjawiska i procesy zachodz¹ w czasie bêd¹cym czwartym, niematerialnym wymiarem przestrzeni.
• Wiedzê encyklopedyczn¹ ograniczono do niezbêdnego minimum. Stanowi ona bazê,
która pozwoli uczniowi zrozumieæ i interpretowaæ omawiane zagadnienia oraz sprawnie pos³ugiwaæ
siê specyficznym jêzykiem naukowym.
Treœci nauczania zawarte w programie podzielono na trzy czêœci:
W pierwszej uczeñ poznaje ró¿norodne Ÿród³a wiedzy geograficznej oraz pog³êbia zdobyte
w gimnazjum umiejêtnoœci zwi¹zane z ich wykorzystaniem, zarówno podczas uczenia siê, jak i w codziennym ¿yciu. Uczy siê postrzegaæ geografiê jako Ÿród³o wiedzy praktycznej. Poznaje wybrane metody
badañ geograficznych oraz ró¿ne formy prezentacji wyników badañ. Pog³êbia zdobyte w gimnazjum
wiadomoœci oraz poznaje na konkretnych przyk³adach funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi
w warunkach równowagi ekologicznej. Szczególny nacisk po³o¿ono na poznanie globalnych zagro¿eñ
œrodowiska przyrodniczego wywo³anych antropopresj¹.
W drugiej czêœci programu przedstawiono zagadnienia dotycz¹ce geografii ekonomicznej œwiata.
Uczeñ poznaje zale¿noœci pomiêdzy œrodowiskiem geograficznym a dzia³alnoœci¹ cz³owieka, przemiany
spo³eczno-polityczne i gospodarcze na œwiecie w ostatnim stuleciu, a tak¿e wynikaj¹ce z nich prognozy
na przysz³oœæ. Podkreœlone zosta³y najistotniejsze problemy wspó³czesnego œwiata: konflikty spo³eczne
i polityczne, eksplozja demograficzna oraz ochrona œrodowiska ¿ycia cz³owieka.
Trzecia czêœæ programu dotyczy geografii Polski. Scharakteryzowano w niej œrodowisko przyrodnicze oraz wp³yw warunków naturalnych na rozwój gospodarczy kraju. Podkreœlono zale¿noœæ pomiêdzy dzia³alnoœci¹ cz³owieka a stanem œrodowiska przyrodniczego, a tak¿e zwi¹zki przyczynowo-skutkowe i funkcjonalne zachodz¹ce w œrodowisku geograficznym. Uczeñ poznaje wybrane problemy rozwoju
spo³eczno-gospodarczego Polski oraz wp³yw zachodz¹cych w kraju przemian ekonomicznych na œrodowisko geograficzne. Dostrzega tak¿e koniecznoœæ integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹ oraz wspó³pracy z pozosta³ymi krajami Europy.
Reforma programowa nak³ada na szko³y ponadgimnazjalne obowi¹zek realizacji tzw. œcie¿ek
edukacyjnych. Dotychczas wprowadzono je do szkó³ podstawowych i gimnazjów, które na ogó³ wybiera³y model realizacji œcie¿ek polegaj¹cy na rozdzieleniu zadañ i œcis³ej wspó³pracy zespo³ów nauczycielskich w tym zakresie. Z tego wzglêdu autorzy zaproponowali w³¹czenie do programu
koreluj¹cych z nim treœci geograficznych zawartych w podstawach programowych poszczególnych
œcie¿ek. Dotyczy to praktycznie ca³ej Edukacji ekologicznej oraz czêœciowo: Edukacji regionalnej,
Edukacji europejskiej, Uczestnictwa w kulturze, Edukacji filozoficznej oraz Edukacji czytelniczej
i medialnej.
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2. PRZEDMIOTOWE CELE EDUKACYJNE
Konstruuj¹c program autorzy za³o¿yli realizacjê nie tylko celów edukacyjnych geografii zapisanych w Podstawie programowej, ale tak¿e przedstawionych w Miêdzynarodowej Karcie Edukacji Geograficznej. Za niezwykle istotne uznali te¿ w³¹czenie edukacji geograficznej do procesu
realizacji kierunkowych celów stawianych przed szko³¹ na czwartym etapie edukacyjnym. Wszystkie
wymienione cele zosta³y uszczegó³owione w tabelach rozdzia³u 4.

2.1. Cele kierunkowe w zakresie kszta³cenia ogólnego
W rozdziale 1.2 (g³ówne za³o¿enia programu) wspomniano, ¿e geografia, ze wzglêdu na swój
integruj¹cy charakter, wspomaga realizacjê podstawowych zadañ postawionych przed szko³¹ ponadgimnazjaln¹ w Podstawie programowej kszta³cenia ogólnego.
W zakresie nauczania szko³a umo¿liwia uczniom:
• rozwijanie zdolnoœci dostrzegania ró¿nego rodzaju zwi¹zków i zale¿noœci, w tym przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych;
• rozwijanie zdolnoœci myœlenia analitycznego i syntetycznego;
• poznawanie zasad rozwoju ¿ycia spo³ecznego;
• poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.
W zakresie nabywania i doskonalenia g³ównych umiejêtnoœci stwarza uczniom warunki do:
• poszukiwania, selekcji i wykorzystywania informacji pochodz¹cych z ró¿nych Ÿróde³;
• odnoszenia zdobytej wiedzy ogólnej do praktyki;
• rozwi¹zywania problemów w sposób twórczy;
• prezentacji w³asnego punktu widzenia i uwzglêdniania pogl¹dów innych ludzi.
W zakresie podstawowych zadañ wychowawczych umo¿liwia:
• rozwijanie dociekliwoœci poznawczej uczniów;
• przygotowanie ich do ¿ycia w spo³ecznoœci lokalnej i w pañstwie, w duchu przekazu dziedzictwa
kulturowego;
• kszta³towanie postawy dialogu, umiejêtnoœci s³uchania innych i tolerancji wobec ró¿nych pogl¹dów;
• przygotowanie uczniów do odpowiedzi na wyzwania wspó³czesnego œwiata, w tym tendencjê do
integracji i globalizacji ¿ycia spo³ecznego.

2.2. Cele kszta³cenia geograficznego
Miêdzynarodowa Karta Edukacji Geograficznej zatwierdzona w 1992 r. przez Komisjê Edukacji Geograficznej Miêdzynarodowej Unii Geograficznej zawiera zasady, które powinny stanowiæ podstawê edukacji
geograficznej. Przyjêto w niej, ¿e proces nauczania – uczenia siê geografii ma prowadziæ do:
W kategorii wiedzy i zrozumienia:
• znajomoœci miejsc i obszarów, w obrêbie których zachodz¹ procesy geograficzne w skali lokalnej,
regionalnej i globalnej;
• zrozumienia oddzia³ywañ i zale¿noœci istniej¹cych zarówno pomiêdzy naturalnymi ekosystemami
Ziemi, jak i wewn¹trz ka¿dego ekosystemu – pomiêdzy jego elementami;
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• poznania g³ównych problemów spo³eczno-ekonomicznych na œwiecie, dotycz¹cych rolnictwa, osadnictwa,
transportu, przemys³u, handlu, ludnoœci itd.;
• twórczej analizy interakcji zachodz¹cych w uk³adzie cz³owiek–œrodowisko naturalne oraz przyczyn
decyduj¹cych o ró¿nych sposobach przekszta³cania œrodowiska;
• dostrzegania ró¿nic kulturowych pomiêdzy narodami i spo³eczeñstwami oraz docenienie ich jako
elementów wspólnego bogactwa kulturowego ludzkoœci;
• zrozumienia wspó³czesnych procesów spo³ecznych i ekonomicznych oraz zmian w œrodowisku geograficznym zachodz¹cych we w³asnym regionie i kraju;
• uzmys³owienia sobie szans i zagro¿eñ, jakie niesie za sob¹ globalizacja ¿ycia na Ziemi.
W kategorii umiejêtnoœci:
• wykorzystywania danych prezentowanych w ró¿nej formie, w tym: tekstów, obrazów, wykresów, tabel,
diagramów i map oraz umiejêtnoœci ich interpretacji;
• stosowania w praktyce ró¿norodnych metod i form pracy, takich jak bezpoœrednie obserwacje w terenie,
wywiady, praca z map¹;
• interpretowania i wnioskowania na podstawie poœrednich Ÿróde³ informacji i danych statystycznych;
• wykorzystywania posiadanych umiejêtnoœci do formu³owania i rozwi¹zywania problemów w ró¿nych
skalach: od lokalnej do miêdzynarodowej.
Proces nauczania – uczenia siê geografii w kategorii postaw i wartoœci powinien sprzyjaæ:
• zainteresowaniu w³asnym otoczeniem oraz zró¿nicowaniem naturalnych i antropogenicznych elementów
œrodowiska geograficznego;
• docenieniu piêkna natury i ró¿norodnoœci warunków, w jakich ¿yj¹ ludzie na Ziemi;
• trosce o jakoœæ œrodowiska i jego zachowanie dla przysz³ych pokoleñ;
• zrozumieniu znaczenia postaw i wartoœci w podejmowaniu decyzji;
• gotowoœci do odpowiedzialnego zastosowania wiedzy i umiejêtnoœci geograficznych w ¿yciu prywatnym,
zawodowym i publicznym;
• poszanowaniu prawa wszystkich ludzi do równoœci;
• zaanga¿owaniu w poszukiwanie rozwi¹zañ problemów lokalnych, regionalnych, krajowych oraz miêdzynarodowych, zgodnie ze „Œwiatow¹ Deklaracj¹ Praw Cz³owieka”.

2.3. Cele edukacyjne geografii
W Podstawie programowej sformu³owano nastêpuj¹ce cele edukacyjne:
Kszta³cenie w zakresie podstawowym (liceum ogólnokszta³c¹ce, liceum profilowane, technikum):
• rozszerzenie wiedzy niezbêdnej do zrozumienia istoty zjawisk oraz charakteru i dynamiki procesów
zachodz¹cych w œrodowisku geograficznym w skali lokalnej, krajowej (geografia Polski) i globalnej;
• poznanie, zrozumienie i interpretowanie zwi¹zków przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych w ró¿nych
skalach przestrzennych i czasowych;
• zdobycie umiejêtnoœci niezbêdnych do stosowania w praktyce opanowanej wiedzy geograficznej;
• przekonanie o koniecznoœci uczestnictwa w rozwoju w³asnego regionu i Polski oraz podejmowania
dzia³añ na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;
• zrozumienie z³o¿onoœci œwiata, wspó³zale¿noœci jego poszczególnych elementów i gotowoœci do udzia³u
w jego przekszta³caniu zgodnie z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju.
Kszta³cenie w zakresie rozszerzonym (liceum ogólnokszta³c¹ce):
• ugruntowanie zintegrowanego systemu wiedzy geograficznej opartego na naukowych podstawach,
umo¿liwiaj¹cego zrozumienie charakteru i dynamiki przestrzeni geograficznej;
• wykszta³cenie umiejêtnoœci umo¿liwiaj¹cych stosowanie teorii naukowych do interpretowania zjawisk
i procesów spo³eczno-gospodarczych i politycznych na tle uwarunkowañ przyrodniczych i kulturowych
oraz w ró¿nych skalach przestrzennych (z uwzglêdnieniem skali krajowej);
• wyposa¿enie w umiejêtnoœci konieczne do wykorzystania posiadanej wiedzy geograficznej, tak dla rozwoju
indywidualnych zainteresowañ, jak i w toku dalszej edukacji, pracy zawodowej i w ¿yciu spo³ecznym;
• kszta³towanie systemu wartoœci spo³ecznie akceptowanych, pozwalaj¹cych na podejmowanie decyzji s³u¿¹cych
zachowaniu równowagi w œrodowisku geograficznym przy zapewnieniu rozwoju spo³eczno-gospodarczego;
• kszta³towanie odpowiedzialnej i twórczej postawy niezbêdnej do kierowania swoim ¿yciem oraz do
pe³nienia w przysz³oœci wa¿nych ról spo³ecznych w œrodowisku lokalnym, regionalnym i krajowym.
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3. ZAKRES TREŒCI NAUCZANIA
Zakres treœci nauczania – czêœæ I

II. Œrodowisko przyrodnicze Ziemi,
jego struktura i funkcjonowanie.
Zmiennoœæ œrodowiska w przestrzeni i czasie

I. Elementy metodyki
badañ geograficznych

Dzia³ programu

10

A. Geografia i Ÿród³a
informacji geograficznej

Treœci nauczania
geografia
1. Geografia jako nauka. Zastosowania wiedzy geograficznej w praktyce.
2. •ród³a informacji geograficznej oraz wybrane metody badañ geograficznych i ich prezentacji.

B. Mapa jako symboliczny
obraz zjawisk przyrodniczych
i spo³eczno-gospodarczych
oraz Ÿród³o informacji

1. Siatka geograficzna i siatka kartograficzna.
2. Mapy geograficzne, ich klasyfikacje i praktyczne znaczenie.
3. Metody kartograficznego przedstawiania
cech iloœciowych i jakoœciowych na mapach.
4. Klasyczne i nowoczesne metody pomiarów
Ziemi.

A. Ziemia jako otwarty
system przyrodniczy

1. Ziemia w Uk³adzie S³onecznym. Ruchy
Ziemi oraz ich przyrodnicze i gospodarcze
konsekwencje.
2. Rozwój, specyficzne cechy i struktura
œrodowiska przyrodniczego Ziemi. Wspó³zale¿noœæ sfer Ziemi.
3. Wp³yw czynników kosmicznych na funkcjonowanie œrodowiska przyrodniczego Ziemi.

B. Litosfera i procesy
kszta³tuj¹ce
powierzchniê Ziemi

1. Litosfera – powstanie, budowa oraz gospodarcze znaczenie.
2. Wp³yw budowy geologicznej na ukszta³towanie powierzchni Ziemi.
3. Geologiczne dzieje Ziemi – ich odtwarzanie
i datowanie.
4. Wp³yw procesów endogenicznych i egzogenicznych na ukszta³towanie powierzchni
Ziemi. Klêski ¿ywio³owe (trzêsienia Ziemi
i wybuchy wulkanów).
5. Ruchy skorupy ziemskiej i teoria tektoniki
p³yt litosfery.
6. Wielkie formy ukszta³towania powierzchni
Ziemi.
7. Znaczenie wietrzenia, ruchów masowych
i denudacji w modelowaniu powierzchni
Ziemi.

œcie¿ki edukacyjne
< Edukacja czytelnicza
i medialna
Tradycyjne i nowoczesne Ÿród³a informacji (od ksi¹¿ki do
przekazów internetowych);
najnowsze techniki informacyjne i ich dostêpnoœæ.

< Edukacja ekologiczna
Ekonomiczne i spo³eczne
aspekty zwi¹zków miêdzy
cz³owiekiem i jego dzia³alnoœci¹ a œrodowiskiem.
Zasoby odnawialne i nieodnawialne.

II. Œrodowisko przyrodnicze Ziemi, jego struktura i funkcjonowanie. Zmiennoœæ œrodowiska w przestrzeni i czasie

Dzia³ programu

Treœci nauczania
geografia

œcie¿ki edukacyjne

8. RzeŸbotwórcza dzia³alnoœæ wód p³yn¹cych.
9. Modelowanie powierzchni Ziemi przez
lodowce i l¹dolody.
10. Wp³yw dzia³alnoœci wód morskich i wiatru
na ukszta³towanie powierzchni Ziemi.
11.Dzia³alnoœæ cz³owieka jako wa¿ny czynnik
przeobra¿aj¹cy powierzchniê Ziemi.

C. Atmosfera

1. Sk³ad i budowa atmosfery, ze szczególnym
uwzglêdnieniem troposfery.
2. Globalna cyrkulacja powietrza w troposferze.
3. Dynamika zjawisk pogodowych na kuli
ziemskiej i ich regionalne zró¿nicowanie.
Klêski ¿ywio³owe (huragany, tr¹by powietrzne, ulewne deszcze itp.). Prognozowanie
pogody.
4. Przyczyny zró¿nicowania warunków klimatycznych na Ziemi. Klimaty strefowe i astrefowe.
5. Oddzia³ywanie cz³owieka na atmosferê i klimat w skali globalnej i lokalnej.

< Edukacja ekologiczna
Zagro¿enia cywilizacyjne
zwi¹zane z energetyk¹ konwencjonaln¹.
Wiatr jako odnawialne Ÿród³o
energii.

D. Hydrosfera

1. Woda na Ziemi – jej w³aœciwoœci, wystêpowanie i kr¹¿enie w przyrodzie.
2. Oceany i morza jako potê¿ny sk³adnik
hydrosfery Ziemi.
3. Uwarunkowania wystêpowania i zró¿nicowania wód na l¹dach.
4. Przyrodnicze i gospodarcze znaczenie
wód. Wp³yw cz³owieka na hydrosferê.
5. Klêski ¿ywio³owe zwi¹zane z nadmiarem
i brakiem wody (powodzie, susze).

< Edukacja ekologiczna
Woda jako odnawialne Ÿród³o energii.

E. Pedosfera

1. Procesy glebotwórcze oraz g³ówne genetyczne typy gleb.
2. Œrodowiskowe uwarunkowania rozmieszczenia gleb na Ziemi i ich przydatnoœæ
rolnicza.
3. Wspó³czesne problemy degradacji i niszczenia gleb na Ziemi. Sposoby ochrony
i rekultywacji gleb.

< Edukacja ekologiczna
Ekonomiczne i spo³eczne
aspekty zwi¹zków miêdzy
cz³owiekiem i jego dzia³alnoœci¹ a œrodowiskiem.
Wartoœæ œrodowiska.

F. Biosfera

1. Uwarunkowania rozmieszczenia i zró¿nicowania flory i fauny na l¹dach.
2. Œwiat roœlinny i œwiat zwierzêcy wód – jego
specyfika i zró¿nicowanie.
3. Cz³owiek jako sk³adnik biosfery.
4. Równowaga ekologiczna jako warunek
prawid³owego funkcjonowania œrodowiska
przyrodniczego.

G. Strefowe i astrefowe
krajobrazy Ziemi

< Edukacja ekologiczna
Sposoby ochrony ró¿norodnoœci biologicznej.
< Edukacja filozoficzna
Naturalne i kulturowe œrodowisko cz³owieka.

1. Funkcjonowanie wybranych typów œrodowisk przyrodniczych Ziemi.
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Zakres treœci nauczania – czêœæ II
Dzia³ programu

Treœci nauczania
geografia

œcie¿ki edukacyjne

1. Zmiany liczby ludnoœci w dziejach œwiata
oraz czynniki tych zmian; fazy rozwoju
demograficznego.
2. Przyczyny i skutki zró¿nicowania gêstoœci
zaludnienia; charakterystyka rozmieszczenia
ludnoœci na Ziemi.
3. Zró¿nicowanie demograficzne spo³eczeñstw –
przyrost naturalny i struktura ludnoœci wed³ug
p³ci i wieku w wybranych krajach œwiata.

I. Ludnoœæ œwiata

4. Zró¿nicowanie rasowe, etniczne, jêzykowe,
religijne i kulturowe ludnoœci.
5. Wybrane problemy demograficzne spo³eczeñstw, ich przyczyny i skutki.
6. Migracje na kuli ziemskiej, przekszta³canie
sieci osadniczej, procesy urbanizacyjne.
7. Zarys historyczny zmian na mapie politycznej œwiata od okresu wielkich odkryæ
geograficznych.
8. Wspó³czesna mapa polityczna œwiata.
9. Wybrane zagadnienia z geografii elektoralnej;
partie polityczne i systemy partyjne wspó³czesnego œwiata.
1. Przyrodnicze i spo³eczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa i leœnictwa
w ró¿nych regionach œwiata.

II. Gospodarcza dzia³alnoœæ cz³owieka

A. Rolnictwo

2. Podstawowe typy gospodarki rolnej i ich
rozmieszczenie na œwiecie.
3. Produkcja rolna na œwiecie.
4. Gospodarka zasobami ¿ywnoœciowymi;
zró¿nicowanie poziomu wy¿ywienia ludnoœci
œwiata.
1. Zasoby naturalne Ziemi i ich wykorzystanie,
wydobycie bogactw mineralnych i gospodarowanie nimi.

B. Przemys³

2. Zapotrzebowanie, wytwarzanie i wykorzystanie energii elektrycznej. G³ówni producenci i konsumenci energii elektrycznej na
œwiecie.
3. Czynniki lokalizacji i rozmieszczenie przemys³u na œwiecie.
4. Zró¿nicowanie produkcji przemys³owej na
œwiecie.
5. Wspó³czesne tendencje gospodarki œwiatowej:
procesy globalizacji, modernizacja i restrukturyzacja przemys³u.
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< Edukacja ekologiczna
Produkcja rolna i zwi¹zane
z ni¹ zagro¿enia.
Rolnictwo ekologiczne.

< Edukacja ekologiczna
Zagro¿enia cywilizacyjne
zwi¹zane z energetyk¹ konwencjonaln¹ i j¹drow¹.
Odnawialne Ÿród³a energii.

II. Gospodarcza dzia³alnoœæ cz³owieka

Dzia³ programu

C. Pozosta³e dzia³y
gospodarki

D. Dzia³alnoœæ gospodarcza
cz³owieka a œrodowisko
przyrodnicze

III. Problemy
wspó³czesnego œwiata

Treœci nauczania
geografia
1. Handel zagraniczny na œwiecie i miêdzynarodowe stosunki gospodarcze.
2. Rynek us³ug i finansów na œwiecie.
3. Uwarunkowania i nastêpstwa przyrodnicze,
spo³eczno-ekonomiczne i kulturowe rozwoju
turystyki w wybranych regionach œwiata.
4. Charakterystyka wybranych regionów
turystycznych na œwiecie.
5. Rozwój komunikacji na œwiecie (transport i ³¹cznoœæ). Przyczyny i skutki intensywnego rozwoju poszczególnych rodzajów transportu.
6. Najnowsze osi¹gniêcia w komunikacji globalnej, telekomunikacja bezprzewodowa,
satelitarna i komputerowa.
1. Typy gospodarowania i ich skutki dla œrodowiska przyrodniczego. Koncepcje rozwoju
spo³eczno-gospodarczego (w tym rozwój
zrównowa¿ony).
2. Relacje cz³owiek–œrodowisko na ró¿nych etapach rozwoju spo³eczno-gospodarczego.
3. Geograficzne uwarunkowania stanu zdrowotnego ludnoœci, na przyk³adzie wybranych regionów kuli ziemskiej.
4. Miêdzynarodowa i regionalna wspó³praca
w rozwi¹zywaniu problemów zwi¹zanych
z zagro¿eniami wywo³anymi dzia³alnoœci¹
gospodarcz¹ cz³owieka.
1. Wspó³czesne przemiany spo³eczne, gospodarcze i polityczne na œwiecie.
2. Dysproporcje w rozwoju spo³eczno-gospodarczym pañstw na œwiecie; podzia³ œwiata na kraje „biednego Po³udnia” i „bogatej
Pó³nocy”.
3. Mierniki poziomu rozwoju spo³eczno-gospodarczego oraz jakoœci ¿ycia. Przyczyny
i skutki dysproporcji regionalnych.
4. Zró¿nicowanie regionalne poziomu rozwoju
spo³eczno-gospodarczego pañstw i jakoœci
¿ycia jako Ÿród³o konfliktów. Przyczyny,
skutki oraz sposoby przeciwdzia³ania konfliktom spo³ecznym, politycznym i zbrojnym;
zjawisko terroryzmu.
5. Wybrane zagro¿enia spo³eczno-ekonomiczne
na œwiecie: problemy g³odu, bezrobocia,
degradacji œrodowiska.
6. Formy wspó³pracy miêdzynarodowej, ich
wp³yw na rozwój gospodarczy i spo³eczny
wybranych regionów œwiata. Organizacje polityczne, gospodarcze i kulturalne na œwiecie.
7. Przyczyny i skutki procesów integracji
i dezintegracji, na przyk³adzie Europy.

œcie¿ki edukacyjne

< Edukacja czytelnicza
i medialna.
Globalizacja ¿ycia.
Cywilizacja informacyjna
i kultura mediów.

< Edukacja ekologiczna
Zwi¹zki miêdzy cz³owiekiem
i jego dzia³alnoœci¹ a œrodowiskiem.
Degradacja zasobów œrodowiska jako skutek intensyfikacji dzia³alnoœci gospodarczej.
Regionalna i globalna wspó³praca na rzecz ochrony œrodowiska.

< Edukacja ekologiczna
Wspó³praca miêdzynarodowa jako warunek osi¹gniêcia
zrównowa¿onego rozwoju.
< Edukacja europejska
Droga pañstw europejskich
do Unii Europejskiej.
Kierunki integracji europejskiej.
Trzy filary procesu zjednoczenia.
Struktura organizacyjna,
walutowa i gospodarcza
Unii Europejskiej.
Charakterystyka wybranych
euroregionów.
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Zakres treœci nauczania – czêœæ III
Dzia³ programu

I. Po³o¿enie Polski

Treœci nauczania
geografia

1. Przyrodnicze i spo³eczno-ekonomiczne
konsekwencje po³o¿enia geograficznego
Polski.

œcie¿ki edukacyjne
< Edukacja europejska
Polska i jej s¹siedzi.
Polska w regionie Europy
Œrodkowej i Ba³tyku.
Polska i Europa Wschodnia.

II. Œrodowisko przyrodnicze Polski,
jego zró¿nicowanie i funkcjonowanie

1. Najwa¿niejsze wydarzenia w dziejach geologicznych Polski i ich wp³yw na œrodowisko przyrodnicze.
A. Budowa geologiczna
i ukszta³towanie
powierzchni Polski

2. Z³o¿a surowców mineralnych w Polsce i ich
zwi¹zek z budow¹ geologiczn¹.
3. Zró¿nicowanie procesów rzeŸbotwórczych
w trzeciorzêdzie i czwartorzêdzie.
4. Charakterystyczne cechy ukszta³towania
powierzchni Polski.

1. Uwarunkowania i specyficzne cechy klimatu
Polski.

B. Zró¿nicowanie warunków
klimatycznych i glebowych
oraz roœlinnoœci i zwierz¹t
w Polsce

III. Regionalizacja fizyczno-geograficzna Polski

2. Wody powierzchniowe i podziemne w Polsce, ich gospodarcze znaczenie i wykorzystanie.
3. Genetyczne typy gleb w Polsce, ich rozmieszczenie oraz przydatnoœæ rolnicza.
4. Œwiat roœlinny i zwierzêcy w Polsce – rozmieszczenie i zagro¿enia. Ochrona przyrody w Polsce na tle ochrony przyrody
w krajach Unii Europejskiej.

1. Regiony fizyczno-geograficzne Polski –
kryteria wydzielenia, nazwy oraz ogólna
charakterystyka.
2. Geograficzna charakterystyka w³asnego
regionu.

1. Rozwój terytorialny i demograficzny Polski
w przesz³oœci.

IV. Ludnoœæ Polski

2. Przyczyny, rodzaje oraz skutki migracji
w Polsce.
3. Zmiany na administracyjnej mapie Polski
po II wojnie œwiatowej.
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< Edukacja regionalna
Specyfika przyrodnicza regionu w relacji z innymi regionami Polski i Europy.

< Edukacja regionalna
Specyfika przyrodnicza regionu w relacji z innymi regionami Polski i Europy.
< Edukacja ekologiczna
Sposoby ochrony ró¿norodnoœci biologicznej.
Problemy polityki ekologicznej
pañstwa.
< Edukacja europejska
Unijne standardy w zakresie
ochrony przyrody.

< Edukacja regionalna
Specyfika przyrodnicza regionu w relacji z innymi regionami Polski i Europy.

Dzia³ programu

Treœci nauczania
geografia

œcie¿ki edukacyjne

4. Przyczyny i skutki zró¿nicowania rozmieszczenia ludnoœci w Polsce.

IV. Ludnoœæ Polski

5. Przyrost naturalny i struktury ludnoœciowe w Polsce (wg p³ci i wieku, narodowoœciowa, wyznaniowa, zawodowa). Mniejszoœci narodowe.

1. Warunki rozwoju rolnictwa i leœnictwa
w Polsce, typy gospodarki rolnej i ich rozmieszczenie.
A. Rolnictwo

2. Produkcja rolna w Polsce, gospodarka
zasobami ¿ywnoœciowymi.

V. Gospodarcza dzia³alnoœæ cz³owieka

3. Problemy polskiego rolnictwa na drodze
do integracji z Uni¹ Europejsk¹.

1. Wystêpowanie i wydobycie bogactw
mineralnych w Polsce, znaczenie bazy
surowcowej dla gospodarki kraju.
B. Przemys³

2. Czynniki lokalizacji i rozmieszczenie przemys³u w Polsce.
3. Produkcja przemys³owa w Polsce.

< Edukacja ekologiczna
Produkcja rolna i zwi¹zane z ni¹
zagro¿enia.
Rolnictwo ekologiczne.
< Edukacja europejska
Przysz³e miejsce Polski w strukturach gospodarczych Unii
Europejskiej.

< Edukacja ekologiczna
Zagro¿enia œrodowiska w Polsce zwi¹zane z energetyk¹
konwencjonaln¹ i j¹drow¹.
Odnawialne Ÿród³a energii.

4. Zmiany w strukturze przemys³u w Polsce
po 1989 r. oraz ich konsekwencje.

C. Pozosta³e dzia³y
gospodarki

1. Wybrane zagadnienia dotycz¹ce komunikacji, handlu i us³ug w Polsce – aktualny
stan, znaczenie dla gospodarki kraju i perspektywy rozwoju.
2. Uwarunkowania i nastêpstwa rozwoju
turystyki. Charakterystyka wybranych
regionów turystycznych w Polsce.

< Edukacja ekologiczna
Zwi¹zki miêdzy dzia³alnoœci¹
cz³owieka a œrodowiskiem przyrodniczym (na przyk³adzie rozwoju komunikacji i turystyki).
< Uczestnictwo w kulturze
Ochrona zabytków w Polsce.
Obiekty wpisane na Listê
Œwiatowego Dziedzictwa
UNESCO.
< Edukacja regionalna
Promocja regionu w kraju i za
granic¹.
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Dzia³ programu

Treœci nauczania
geografia

œcie¿ki edukacyjne

V. Gospodarcza dzia³alnoœæ cz³owieka

< Edukacja ekologiczna
1. Relacje cz³owiek–œrodowisko na ró¿nych
etapach rozwoju spo³eczno-ekonomicznego Polski.
D. Dzia³alnoœæ gospodarcza
cz³owieka a œrodowisko
przyrodnicze

2. Zagro¿enia œrodowiska w Polsce wynikaj¹ce z gospodarczej dzia³alnoœci cz³owieka.
3. Wspó³praca Polski z innymi krajami w rozwi¹zywaniu problemów zwi¹zanych z zagro¿eniem œrodowiska.
4. Gospodarcze wykorzystanie œrodowiska
przyrodniczego w³asnego regionu.

Zwi¹zki miêdzy cz³owiekiem
i jego dzia³alnoœci¹ a œrodowiskiem przyrodniczym.
Sposoby i formy ochrony ró¿norodnoœci biologicznej.
Problemy polityki ekologicznej
pañstwa.
< Edukacja regionalna
Charakterystyka w³asnego
regionu i jego zwi¹zki z innymi regionami Polski, Europy.
Perspektywy regionu wynikaj¹ce z o¿ywienia wspó³pracy
krajowej i zagranicznej.

1. Przemiany spo³eczne, gospodarcze i polityczne w Polsce po II wojnie œwiatowej
i ich wp³yw na obecn¹ sytuacjê gospodarcz¹ i polityczn¹ kraju.
2. Poziom rozwoju spo³eczno-gospodarczego i jakoœæ ¿ycia w Polsce, na tle wybranych pañstw europejskich.

VI. Wspó³czesne problemy
Polski

3. Wspó³praca Polski z organizacjami politycznymi, gospodarczymi i kulturalnymi na
œwiecie.
4. Dzia³ania Polski na rzecz integracji z Uni¹
Europejsk¹ i pañstwami Europy Œrodkowej (Grupa Wyszehradzka, Trójk¹t Weimarski itp.).
5. Znaczenie euroregionów utworzonych
z udzia³em Polski w procesie integracji
europejskiej.
6. Wspó³praca miêdzynarodowa na szczeblu
miast – miasta „bliŸniacze”.
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< Edukacja europejska
Droga Polski do cz³onkostwa
w Unii Europejskiej.
Przysz³e miejsce Polski w strukturach organizacyjnych, walutowych i gospodarczych Unii
Europejskiej.
Charakterystyka wybranych
euroregionów dzia³aj¹cych
z udzia³em Polski.

4. SZCZEGÓ£OWE CELE EDUKACYJNE I ZAK£ADANE
OSI¥GNIÊCIA UCZNIÓW
Szczegó³owe cele edukacyjne i zak³adane osi¹gniêcia uczniów – czêœæ I

Mapa jako symboliczny obraz zjawisk
przyrodniczych i spo³eczno-gospodarczych
oraz Ÿród³o informacji

Geografia i Ÿród³a
informacji geograficznej

Dzia³
programu

Szczegó³owe
cele edukacyjne

Proponowane sposoby
osi¹gania celów

Za³o¿one
osi¹gniêcia ucznia

• Zrozumienie interdyscyplinarnego charakteru nauk
geograficznych.

• Przedstawienie, analiza i krytyczna ocena ró¿nych Ÿróde³
informacji geograficznej.

• Poznanie ewolucji geografii
jako nauki.

• Wykorzystanie ró¿nych Ÿróde³
informacji do poznania etapów
rozwoju geografii jako nauki.

Uczeñ:
• zna ró¿ne Ÿród³a informacji
geograficznych i potrafi
z nich korzystaæ,
• potrafi krytycznie oceniæ
informacje zawarte w ró¿nych Ÿród³ach,
• dostrzega zwi¹zki i zale¿noœci miêdzy geografi¹
a innymi naukami,
• rozumie znaczenie pojêæ
geografia i nauki geograficzne,
• potrafi przedstawiæ rozwój
geografii jako nauki,
• potrafi podaæ przyk³ady
praktycznego zastosowania
wiedzy geograficznej.

• Uœwiadomienie praktycznego znaczenia wiedzy geograficznej.
• Doskonalenie umiejêtnoœci
korzystania z ró¿nych Ÿróde³
informacji geograficznej.
• Poznanie podstawowych
metod badañ geograficznych jako przygotowanie do
samodzielnych obserwacji
i badañ.

• Poznanie zasadniczych ró¿nic miêdzy siatk¹ geograficzn¹ a siatk¹ kartograficzn¹.
• Poznanie typowych siatek
kartograficznych, sposobów
ich konstruowania i praktycznego zastosowania.
• Doskonalenie umiejêtnoœci
czytania i interpretowania
treœci map.
• Poznanie sposobów praktycznego wykorzystania
map i planów.
• Doskonalenie umiejêtnoœci
konstruowania i analizowania wykresów, diagramów,
kartodiagramów, kartogramów i innych sposobów kartograficznego przedstawia-

• Dyskusja na temat powi¹zañ
geografii z innymi naukami na
podstawie ró¿nych Ÿróde³ informacji.
• Analiza porównawcza znaczenia terminów geografia i nauki
geograficzne.
• Prezentacja przyk³adów praktycznego zastosowania wiedzy
geograficznej.

• Porównanie siatki geograficznej i siatki kartograficznej –
wykazywanie podobieñstw
i ró¿nic miêdzy nimi.
• Demonstrowanie na modelach
sposobów konstruowania siatek kartograficznych (p³aszczyznowych, walcowych i sto¿kowych).
• Analiza zniekszta³ceñ powsta³ych na ró¿nych siatkach kartograficznych.
• Czytanie map, interpretacja ich
treœci oraz wykorzystanie informacji zawartych na mapach do
wyci¹gania wniosków.
• Prezentowanie przyk³adów
praktycznego wykorzystania
map i planów.

Uczeñ:
• potrafi wyjaœniæ przyczynê
zniekszta³ceñ siatek kartograficznych,
• odró¿nia siatkê geograficzn¹
od siatki kartograficznej,
• zna podstawowe typy siatek
kartograficznych, metody ich
konstruowania oraz zniekszta³cenia, jakie na nich wystêpuj¹,
• potrafi korzystaæ z map i planów w ró¿nych sytuacjach,
np. na wycieczce, podczas
zwiedzania miasta itp.,
• potrafi czytaæ i interpretowaæ
treœæ map i planów oraz wyci¹gaæ wnioski wynikaj¹ce
z tej analizy,
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Mapa jako symboliczny obraz zjawisk
przyrodniczych i spo³eczno-gospodarczych
oraz Ÿród³o informacji

Dzia³
programu

Szczegó³owe
cele edukacyjne

Proponowane sposoby
osi¹gania celów

Za³o¿one
osi¹gniêcia ucznia

nia cech iloœciowych i jakoœciowych na mapach.
• Wdra¿anie do dok³adnego
i starannego wykonywania
wykresów, diagramów, izolinii itp.
• Kszta³cenie umiejêtnoœci wyci¹gania wniosków na podstawie analizy materia³ów
kartograficznych.

• Wykonywanie przyk³adowych
wykresów funkcyjnych, analitycznych i porównawczych
oraz diagramów na podstawie
danych liczbowych – zwrócenie szczególnej uwagi na ich
starannoœæ i dok³adnoœæ wykonania.
• Interpretacja wykresów i diagramów oraz wyci¹ganie
wniosków na podstawie przeprowadzonej analizy.
• Prezentacja ró¿nych metod pomiarów powierzchni Ziemi i ich
praktycznego zastosowania na
podstawie ilustracji lub filmu.
• Dyskusja na temat wp³ywu
rozwoju nauki i techniki na dok³adnoœæ pomiarów powierzchni Ziemi.

• potrafi konstruowaæ proste
wykresy i diagramy, interpretowaæ je oraz wyci¹gaæ
wnioski na ich podstawie,

• Opisywanie po³o¿enia Ziemi
we wszechœwiecie i Uk³adzie
S³onecznym na podstawie ró¿nych Ÿróde³ informacji (atlas
geograficzny, podrêcznik, film,
Internet, lekcja w planetarium
lub obserwatorium astronomicznym itp.).
• Demonstrowanie na modelach
ruchów Ziemi oraz opisywanie
ich przyrodniczych konsekwencji.
• Omówienie na podstawie ilustracji, modeli lub filmu wp³ywu ruchów Ziemi na ¿ycie
i dzia³alnoœæ cz³owieka.
• Prezentowanie etapów rozwoju
œrodowiska przyrodniczego
Ziemi na podstawie ilustracji,
przezroczy, filmu lub ekspozycji
w muzeum przyrodniczym.
• Omówienie struktury œrodowiska przyrodniczego Ziemi na
podstawie ilustracji.
• Analiza znaczenia terminów:
przestrzeñ geograficzna i pow³oka krajobrazowa Ziemi na
podstawie dostêpnych Ÿróde³ informacji, np. s³ownika pojêæ
geograficznych, encyklopedii itp.
• Przedstawienie na modelu zwi¹zków i zale¿noœci zachodz¹cych
w œrodowisku przyrodniczym.

Uczeñ:
• potrafi scharakteryzowaæ
miejsce Ziemi we wszechœwiecie i Uk³adzie S³onecznym,
• zna mechanizm oraz przyrodnicze nastêpstwa ruchów Ziemi,
• potrafi scharakteryzowaæ
wp³yw ruchów Ziemi na ¿ycie
i dzia³alnoœæ cz³owieka,
• umie opisaæ etapy rozwoju
œrodowiska przyrodniczego
Ziemi,
• opisuje warstwow¹ strukturê
œrodowiska przyrodniczego
Ziemi,
• umie przedstawiæ na przyk³adach zwi¹zki i zale¿noœci zachodz¹ce w œrodowisku
przyrodniczym,
• rozumie i potrafi wyjaœniæ
znaczenie terminów przestrzeñ geograficzna i pow³oka krajobrazowa Ziemi,
• umie wyjaœniæ wp³yw czynników kosmicznych na funkcjonowanie œrodowiska przyrodniczego Ziemi,
• rozumie znaczenie energii s³onecznej jako si³y motorycznej
procesów i zjawisk zachodz¹cych na powierzchni Ziemi,

• Poznanie klasycznych i nowoczesnych metod pomiarów powierzchni Ziemi i ich
praktycznego zastosowania.

Ziemia jako otwarty system przyrodniczy

• Utrwalenie i poszerzenie wiadomoœci na temat Ziemi jako
planety oraz jej miejsca we
wszechœwiecie.
• Utrwalenie i poszerzenie wiadomoœci dotycz¹cych ruchów
Ziemi, ich przyrodniczych konsekwencji oraz wp³ywu na ¿ycie i dzia³alnoœæ cz³owieka.
• Poznanie rozwoju œrodowiska
przyrodniczego Ziemi.
• Poznanie struktury i charakterystycznych cech œrodowiska
przyrodniczego Ziemi.
• Zrozumienie wp³ywu czynników kosmicznych na funkcjonowanie œrodowiska przyrodniczego Ziemi.
• Poznanie i zrozumienie terminów przestrzeñ geograficzna
i pow³oka krajobrazowa Ziemi.
• Zrozumienie zwi¹zków i zale¿noœci zachodz¹cych w œrodowisku przyrodniczym Ziemi.
Ziemia jako otwarty system
przyrodniczy.
• Uœwiadomienie zagro¿eñ
spowodowanych ingerencj¹
cz³owieka w œrodowisko
przyrodnicze.
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• rozumie znaczenie dok³adnoœci i starannoœci podczas
sporz¹dzania wykresów,
diagramów, izolinii itp.,
• zna klasyczne i nowoczesne
metody pomiarów Ziemi
i potrafi podaæ ich praktyczne
zastosowanie.

Szczegó³owe
cele edukacyjne

Proponowane sposoby
osi¹gania celów

Litosfera i procesy kszta³tuj¹ce jej powierzchniê

Za³o¿one
osi¹gniêcia ucznia
• dostrzega, ¿e cz³owiek jest
obecnie najwa¿niejszym czynnikiem zagra¿aj¹cym prawid³owemu funkcjonowaniu
œrodowiska przyrodniczego
Ziemi,
• rozumie znaczenie indywidualnego wk³adu ka¿dego cz³owieka, w tym tak¿e siebie,
w zachowanie równowagi
w œrodowisku geograficznym
poprzez odpowiedni styl ¿ycia,
• samodzielnie lub we wspó³pracy z innymi podejmuje ró¿norodne dzia³ania maj¹ce na
celu ochronê dziedzictwa
przyrodniczego oraz poprawê
stanu œrodowiska lokalnego.

Ziemia jako otwarty
system przyrodniczy

Dzia³
programu

• Utrwalenie i poszerzenie wiadomoœci na temat budowy
wnêtrza Ziemi.
• Poznanie genezy i budowy litosfery.
• Poznanie mechanizmów ruchów skorupy ziemskiej i teorii tektoniki p³yt litosfery.
• Kszta³cenie umiejêtnoœci rozpoznawania typowych ska³ i pospolitych minera³ów tworz¹cych litosferê.
• Zrozumienie znaczenia litosfery w dzia³alnoœci gospodarczej cz³owieka.
• Poznanie wp³ywu budowy
geologicznej na ukszta³towanie powierzchni Ziemi.
• Utrwalenie wiadomoœci na
temat wielkich form ukszta³towania powierzchni Ziemi.
• Kszta³cenie umiejêtnoœci czytania i analizowania map i przekrojów geologicznych oraz
blokdiagramów.
• Pog³êbienie wiadomoœci na
temat dziejów geologicznych
Ziemi oraz poznanie metod
ich odtwarzania i datowania.
• Kszta³cenie umiejêtnoœci rozpoznawania typowych skamienia³oœci przewodnich.
• Poznanie i zrozumienie znaczenia terminów: procesy

• Analiza wp³ywu czynników
kosmicznych na funkcjonowanie œrodowiska przyrodniczego
Ziemi.
• Dyskusja na temat przyczyn
zagro¿enia œrodowiska przyrodniczego Ziemi.
• Analiza modelu budowy wnêtrza Ziemi.
• Wyjaœnianie genezy litosfery
i jej budowy na podstawie informacji zawartych w podrêczniku lub innym Ÿródle wiedzy.
• Rozpoznawanie typowych ska³
i pospolitych minera³ów buduj¹cych litosferê, zgromadzonych w pracowni geograficznej
lub muzeum geologicznym.
• Czytanie i interpretacja map
geologicznych i blokdiagramów
w celu poznania typów i form
wystêpowania z³ó¿ surowców
mineralnych.
• Dyskusja na temat znaczenia
litosfery dla cz³owieka.
• Porównanie map geologicznych
z mapami geomorfologicznymi
oraz analiza blokdiagramów
w celu wykazania wp³ywu budowy geologicznej na ukszta³towanie powierzchni Ziemi.
• Wskazywanie na mapie fizycznej œwiata wielkich form powierzchni Ziemi.

Uczeñ:
• zna budowê wnêtrza Ziemi, ze
szczególnym uwzglêdnieniem
litosfery,
• opisuje powstanie litosfery
i wymienia jej charakterystyczne cechy,
• potrafi wyjaœniæ mechanizm
ruchów skorupy ziemskiej
oraz omówiæ teoriê tektoniki
p³yt litosfery,
• rozpoznaje typowe ska³y i pospolite minera³y wystêpuj¹ce
w litosferze,
• potrafi czytaæ i analizowaæ
mapy i przekroje geologiczne,
blokdiagramy oraz tabelê stratygraficzn¹,
• zna g³ówne typy i formy wystêpowania z³ó¿ mineralnych oraz potrafi wyjaœniæ
ich genezê,
• potrafi wyjaœniæ na przyk³adach wp³yw budowy geologicznej na ukszta³towanie powierzchni Ziemi,
• zna wielkie formy powierzchni Ziemi i potrafi je wskazaæ
na mapie,
• potrafi przedstawiæ najwa¿niejsze wydarzenia w dziejach
geologicznych Ziemi i okreœliæ
ich chronologiê,
• zna podstawowe metody, za
pomoc¹ których odtwarza
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Atmosfera

Litosfera i procesy kszta³tuj¹ce jej powierzchniê

Dzia³
programu
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Szczegó³owe
cele edukacyjne

Proponowane sposoby
osi¹gania celów

Za³o¿one
osi¹gniêcia ucznia

endogeniczne i procesy egzogeniczne.
• Poznanie wp³ywu procesów
endogenicznych i egzogenicznych na ukszta³towanie
powierzchni Ziemi.
• Pog³êbienie wiadomoœci na
temat trzêsieñ ziemi i wybuchów wulkanów oraz ich
skutków.

• Odczytywanie z map i przekrojów geologicznych oraz tabeli
stratygraficznej wa¿nych wydarzeñ w dziejach geologicznych
Ziemi.
• Projekcja filmu lub przezroczy
dotycz¹cych wp³ywu procesów
endogenicznych i egzogenicznych na ukszta³towanie powierzchni Ziemi.
• Gromadzenie informacji na temat skutków trzêsieñ ziemi
i wybuchów wulkanów.
• Wykorzystanie ró¿nych Ÿróde³
informacji geograficznej (encyklopedia, s³owniki, Internet itp.)
do poznania metod odtwarzania
dziejów Ziemi i okreœlania wieku
Ziemi.
• Rozpoznawanie typowych skamienia³oœci przewodnich z ró¿nych okresów dziejów Ziemi
zgromadzonych w pracowni
geograficznej lub wycieczka do
muzeum geologicznego.
• Wyjaœnienie na podstawie
s³ownika pojêæ geograficznych
znaczenia terminów: procesy
endogeniczne i procesy egzogeniczne.
• Analiza na modelu (schemacie)
wp³ywu procesów endogenicznych i procesów egzogenicznych na powierzchniê Ziemi.
• Wyjaœnienie rzeŸbotwórczej
roli procesów egzogenicznych
(wietrzenia, ruchów masowych,
denudacji, dzia³alnoœci lodowców, l¹dolodów wód morskich,
rzek i wiatru) na podstawie ilustracji, przezroczy lub filmu.
• Dyskusja na temat roli cz³owieka
w przeobra¿aniu powierzchni
Ziemi.
• „Burza mózgów” na temat likwidacji skutków dzia³alnoœci
cz³owieka w obrêbie litosfery.

siê dzieje geologiczne Ziemi
i okreœla jej wiek,
• rozpoznaje typowe skamienia³oœci przewodnie oraz potrafi
powi¹zaæ je z erami i okresami w dziejach Ziemi,
• rozumie i wyjaœnia znaczenie terminów: procesy endogeniczne i procesy egzogeniczne,
• umie objaœniæ wp³yw procesów endogenicznych i procesów egzogenicznych na
ukszta³towanie powierzchni
Ziemi,

• Analiza warstwowego modelu
budowy atmosfery.
• Odczytywanie z wykresów danych na temat sk³adu atmosfery,
pionowego rozk³adu temperatur
i ciœnienia atmosferycznego.
• Omówienie charakterystycznych
cech troposfery na podstawie

Uczeñ:
• zna budowê i sk³ad atmosfery ziemskiej, ze szczególnym
uwzglêdnieniem troposfery,
• potrafi omówiæ globaln¹ cyrkulacjê powietrza w troposferze oraz nazwaæ i wskazaæ
na mapie klimatycznej rejony

• Pog³êbienie wiedzy na temat
znaczenia wietrzenia, ruchów
masowych i denudacji w modelowaniu powierzchni Ziemi.
• Pog³êbienie wiedzy na temat
rzeŸbotwórczej dzia³alnoœci
rzek, wód morskich, lodowców i l¹dolodów oraz wiatru.
• Zrozumienie roli cz³owieka
w przeobra¿aniu powierzchni
Ziemi.
• Uœwiadomienie œrodowiskowych i ekonomicznych skutków rabunkowej gospodarki
cz³owieka w obrêbie litosfery.

• Pog³êbienie i utrwalenie wiadomoœci na temat budowy
i sk³adu atmosfery ziemskiej,
ze szczególnym uwzglêdnieniem troposfery.
• Pog³êbienie i utrwalenie wiadomoœci na temat globalnej cyrkulacji powietrza nad Ziemi¹.

• potrafi omówiæ skutki trzêsieñ ziemi i wybuchów wulkanów,
• potrafi korzystaæ z informacji
zawartych w ró¿nych Ÿród³ach
(s³owniki, encyklopedie, Internet, GIS itp.),
• potrafi analizowaæ informacje pochodz¹ce z ró¿nych
Ÿróde³ i wyci¹gaæ wnioski na
ich podstawie,
• dostrzega zró¿nicowanie
procesów rzeŸbotwórczych
na Ziemi, potrafi je opisaæ
oraz wyjaœniæ ich wp³yw na
ukszta³towanie powierzchni
Ziemi,
• dostrzega degraduj¹cy i niszcz¹cy wp³yw cz³owieka na
powierzchniê Ziemi,
• potrafi podaæ przyk³ady likwidacji negatywnych skutków
gospodarczej dzia³alnoœci
cz³owieka w litosferze.

Dzia³
programu

Szczegó³owe
cele edukacyjne

Atmosfera

• Zrozumienie przyczyn i prawid³owoœci cyrkulacji mas powietrza nad Ziemi¹.
• Pog³êbienie wiadomoœci na
temat typów mas powietrza i
war unków powstawania
frontów atmosferycznych.
• Pog³êbienie i utrwalenie wiadomoœci o zjawiskach pogodowych na Ziemi, ich prognozowaniu oraz regionalnym
zró¿nicowaniu.
• Kszta³cenie umiejêtnoœci czytania i analizowania map synoptycznych oraz pos³ugiwania
siê prostymi przyrz¹dami meteorologicznymi (termometr,
wiatromierz, barometr, deszczomierz, higrometr, anemometr).

Proponowane sposoby
osi¹gania celów

•

•

•

• Zrozumienie przyczyn i poznanie regionalnego zró¿nicowania katastrofalnych zjawisk
pogodowych na Ziemi (huragany, tornada, cyklony, tr¹by
powietrzne itp.).

•

• Pog³êbienie i utrwalenie wiadomoœci o czynnikach klimatotwórczych oraz zró¿nicowaniu klimatów na Ziemi.

•

• Kszta³cenie umiejêtnoœci czytania i analizowania map klimatycznych.
• Zrozumienie wp³ywu warunków klimatycznych i pogodowych na ¿ycie i dzia³alnoœæ
cz³owieka.
• Poznanie roli cz³owieka jako
czynnika klimatotwórczego
w skali globalnej i lokalnej.
• Uœwiadomienie zagro¿eñ dla
¿ycia na Ziemi wywo³anych
oddzia³ywaniem cz³owieka na
atmosferê.

•

•

•

•

•

ró¿nych Ÿróde³ informacji
(podrêcznik, encyklopedia,
s³ownik pojêæ geograficznych,
Internet itp.).
Analiza modelu przedstawiaj¹cego cyrkulacjê mas powietrza
nad Ziemi¹.
Wyjaœnienie prawid³owoœci
dotycz¹cych ruchów mas powietrza nad Ziemi¹ na podstawie informacji zawar tych
w podrêczniku lub innym Ÿródle
wiedzy.
Charakterystyka g³ównych
typów mas powietrza oraz
frontów atmosferycznych na
podstawie ilustracji i modeli.
Omówienie wp³ywu mas powietrza na klimat wybranych
obszarów Ziemi.
Æwiczenia doskonal¹ce umiejêtnoœæ czytania, a tak¿e analizowania map synoptycznych,
interpretowania wykresów oraz
diagramów przedstawiaj¹cych
przebieg temperatur powietrza
i opadów.
Æwiczenia doskonal¹ce sprawnoœæ pos³ugiwania siê prostymi
przyrz¹dami meteorologicznymi
w ogródku meteorologicznym
lub wycieczka do obserwatorium meteorologicznego.
Prowadzenie systematycznych
pomiarów wybranych sk³adników
pogody, zapisywanie wyników
pomiarów, graficzne ich przedstawianie oraz analizowanie.
Gromadzenie informacji o katastrofalnych zjawiskach pogodowych na Ziemi, przyczynach ich
powstawania, rejonach wystêpowania oraz skutkach, jakie
wywo³uj¹.
Czytanie i interpretacja map
klimatycznych w celu wykazania zró¿nicowania warunków
klimatycznych na Ziemi.
Analiza czynników klimatotwórczych w celu wyjaœnienia
ich wp³ywu na zró¿nicowanie
warunków klimatycznych na
Ziemi.
Czytanie i interpretacja map
tematycznych oraz innych Ÿróde³
informacji w celu wykazania

Za³o¿one
osi¹gniêcia ucznia

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

wystêpowania okreœlonych
typów mas powietrza oraz
frontów atmosferycznych,
potrafi wymieniæ sk³adniki
pogody oraz wyjaœniæ powstawanie i przyczyny regionalnego zró¿nicowania zjawisk pogodowych,
czyta i interpretuje mapy
synoptyczne oraz potrafi na
ich podstawie prognozowaæ pogodê,
wykonuje proste pomiary
sk³adników pogody, potrafi
zapisaæ ich wyniki oraz przedstawiæ je w formie graficznej,
zna przyk³ady katastrofalnych zjawisk pogodowych
na Ziemi, rozumie przyczyny
ich powstawania oraz potrafi wskazaæ na mapie rejony
wystêpowania tych zjawisk,
zna czynniki klimatotwórcze
oraz umie wyjaœniæ ich
wp³yw na warunki klimatyczne panuj¹ce na danym
obszarze,
potrafi scharakteryzowaæ
typy klimatów wystêpuj¹cych na Ziemi i umie podaæ
przyczyny ich zró¿nicowania, pos³uguj¹c siê, miêdzy
innymi, map¹ klimatyczn¹,
wyjaœnia wp³yw warunków
pogodowych i klimatycznych
na ¿ycie i dzia³alnoœæ ludzi,
dostrzega rolê cz³owieka
jako czynnika klimatotwórczego,
opisuje wp³yw cz³owieka na
atmosferê oraz klimat w skali
globalnej i lokalnej,
podaje przyk³ady ograniczania negatywnego wp³ywu
dzia³alnoœci cz³owieka na atmosferê i klimat,
ustala swoje w³asne mo¿liwoœci wp³ywu na ograniczenie
zanieczyszczenia atmosfery,
stosuje siê w praktyce do
okreœlonych przez siebie
dzia³añ w tym zakresie.
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Szczegó³owe
cele edukacyjne

Hydrosfera
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Proponowane sposoby
osi¹gania celów

Za³o¿one
osi¹gniêcia ucznia

zale¿noœci miêdzy warunkami
pogodowymi i klimatycznymi
a ¿yciem i dzia³alnoœci¹ ludzi
na Ziemi.
• Dyskusja na temat oddzia³ywania cz³owieka na klimat w skali
globalnej i lokalnej oraz ograniczenia negatywnych skutków
tego zjawiska.

Atmosfera

Dzia³
programu

• Pog³êbienie i utrwalenie wiadomoœci o pochodzeniu, w³aœciwoœciach, wystêpowaniu i kr¹¿eniu wody w przyrodzie (ma³y
i du¿y obieg wody).
• Poznanie charakterystycznych
cech wszechoceanu oraz w³aœciwoœci wód oceanicznych.
• Poznanie ruchów wody morskiej, zrozumienie przyczyn
ich powstawania oraz skutków, jakie wywo³uj¹ w œrodowisku przyrodniczym.
• Utrwalenie znanych oraz wprowadzenie nowych terminów:
dorzecze, zlewisko, dzia³
wodny, Ÿród³o, warstwa wodonoœna, ustrój rzeki, cykl
hydrologiczny, bilans wodny
i retencja.
• Poznanie specyficznych cech
wód l¹dowych oraz ich zró¿nicowania.
• Zrozumienie zwi¹zków miêdzy
wystêpowaniem wód na l¹dach
a warunkami klimatycznymi.
• Doskonalenie umiejêtnoœci
pos³ugiwania siê mapami fizycznymi, w celu analizy rozmieszczenia wód na l¹dach.
• Doskonalenie umiejêtnoœci
wykonywania prostych wykresów i diagramów obrazuj¹cych, np.: wielkoœæ przep³ywu
w rzekach, d³ugoœæ rzek, g³êbokoœæ i powierzchniê jezior
itp. oraz analizowania danych
dotycz¹cych obiektów i zjawisk przedstawionych w ró¿nych formach (tabele, ryciny,
diagramy).
• Poznanie zwi¹zków i zale¿noœci miêdzy hydrosfer¹ a innymi sferami pow³oki ziemskiej.

• Wyjaœnienie genezy wody na
Ziemi, na podstawie ró¿nych
Ÿróde³ informacji (podrêcznik,
encyklopedia, Internet, s³ownik
pojêæ geograficznych itp.).
• Analiza modelu obiegu wody
w przyrodzie oraz wyjaœnianie
bilansu wodnego Ziemi.
• Charakterystyka specyficznych
cech hydrosfery jako warstwy
przenikaj¹cej do innych sfer
Ziemi, na podstawie ilustracji
przedstawiaj¹cej strukturê œrodowiska przyrodniczego Ziemi.
• Czytanie i interpretacja treœci map
i wykresów przedstawiaj¹cych
zasolenie, temperaturê oraz g³êbokoœæ wód oceanicznych.
• Interpretacja map przedstawiaj¹cych rozk³ad pr¹dów morskich we wszechoceanie, wyjaœnianie przyczyn powstawania pr¹dów morskich oraz ich
znaczenia klimatotwórczego.
• Wyjaœnianie na modelu powstawania fal morskich oraz zjawiska p³ywów.
• Prezentacja filmu, przezroczy
lub ilustracji przedstawiaj¹cych
dzia³alnoœæ wód morskich i jej
skutki.
• Analiza map, roczników statystycznych oraz innych dostêpnych Ÿróde³ informacji geograficznej, w celu wyjaœnienia
zró¿nicowania i specyficznych
cech wód na l¹dach.
• Wyjaœnienie znaczenia terminów hydrologicznych: dorzecze,
zlewisko, dzia³ wodny, Ÿród³o,
warstwa wodonoœna, ustrój
rzeki, cykl hydrologiczny, bilans
wodny i retencja, na podstawie
s³ownika pojêæ geograficznych
lub innych Ÿróde³ informacji.

Uczeñ:
• potrafi wyjaœniæ pochodzenie
wody na Ziemi, omówiæ jej
w³aœciwoœci oraz wystêpowanie w przyrodzie,
• potrafi wyjaœniæ na schemacie obieg wody w przyrodzie
i przedstawiæ bilans wodny
Ziemi,
• opisuje najwa¿niejsze cechy
wszechoceanu i zna w³aœciwoœci wód oceanicznych,
• zna typowe ruchy wód morskich (falowanie, pr¹dy morskie i p³ywy), potrafi wyjaœniæ
przyczyny ich powstawania
oraz podaæ skutki, jakie wywo³uj¹ w œrodowisku przyrodniczym,
• rozumie i potrafi wyjaœniæ
znaczenie nastêpuj¹cych terminów: dorzecze, zlewisko,
dzia³ wodny, Ÿród³o, warstwa
wodonoœna, ustrój rzeki, cykl
hydrologiczny, bilans wodny
i retencja,
• zna zró¿nicowanie i rozmieszczenie wód na l¹dach oraz
potrafi wymieniæ charakterystyczne cechy l¹dowej czêœci
hydrosfery,
• dostrzega zwi¹zki miêdzy
warunkami klimatycznymi
a wystêpowaniem wód na l¹dach,
• potrafi odczytaæ z ró¿nych
map tematycznych informacje na temat obiektów i zjawisk hydrologicznych,
• wykonuje proste wykresy
dotycz¹ce ró¿nych zagadnieñ zwi¹zanych z wodami
na Ziemi, np. wielkoœci przep³ywu w rzekach, g³êbokoœci i powierzchni jezior itp.,

Szczegó³owe
cele edukacyjne

Pedosfera

Hydrosfera

Dzia³
programu

• Uœwiadomienie skutków klêsk
¿ywio³owych zwi¹zanych
z nadmiarem lub niedoborem
wody.
• Zrozumienie roli cz³owieka
jako czynnika przeobra¿aj¹cego hydrosferê oraz uœwiadomienie uczniom koniecznoœci
ochrony wód na Ziemi.
• Poznanie etapów procesu glebotwórczego.
• Poznanie sk³adników oraz
warstwowej budowy gleby na
podstawie analizy profilu glebowego.
• Zrozumienie genezy i przyczyn zró¿nicowania typów
gleb wystêpuj¹cych na Ziemi.
• Doskonalenie umiejêtnoœci
analizowania map i profilów
glebowych, map klimatycznych, geologicznych oraz
u¿ytkowania ziemi.
• Zrozumienie zale¿noœci miêdzy
budow¹ geologiczn¹ pod³o¿a
a typem genetycznym gleby .
• Zrozumienie œrodowiskowych
uwarunkowañ rozmieszczenia
genetycznych typów gleb na
Ziemi.

Proponowane sposoby
osi¹gania celów

Za³o¿one
osi¹gniêcia ucznia

• Porównanie mapy klimatycznej
i fizycznej œwiata, w celu wykazania wp³ywu warunków klimatycznych na rozmieszczenie
i charakter wód na l¹dach.
• Wykonywanie prostych wykresów, przedstawiaj¹cych np.
wielkoœæ przep³ywu w rzekach,
g³êbokoœci i powierzchnie jezior
itp.
• Analiza danych dotycz¹cych
obiektów i zjawisk hydrologicznych, przedstawionych w ró¿nej
formie (tabela, diagram, wykres).
• Opisywanie na przyk³adach
zwi¹zków i zale¿noœci zachodz¹cych miêdzy hydrosfer¹
a pozosta³ymi sferami pow³oki
ziemskiej.
• Gromadzenie informacji na temat
powodzi i katastrofalnych susz.
• Dyskusja na temat oddzia³ywania cz³owieka na hydrosferê oraz koniecznoœci ochrony
wód na Ziemi.

• potrafi zanalizowaæ dane dotycz¹ce wybranych obiektów
i zjawisk hydrologicznych
oraz wyci¹gn¹æ wnioski z przeprowadzonej analizy,
• zna zwi¹zki i wspó³zale¿noœci
zachodz¹ce miêdzy hydrosfer¹ a pozosta³ymi sferami pow³oki ziemskiej,
• potrafi wyjaœniæ przyczyny
i skutki powodzi i susz oraz
wskazaæ na mapie rejony
czêstego ich wystêpowania,
• potrafi podaæ przyk³ady wp³ywu cz³owieka na hydrosferê
oraz wyjaœniæ koniecznoœæ
ochrony wód na Ziemi,
• stosuje w codziennym ¿yciu
okreœlone przez siebie zasady,
które maj¹ na celu ochronê
i oszczêdnoœæ wody.

• Przedstawienie procesów glebotwórczych na modelu, na
podstawie filmu lub ilustracji.
• Analiza profilów glebowych
w celu poznania warstwowej
budowy gleby.
• Poszukiwanie w ró¿nych Ÿród³ach informacji wiadomoœci na
temat sk³adników tworz¹cych
glebê.
• Czytanie i interpretacja map
oraz analiza profilów glebowych w celu wyjaœnienia genezy oraz wydzielenia g³ównych
typów gleb na Ziemi.
• Porównywanie map glebowych,
geologicznych i klimatycznych
w celu wyjaœnienia wp³ywu budowy geologicznej na typ gleby
oraz klimatu na rozmieszczenie
gleb na Ziemi.
• Czytanie i porównywanie map
glebowych, klimatycznych i u¿ytkowania Ziemi w celu omówienia przydatnoœci rolniczej gleb
(¿yznoœæ i urodzajnoœæ gleb).
• Dyskusja na temat bezpoœredniego i poœredniego wp³ywu
cz³owieka na gleby oraz koniecznoœci ochrony gleb na Ziemi.

Uczeñ:
• potrafi wyjaœniæ, jak powstaje
gleba i podaæ etapy procesu
glebotwórczego,
• zna sk³adniki i warstwow¹
budowê gleby,
• zna ró¿ne typy gleb na Ziemi
i umie wyjaœniæ ich genezê,
• czyta oraz interpretuje mapy
glebowe, a tak¿e wyci¹ga
wnioski na ich podstawie,
• rozumie zale¿noœæ miêdzy
ska³¹ macierzyst¹ a typem
gleby,
• potrafi wyjaœniæ wp³yw warunków klimatycznych na
kszta³towanie siê okreœlonych
typów gleb na Ziemi,
• klasyfikuje gleby ze wzglêdu
na ich przydatnoœæ rolnicz¹
oraz zna sposoby u¿ytkowania gleb na Ziemi,
• czyta i porównuje ró¿ne mapy
tematyczne (glebowe, klimatyczne, u¿ytkowania ziemi),
• potrafi wyjaœniæ bezpoœredni
i poœredni wp³yw cz³owieka
na gleby na Ziemi,
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Dzia³
programu

Szczegó³owe
cele edukacyjne

Proponowane sposoby
osi¹gania celów

Za³o¿one
osi¹gniêcia ucznia

• Prezentacja filmu, przezroczy lub
zdjêæ fotograficznych przedstawiaj¹cych skutki degradacji
i zniszczenia gleb.

• rozumie koniecznoœæ ochrony i racjonalnego wykorzystania gleb na Ziemi.

Pedosfera

• Utrwalenie znanych i wprowadzenie nowych pojêæ: ¿yznoœæ
i urodzajnoœæ gleby.
• Poznanie przydatnoœci rolniczej
gleb na Ziemi i sposobów ich
u¿ytkowania.
• Zrozumienie bezpoœredniego
i poœredniego wp³ywu cz³owieka na gleby na Ziemi.
• Zrozumienie przyrodniczych
oraz ekonomicznych skutków
degradacji i niszczenia gleb na
Ziemi oraz uœwiadomienie
uczniom koniecznoœci ich
ochrony i racjonalnego wykorzystania.

Biosfera

• Poznanie czynników warunkuj¹cych rozmieszczenie flory i fauny na l¹dach oraz przyczyny ich przestrzennego
zró¿nicowania.
• Poznanie i ogólna charakterystyka typowych strefowych
i astrefowych zbiorowisk roœlinnych i zwierzêcych.
• Zrozumienie przyczyn zró¿nicowania œwiata zwierzêcego
na Ziemi.
• Doskonalenie umiejêtnoœci czytania i analizowania map rozmieszczenia roœlin i zwierz¹t,
klimatycznych i glebowych.
Zrozumienie zwi¹zków miêdzy
rozmieszczeniem fauny i flory
na l¹dach a warunkami klimatycznymi i typami gleb.
• Utrwalenie znanych i wprowadzenie nowych pojêæ: atol, rafa
koralowa, plankton, nekton,
litoral, batial, pelagial i abisal.
• Poznanie specyficznych cech
oraz zró¿nicowania œwiata roœlinnego i zwierzêcego wód
morskich oraz œródl¹dowych.
• Zrozumienie zwi¹zków i zale¿noœci miêdzy cz³owiekiem a pozosta³ymi elementami biosfery.
• Utrwalenie znanych i wprowadzenie nowych pojêæ: równowaga ekologiczna, ekosystem, biocenoza, biotop, biogeografia.
• Zrozumienie znaczenia równowagi ekologicznej dla prawid³owego funkcjonowania œrodowiska przyrodniczego.

• Omówienie rozmieszczenia
naturalnej roœlinnoœci i zwierz¹t na l¹dach oraz czynników
warunkuj¹cych przestrzenne
zró¿nicowanie fauny i flory na
podstawie ró¿nych Ÿróde³ informacji.
• Charakterystyka wybranych
strefowych i astrefowych zbiorowisk roœlinnych na l¹dach na
podstawie ró¿nych Ÿróde³ informacji (podrêcznik, encyklopedia, fotografie, przezrocza,
film itp.).
• Omówienie podzia³u Ziemi na
krainy zoogeograficzne oraz ich
ogólna charakterystyka na podstawie ró¿norodnych Ÿróde³ informacji (mapa krain zoogeograficznych, leksykon zwierz¹t,
encyklopedia, film itp.).
• Czytanie i interpretowanie map
rozmieszczenia roœlin i zwierz¹t, klimatycznych oraz glebowych w celu zrozumienia zale¿noœci miêdzy faun¹ i flor¹
a klimatem i glebami.
• Wyjaœnienie na podstawie
s³ownika pojêæ geograficznych
i podrêcznika terminów: atol,
rafa koralowa, plankton, nekton, litoral, batial, pelagial
i abisal.
• Prezentowanie na podstawie
ilustracji, przezroczy, modeli,
zdjêæ fotograficznych lub filmu
zró¿nicowania œwiata roœlinnego i zwierzêcego w wodach
morskich i œródl¹dowych.

• Obserwacja skutków degradacji
i zniszczenia gleb (wycieczka).

Uczeñ:
• zna czynniki warunkuj¹ce
rozmieszczenie flory i fauny
na l¹dach oraz przyczyny
przestrzennego zró¿nicowania œwiata roœlinnego i œwiata zwierzêcego Ziemi,
• potrafi wymieniæ i scharakteryzowaæ typowe strefowe
i astrefowe zbiorowiska roœlinne na l¹dach,
• zna podzia³ l¹dów na krainy
zoogeograficzne i potrafi je
opisaæ,
• czyta i interpretuje mapy rozmieszczenia roœlinnoœci i zwierz¹t na l¹dach,
• potrafi wyjaœniæ zwi¹zki zachodz¹ce miêdzy œwiatem
roœlinnym i œwiatem zwierzêcym a warunkami klimatycznymi i glebowymi,
• zna i potrafi wyjaœniæ znaczenie terminów: atol, rafa koralowa, plankton, nekton, litoral,
batial, pelagial i abisal,
• potrafi podaæ specyficzne
cechy i opisaæ œwiat roœlinny i zwierzêcy wód morskich
i œródl¹dowych,
• rozumie i wyjaœnia zwi¹zki
i wspó³zale¿noœci zachodz¹ce
w biosferze, ze szczególnym
uwzglêdnieniem cz³owieka
jako sk³adnika biosfery,
• zna i wyjaœnia znaczenie terminów: równowaga ekologiczna, ekosystem, biocenoza, biotop i biogeografia,

Szczegó³owe
cele edukacyjne

Strefowe i astrefowe krajobrazy Ziemi

Biosfera

Dzia³
programu

• Poznanie i zrozumienie funkcjonowania œrodowiska astrefowego na przyk³adzie gór oraz
œrodowiska strefowego na
przyk³adzie wilgotnych lasów
równikowych.
• Uœwiadomienie koniecznoœci
ochrony biosfery oraz zagro¿eñ wynikaj¹cych z zaburzenia równowagi ekologicznej
w ekosystemach przez cz³owieka.

Proponowane sposoby
osi¹gania celów

Za³o¿one
osi¹gniêcia ucznia

• Wyjaœnienie na modelach zwi¹zków i wspó³zale¿noœci zachodz¹cych w obrêbie biosfery, ze
szczególnym uwzglêdnieniem
cz³owieka jako sk³adnika tej
sfery pow³oki ziemskiej.

• rozumie znaczenie równowagi ekologicznej dla prawid³owego funkcjonowania œrodowiska przyrodniczego.

• Wyjaœnienie znaczenia terminów: równowaga ekologiczna,
ekosystem, biocenoza, biotop,
biogeografia na podstawie
s³ownika pojêæ geograficznych,
s³ownika pojêæ ekologicznych
i s³ownika biologicznego.
• Analiza modeli funkcjonowania
wybranych ekosystemów w celu
zrozumienia pojêcia równowaga ekologiczna.
• Obserwacja dowolnego ekosystemu w najbli¿szej okolicy
szko³y.
• Wyjaœnienie funkcjonowania
wybranych œrodowisk przyrodniczych na l¹dach, na podstawie modelu, filmu lub innego Ÿród³a informacji.
• Dyskusja na temat zagro¿eñ
w biosferze spowodowanych
zachwianiem równowagi ekologicznej wskutek antropopresji.

Uczeñ:
• wyjaœnia mechanizm funkcjonowania wybranych strefowych i astrefowych œrodowisk
przyrodniczych na Ziemi,
• rozumie koniecznoœæ ochrony biosfery oraz potrafi opisaæ skutki zaburzenia równowagi w ekosystemie przez
cz³owieka,
• podejmuje we w³asnym œrodowisku dzia³ania zmierzaj¹ce do
wyjaœnienia innym koniecznoœci zachowania lub przywrócenia równowagi ekologicznej.

Dzia³
programu

Szczegó³owe
cele edukacyjne

Proponowane sposoby
osi¹gania celów

Za³o¿one
osi¹gniêcia ucznia

Ludnoœæ œwiata

Szczegó³owe cele edukacyjne i zak³adane osi¹gniêcia uczniów – czêœæ II

• Utrwalenie znanych i wprowadzenie nowych pojêæ z zakresu demografii; kszta³cenie
sprawnego pos³ugiwania siê
jêzykiem naukowym.
• Doskonalenie umiejêtnoœci
analizowania danych liczbowych i wykresów demograficznych.
• Doskonalenie umiejêtnoœci
wykorzystywania danych statystycznych do obliczania
podstawowych wskaŸników
demograficznych.
• Doskonalenie umiejêtnoœci
konstruowania diagramów
ró¿nych typów, w tym tak¿e

• Przypomnienie podstawowych
pojêæ demograficznych i wyjaœnienie ich znaczenia.
• Analiza przebiegu krzywej
ludnoœci œwiata w celu okreœlenia etapów rozwoju demograficznego.
• Wyjaœnienie znaczenia terminu
eksplozja demograficzna;
wskazanie przyk³adów pañstw,
w których wystêpuje (lub wystêpowa³ w przesz³oœci) ten
proces.
• Ustalenie, na podstawie analizy wykresu obrazuj¹cego fazy
rozwoju demograficznego,
charakteru procesów demo-

Uczeñ:
• wyjaœnia znaczenie i prawid³owo stosuje podstawowe
pojêcia z zakresu demografii,
• analizuje dane statystyczne
oraz konstruuje i analizuje
wykresy demograficzne,
• charakteryzuje zmiany w liczbie ludnoœci œwiata oraz wymienia czynniki, które je spowodowa³y,
• na podstawie analizy dynamiki procesów demograficznych
podaje przyk³ady pañstw
reprezentuj¹cych ró¿ne fazy
rozwoju demograficznego,
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Dzia³
programu

Szczegó³owe
cele edukacyjne

Ludnoœæ œwiata

wykorzystania komputera do
tworzenia wykresów.
• Zrozumienie charakteru, dynamiki i zró¿nicowania procesów
demograficznych zachodz¹cych na œwiecie wspó³czeœnie
oraz w przesz³oœci.
• Uœwiadomienie zmian, jakie
zachodzi³y w liczbie mieszkañców Ziemi na przestrzeni dziejów oraz zrozumienie przyczyn
tych zmian.
• Prognozowanie mo¿liwej
przysz³ej dynamiki procesów
demograficznych na podstawie
analizy obecnych tendencji.
• Poznanie regionalnego zró¿nicowania rozmieszczenia ludnoœci na Ziemi oraz okreœlenie
czynników wp³ywaj¹cych na
ten stan oraz skutków nierównomiernego rozmieszczenia;
wyjaœnienie terminów ekumena i anekumena.
• Klasyfikowanie ludnoœci œwiata, wybranych regionów lub
pañstw, zgodnie z przyjêtymi
kryteriami; poznanie podstawowych struktur demograficznych i ich zró¿nicowania
w wybranych krajach.
• Poznanie zró¿nicowania ludnoœci pod wzglêdem rasowym,
etnicznym, religijnym i kulturowym.
• Rozumienie pojêæ zwi¹zanych
z ruchem wêdrówkowym ludnoœci.
• Utrwalenie i poszerzenie wiedzy o przyczynach, g³ównych
kierunkach i typach migracji
oraz rozumienie skutków
historycznych i wspó³czesnych
migracji ludnoœci œwiata.
• Pog³êbienie wiedzy o mechanizmach barier i atrakcyjnoœci
osadniczej.
• Poznanie najwa¿niejszych
wspó³czesnych tendencji przekszta³cania sieci osadniczej,
w tym procesów urbanizacyjnych.
• Poznanie funkcji miast oraz rozmieszczenia wielkich zespo³ów
miejskich œwiata.

Proponowane sposoby
osi¹gania celów

•

•

•

•

•

•

•

•

•

graficznych zachodz¹cych
w ka¿dej z nich; wyszukanie
w tabelach statystycznych przyk³adów krajów znajduj¹cych siê
obecnie w poszczególnych fazach rozwoju demograficznego.
Czytanie i interpretacja mapy
rozmieszczenia ludnoœci na
Ziemi; okreœlenie czynników,
które zadecydowa³y o zró¿nicowaniu gêstoœci zaludnienia.
Zestawienie przyczyn i skutków
nierównomiernego rozmieszczenia ludnoœci na Ziemi.
Konstruowanie i analiza wykresów obrazuj¹cych ró¿norodne
struktury ludnoœci w wybranych
krajach.
Wyszukiwanie i gromadzenie
materia³ów z ró¿nych Ÿróde³,
prezentuj¹cych omawiane zagadnienia; wykonanie posterów podsumowuj¹cych problem zró¿nicowania ludnoœci
œwiata.
Dokonanie oceny wybranego
obszaru z punktu widzenia jego
atrakcyjnoœci osadniczej.
Opracowanie w dowolnej formie
graficznej ilustracji prezentuj¹cej
zwi¹zki przyczynowo-skutkowe
pomiêdzy ruchami migracyjnymi ludnoœci a przekszta³caniem
sieci osadniczej.
Omówienie g³ównych procesów
przekszta³cania wspó³czesnej
sieci osadniczej, w tym koncentracji ludnoœci w wielkich miastach, wyludniania terenów
wiejskich, przenoszenia siê
mieszkañców na peryferia
miast (suburbia) na podstawie
informacji z dowolnych Ÿróde³.
Przeprowadzenie dyskusji dydaktycznej, „burzy mózgów”
lub seminarium w celu ustalenia mo¿liwych konsekwencji
ruchów migracyjnych.
Praca z materia³ami Ÿród³owymi
w celu ustalenia przyczyn oraz
okreœlenia skutków niektórych
problemów demograficznych na
przyk³adzie wybranych pañstw
(np. eksplozji demograficznej,
starzenia spo³eczeñstw, adap-

Za³o¿one
osi¹gniêcia ucznia
• rozumie znaczenie terminów:
eksplozja demograficzna,
ekumena, anekumena,
• wyszukuje w tabelach statystycznych potrzebne dane liczbowe, wykonuje obliczenia,
• opisuje na podstawie mapy
rozmieszczenie ludnoœci na
Ziemi,
• na wybranych przyk³adach
okreœla czynniki wp³ywaj¹ce
na gêstoœæ zaludnienia,
• porównuje struktury demograficzne wybranych pañstw na
podstawie analizy wykresów
lub danych statystycznych,
• zna g³ówne przyczyny, okresy
i kierunki ruchów migracyjnych,
• wskazuje konkretne przyk³ady
dzia³ania mechanizmów barier
lub atrakcyjnoœci osadniczej,
• na przyk³adzie wybranych
pañstw charakteryzuje zró¿nicowanie wspó³czesnych
procesów osadniczych,
• okreœla typy i kierunki wspó³czesnych migracji, na konkretnych przyk³adach wymienia
ich mo¿liwe konsekwencje,
• wymienia i wskazuje na mapie
najwiêksze miasta i zespo³y
miejskie œwiata, ocenia pozytywne i negatywne skutki
urbanizacji,
• na wybranych przyk³adach
okreœla funkcje miast,
• okreœla przyczyny i skutki
najwa¿niejszych problemów
demograficznych wybranych
pañstw,
• analizuje przyczyny i skutki
historycznych i wspó³czesnych
zmian na mapie politycznej
œwiata,
• okreœla przedmiot badañ geografii elektoralnej,
• na przyk³adzie wybranych
pañstw charakteryzuje g³ówne partie i systemy partyjne
wspó³czesnego œwiata,
• w trakcie dyskusji potrafi rzeczowo przedstawiæ i uzasadniæ w³asne pogl¹dy oraz wys³uchaæ argumentacji innych
osób.

Ludnoœæ œwiata

Dzia³
programu

Szczegó³owe
cele edukacyjne
• Zrozumienie przyczyn i poznanie skutków wybranych problemów demograficznych
wspó³czesnego œwiata.
• Poznanie historycznych i wspó³czesnych zmian zachodz¹cych
na mapie politycznej œwiata
oraz okreœlenie ich przyczyn
(w tym procesu kolonizacji
i dekolonizacji).
• Szczegó³owe zapoznanie z map¹ polityczn¹ wspó³czesnego
œwiata.
• Zrozumienie z³o¿onoœci wspó³czesnych miêdzypañstwowych powi¹zañ politycznych
i uk³adów si³ wewn¹trz wybranych pañstw.

Proponowane sposoby
osi¹gania celów

•

•

•

Rolnictwo

•

• Utrwalenie i poszerzenie wiadomoœci o przyrodniczych
warunkach rozwoju rolnictwa
na œwiecie, w tym zró¿nicowania warunków klimatyczno-glebowych oraz ukszta³towania powierzchni.
• Rozumienie zwi¹zków zachodz¹cych pomiêdzy warunkami
naturalnymi a rozwojem rolnictwa.
• Ocena przydatnoœci rolniczej
wybranych regionów œwiata.
• Poznanie rozmieszczenia
g³ównych rejonów rolniczych
œwiata.
• Poznanie najwa¿niejszych pozaprzyrodniczych uwarunkowañ
rozwoju rolnictwa i leœnictwa
(w skali globalnej oraz na przyk³adzie wybranych pañstw).
• Porównanie struktury u¿ytkowania ziemi na poszczególnych
kontynentach i w wybranych
pañstwach.

Za³o¿one
osi¹gniêcia ucznia

tacji imigrantów, niekontrolowanych procesów urbanizacyjnych itd.).
„Miasto doskona³e”– opracowanie projektu zagospodarowania terenów miejskich (na
podk³adzie kar tograficznym)
poprzedzone analiz¹ funkcji
miasta, podzia³u na dzielnice
funkcjonalne, rozwi¹zañ komunikacyjnych itd. oraz obejrzeniem materia³ów ilustracyjnych z wybranych miast œwiata (filmy, przezrocza, zdjêcia).
Prelekcja z elementami wyk³adu
lub samodzielne poszukiwanie
informacji dotycz¹cych historycznych zmian na mapie politycznej œwiata oraz ich przyczyn.
Czytanie mapy politycznej
œwiata. Klasyfikowanie pañstw
wed³ug okreœlonych kryteriów.
Zgromadzenie na podstawie
dowolnych Ÿróde³ (w tym
Internetu) i zaprezentowanie
informacji o systemach partyjnych i g³ównych partiach politycznych w wybranych pañstwach œwiata.

• Przedstawienie oceny przydatnoœci rolniczej wybranych regionów Ziemi, w oparciu o w³asn¹,
dotychczasow¹ wiedzê oraz
analizê tematycznych map
œwiata: fizycznej, klimatycznej
i glebowej.
• Ustalenie na podstawie wskazanej literatury i analizy danych
statystycznych pozaprzyrodniczych uwarunkowañ rozwoju
rolnictwa i poziomu produkcji
rolnej, w tym cech w³asnoœciowych ziemi oraz warunków
techniczno-organizacyjnych:
pojêcie rolnictwa intensywnego
i ekstensywnego, nawadnianie
i melioracje, nawo¿enie i ochrona roœlin, mechanizacja i in.
• Przedstawianie informacji
dotycz¹cych rolnictwa wybranych krajów za pomoc¹ metod
graficznych (np. struktura u¿ytkowania ziemi, struktura upraw,
wielkoœæ zbiorów i plonów,
stopieñ mechanizacji, zu¿ycie
nawozów).

Uczeñ:
• wymienia przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki maj¹ce
wp³yw na rozwój rolnictwa na
œwiecie,
• rozumie zale¿noœci pomiêdzy
warunkami naturalnymi
a rozmieszczeniem g³ównych
rejonów upraw i hodowli,
• okreœla rozmieszczenie g³ównych upraw i hodowli zwierz¹t
oraz wskazuje na mapie fizycznej najwa¿niejsze obszary
rolnicze œwiata,
• potrafi przedstawiæ kompleksow¹ charakterystykê rolnictwa wybranego pañstwa oraz
oceniæ poziom jego rozwoju
na tle innych krajów,
• wymienia zagro¿enia œrodowiska zwi¹zane z niew³aœciwie
prowadzon¹ gospodark¹ roln¹, ilustruj¹c wypowiedŸ
konkretnymi przyk³adami,
• rozumie globalny wp³yw lasów
na prawid³owe funkcjonowanie
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Szczegó³owe
cele edukacyjne

Proponowane sposoby
osi¹gania celów

Za³o¿one
osi¹gniêcia ucznia

• Kompleksowa charakterystyka
rolnictwa w wybranych pañstwach – opracowanie tematu
na podstawie ró¿norodnych Ÿróde³ informacji (wed³ug wspólnie
ustalonego schematu).
• Analiza porównawcza poziomu
rozwoju rolnictwa w dwóch
dowolnie wybranych krajach.
Sformu³owanie wniosków.
• Podanie konkretnych przyk³adów zagro¿eñ dla œrodowiska
przyrodniczego zwi¹zanych
z gospodark¹ roln¹.
• Charakterystyka wybranych
dzia³ów rolnictwa na podstawie
dostêpnych materia³ów kartograficznych.
• Omówienie znaczenia ekosystemów leœnych dla prawid³owego
funkcjonowania globalnego
œrodowiska naturalnego Ziemi
oraz sposobów ochrony wielkich zespo³ów leœnych (zapis
efektów dyskusji w postaci
mapy mentalnej).
• Analiza danych statystycznych
i innych materia³ów Ÿród³owych
w celu oceny (iloœciowej i jakoœciowej) poziomu wy¿ywienia
mieszkañców globu ziemskiego;
opracowanie „mapy g³odu”.

œrodowiska przyrodniczego
Ziemi oraz docenia potrzebê ich
ochrony, w tym tak¿e wspó³pracy miêdzynarodowej,
• przedstawia i realnie ocenia
propozycje rozwi¹zania problemu g³odu na œwiecie,
• potrafi dobraæ i skonstruowaæ
w³aœciwy typ wykresu (diagramu) w zale¿noœci od charakteru prezentowanego zjawiska,
• potrafi wyszukiwaæ i selekcjonowaæ zgromadzone informacje.

Rolnictwo

• Ustalenie podstawowych
cech wyró¿niaj¹cych wybrane typy gospodarki rolnej oraz
okreœlenie ich rozmieszczenia
na kuli ziemskiej.
• Poznanie wspó³czesnych
form ustroju rolnego (na przyk³adzie wybranych pañstw).
• Wykazanie, na wybranych
przyk³adach, wp³ywu dzia³alnoœci rolniczej na stan œrodowiska naturalnego.
• Kszta³cenie umiejêtnoœci
dokonywania kompleksowej
charakterystyki okreœlonych
problemów na podstawie
zgromadzonych wczeœniej
informacji.
• Poznanie zró¿nicowania poziomu rozwoju rolnictwa na podstawie wybranych wskaŸników
gospodarczych; ustalenie przyczyn wystêpuj¹cych ró¿nic.
• Przypomnienie roli wielkich
zespo³ów leœnych dla globalnego funkcjonowania ekosystemu Ziemi.
• Rozumienie celowoœci miêdzynarodowej wspó³pracy i dzia³añ na rzecz ochrony lasów
przed rabunkow¹ gospodark¹.
• Uœwiadomienie potrzeb ¿ywnoœciowych ludnoœci œwiata
oraz mo¿liwoœci ich zaspokojenia na „bogatej Pó³nocy”
i „biednym Po³udniu”.
• Ocena skutecznoœci miêdzynarodowej ¿ywnoœciowej pomocy humanitarnej.
• Doskonalenie umiejêtnoœci
analizowania i interpretowania treœci map tematycznych,
danych statystycznych oraz
wykresów.
• Doskonalenie umiejêtnoœci
przedstawiania wybranych
informacji geograficznych za
pomoc¹ metod graficznych
i kartograficznych.
• Uœwiadomienie znaczenia bogactw mineralnych, ze szczególnym uwzglêdnieniem surowców energetycznych, na
ró¿nych etapach rozwoju spo³eczno-gospodarczego œwiata.

• Przypomnienie relacji znaczeniowej pomiêdzy pojêciami:
zasoby(bogactwa) naturalne
i bogactwa mineralne. Podzia³
bogactw mineralnych (mapa
myœlowa).

Przemys³

Dzia³
programu
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• Zaproponowanie globalnych
rozwi¹zañ problemu niedoborów ¿ywnoœciowych (swobodna dyskusja, „burza mózgów”
lub inne metody do wyboru).

Uczeñ:
• zna rozmieszczenie na œwiecie
z³ó¿ (rejonów eksploatacji)
najwa¿niejszych surowców,
• przedstawia skutki nieracjonalnej gospodarki œwiatowymi
zasobami surowcowymi,

Pozosta³e dzia³y
gospodarki

Przemys³

Dzia³
programu

Szczegó³owe
cele edukacyjne

Proponowane sposoby
osi¹gania celów

Za³o¿one
osi¹gniêcia ucznia

• Przedstawienie rozmieszczenia
zasobów g³ównych bogactw
mineralnych, ze szczególnym
uwzglêdnieniem surowców
energetycznych.
• Przedstawienie rozmieszczenia
najwa¿niejszych rejonów wydobywczych i uœwiadomienie
rzêdowej wielkoœci wydobycia
wybranych surowców mineralnych.
• Ocena skutków, jakie niesie
za sob¹ wyczerpywanie siê
z³ó¿ i nieracjonalna gospodarka zasobami surowcowymi.
• Zrozumienie znaczenia koniecznoœci zapewnienia „bezpieczeñstwa energetycznego”
œwiata.
• Poznanie struktury ga³êziowej
przemys³u i przestrzennego
rozmieszczenia produkcji
przemys³owej.
• Przypomnienie i pog³êbienie
wiadomoœci na temat etapów
rozwoju przemys³u w dziejach
œwiata.
• Poznanie najwa¿niejszych czynników lokalizacji przemys³u.
• Ocena potencja³u gospodarczego wybranych krajów.
• Ustalenie przyczyn i konsekwencji wyraŸnych dysproporcji w rozwoju produkcji
przemys³owej na œwiecie.
• Poznanie wspó³czesnych tendencji zachodz¹cych w gospodarce œwiatowej, w tym
procesów globalizacji (korporacji ponadnarodowych) oraz
modernizacji i restrukturyzacji
przemys³u.

• Omówienie znaczenia wydobycia bogactw mineralnych
dla rozwoju gospodarczego na
ró¿nych etapach dziejów.
• Æwiczenia z wykorzystaniem
map gospodarczych – okreœlanie rozmieszczenia wielkich
zag³êbi surowcowych œwiata.
• Konstruowanie diagramów prezentuj¹cych strukturê wydobycia
niektórych surowców.
• Dyskusja na temat mo¿liwych
skutków wyczerpywania siê
œwiatowych zasobów surowcowych.
• Zastosowanie metody metaplanu do przeanalizowania Ÿróde³ zaopatrzenia gospodarki
œwiatowej w energiê.
• Dyskusja na temat oceny zagro¿eñ cywilizacyjnych, zwi¹zanych z poszczególnymi rodzajami energetyki.
• Gromadzenie informacji na
temat alternatywnych Ÿróde³
energii i ich wykorzystania.
• Graficzne przedstawienie struktury ga³êziowej przemys³u.
• Wykorzystanie materia³ów
Ÿród³owych do przedstawienia
na linii czasu krótkiej historii
rozwoju przemys³u œwiatowego („rewolucje przemys³owe”,
najwa¿niejsze wynalazki itd.).
• Analiza czynników lokalizacji
przemys³u na przyk³adzie wybranych okrêgów przemys³owych
œwiata.
• Wyszukiwanie danych na poparcie tezy o wyraŸnym zró¿nicowaniu poziomu rozwoju gospodarczego pañstw œwiata („biedne Po³udnie” i „bogata Pó³noc”).
• Gromadzenie informacji z ró¿nych Ÿróde³ na temat wspó³czesnych przemian gospodarczych zachodz¹cych na
kontynentach i w wybranych
pañstwach œwiata.

• rozumie znaczenie surowców
energetycznych w gospodarce œwiatowej,
• wymienia klasyczne i alternatywne Ÿród³a zaopatrzenia
w energiê elektryczn¹,
• ocenia zagro¿enia, jakie niesie
ze sob¹ wykorzystywanie
energetyki konwencjonalnej
i energetyki j¹drowej,
• na konkretnych przyk³adach
z wybranych pañstw œwiata
przedstawia g³ówne czynniki
lokalizacji przemys³u,
• przedstawia i wyjaœnia przyczyny oraz skutki przestrzennego zró¿nicowania poziomu
rozwoju przemys³u w pañstwach œwiata, ze szczególnym
uwzglêdnieniem podzia³u na
„biedne Po³udnie” i „bogat¹
Pó³noc”,
• rozumie znaczenie i wyjaœnia
skutki wspó³czesnych tendencji, charakterystycznych
dla gospodarki œwiatowej.

• Utrwalenie znanych i wprowadzenie nowych terminów
z zakresu miêdzynarodowych
stosunków gospodarczych:
handel miêdzynarodowy,
transfer (przep³yw) kapita³u

• Wyjaœnienie znaczenia nowych
terminów z zakresu miêdzynarodowych stosunków gospodarczych.
• Ustalenie zwi¹zków przyczynowo-skutkowych pomiêdzy

Uczeñ:
• rozumie i we w³aœciwy sposób stosuje terminy: handel
miêdzynarodowy, przep³yw
kapita³u, przep³yw si³y roboczej, przep³yw us³ug, obroty
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Dzia³
programu

Szczegó³owe
cele edukacyjne

•

•

•

Pozosta³e dzia³y gospodarki

•

•

(si³y roboczej, us³ug), obroty
handlowe, saldo obrotów
handlowych, reeksport, bilans
p³atniczy kraju.
Rozumienie znaczenia miêdzynarodowej wymiany handlowej dla spo³eczno-gospodarczego rozwoju pañstw.
Poznanie zadañ wybranych
miêdzynarodowych organizacji
o charakterze gospodarczym,
ze szczególnym uwzglêdnieniem udzia³u Polski.
Zrozumienie podstawowych
mechanizmów dzia³ania œwiatowego rynku us³ug i kapita³ów.
Utrwalenie i pog³êbienie wiadomoœci o przyrodniczych,
spo³eczno-ekonomicznych
i kulturowych uwarunkowaniach rozwoju turystyki.
Zrozumienie przyczyn gwa³townego rozwoju turystyki
œwiatowej.

• Ustalenie zakresu znaczeniowego terminów: zasoby
turystyczne, walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne.

Proponowane sposoby
osi¹gania celów

•

•

•

•

•

• Okreœlenie g³ównych kierunków i obszarów ruchu turystycznego.
• Zrozumienie znaczenia us³ug
turystycznych dla gospodarki
niektórych krajów.
• Przypomnienie zakresu znaczeniowego terminów: komunikacja, transport, ³¹cznoœæ.
• Zrozumienie znaczenia komunikacji we wspó³czesnym
œwiecie; najnowsze dziedziny
komunikacji.

•

•

•

•
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handlem zagranicznym a rozwojem gospodarczym kraju.
Analiza wykresów i zestawieñ
tabelarycznych przedstawiaj¹cych udzia³ poszczególnych
pañstw (grup pañstw) w miêdzynarodowej wymianie handlowej, w tym ocena miejsca
Polski.
Analiza wykresów i zestawieñ
tabelarycznych przedstawiaj¹cych udzia³ poszczególnych towarów i ich grup w miêdzynarodowej wymianie handlowej;
okreœlenie aktualnej struktury
polskiego eksportu i importu.
Wykorzystanie dokonanych
analiz do scharakteryzowania
geograficznej i towarowej struktury handlu miêdzynarodowego.
Wyszukanie informacji na temat
wybranych miêdzynarodowych
organizacji gospodarczych;
okreœlenie ich zadañ, ustalenie
pañstw cz³onkowskich.
Wyszukanie w dowolnych Ÿród³ach (ze szczególnym uwzglêdnieniem Internetu) informacji
o mechanizmach funkcjonowania rynku us³ug i kapita³ów
w zakresie: spedycji miêdzynarodowej, budownictwa, turystyki, sprzeda¿y licencji, „know-how”, kredytów kupieckich,
obrotów papierami wartoœciowymi, inwestycji bezpoœrednich.
Wyszukanie w dowolnych Ÿród³ach (ze szczególnym uwzglêdnieniem Internetu) informacji
o zadaniach miêdzynarodowych
instytucji finansowych, takich
jak Bank Œwiatowy i Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy.
Sporz¹dzenie mapy mentalnej
opisuj¹cej g³ówne uwarunkowania rozwoju turystyki.
Wykorzystanie materia³ów Ÿród³owych (w tym Internetu) do
wskazania podstawowych walorów i zasobów turystycznych
wybranych pañstw Europy
(œwiata) oraz oceny ich atrakcyjnoœci turystycznej.
Zaprojektowanie wycieczki po
krajach Europy.

Za³o¿one
osi¹gniêcia ucznia

•

•

•

•

•

handlowe, saldo obrotów handlowych, reeksport, bilans
p³atniczy kraju,
prawid³owo interpretuje dane
liczbowe odczytane z wykresów
i zestawieñ statystycznych,
wymienia nazwy miêdzynarodowych organizacji gospodarczych, zw³aszcza tych, do
których nale¿y Polska, oraz
wyjaœnia ich g³ówne zadania,
wyjaœnia podstawowe mechanizmy funkcjonowania œwiatowego rynku kapita³ów i us³ug,
wskazuje przyczyny i skutki
gwa³townego rozwoju turystyki (przyrodnicze, spo³eczne
i ekonomiczne),
korzysta z ró¿nych Ÿróde³ informacji do oceny atrakcyjnoœci turystycznej pañstw
i regionów,

• wykorzystuje dostêpne materia³y do samodzielnego zaplanowania wycieczek,
• charakteryzuje najciekawsze
regiony turystyczne œwiata,
• wymienia nazwy obiektów
wpisanych na listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO,
• charakteryzuje ró¿ne rodzaje
transportu i ³¹cznoœci,
• wyjaœnia wp³yw rozwoju ró¿nych rodzajów transportu na
œrodowisko geograficzne,
• wyjaœnia znaczenie komunikacji w rozwoju gospodarczym i spo³ecznym,
• rozumie znaczenie globalizacji
¿ycia, wymienia konkretne jej
przyk³ady oraz pozytywne i negatywne strony tego procesu.

Szczegó³owe
cele edukacyjne

• Utrwalenie i pog³êbienie wiedzy na temat przyrodniczych
skutków eksploatacji zasobów naturalnych.

Dzia³alnoœæ gospodarcza cz³owieka a œrodowisko przyrodnicze

Proponowane sposoby
osi¹gania celów

Za³o¿one
osi¹gniêcia ucznia

• Analiza statystyk dotycz¹cych
miêdzynarodowego ruchu turystycznego.
• Sporz¹dzenie struktury rodzajów
transportu i ³¹cznoœci (w postaci
mapy mentalnej).
• Analiza poziomu rozwoju ró¿nych rodzajów transportu i ³¹cznoœci w wybranych krajach.
• Dyskusja na temat: „Œwiat jako
globalna wioska – jak to nale¿y
rozumieæ?”

Pozosta³e dzia³y gospodarki

Dzia³
programu

• Poszerzenie wiadomoœci na
temat zagro¿eñ dla œrodowiska przyrodniczego o charakterze: geograficzno-demograficznym, techniczno-ekonomicznym, spo³eczno-kulturowym oraz poznanie ich natê¿enia w krajach o zró¿nicowanym poziomie rozwoju.
• Wykazanie, na wybranych
przyk³adach, wp³ywu ró¿nych
typów (sposobów) gospodarowania na œrodowisko geograficzne.
• Poznanie relacji miêdzy cz³owiekiem i œrodowiskiem przyrodniczym na ró¿nych etapach
rozwoju spo³eczno-gospodarczego; wyjaœnienie znaczenia
terminów: determinizm geograficzny, nihilizm geograficzny,
racjonalizm geograficzny, rozwój zrównowa¿ony.
• Wskazanie geograficznych
uwarunkowañ stanu zdrowotnego ludnoœci œwiata (na
wybranych przyk³adach).
• Uœwiadomienie znaczenia
miêdzynarodowej i regionalnej
wspó³pracy w zakresie rozwi¹zywania problemów ekologicznych wspó³czesnego
œwiata.
• Poznanie zakresu i form miêdzynarodowej wspó³pracy w dziedzinie ochrony œrodowiska.

• Zgromadzenie znanych i wyszukanie dodatkowych informacji
z ró¿nych Ÿróde³ na temat podstawowych zagro¿eñ œrodowiska geograficznego wynikaj¹cych z gospodarczej dzia³alnoœci cz³owieka: efekt cieplarniany,
dziura ozonowa, kwaœne deszcze, pustynnienie i stepowienie,
wylesianie, anomalie klimatyczne, gromadzenie odpadów
i œcieków komunalnych, przemys³owych i radioaktywnych,
katastrofy przemys³owe.
• Omówienie na wybranych
przyk³adach (kontynentów,
stref, krajów) charakterystycznych cech obszarów o zró¿nicowanym sposobie gospodarowania i ró¿nym poziomie
rozwoju spo³eczno-gospodarczego; ocena wp³ywu dzia³alnoœci gospodarczej cz³owieka
w tych regionach na stopieñ
degradacji œrodowiska geograficznego.
• Pogadanka na temat zmian
w typowych pogl¹dach na relacje miêdzy cz³owiekiem i œrodowiskiem na ró¿nych etapach
rozwoju spo³eczeñstw.
• Wynotowanie ze wskazanych
przez nauczyciela Ÿróde³ lub na
podstawie dotychczasowej
wiedzy uczniów wspó³czesnych
przejawów determinizmu i nihilizmu geograficznego.
• Pogadanka z wykorzystaniem
materia³ów Ÿród³owych (dokumentów) wyjaœniaj¹ca zasadê
zrównowa¿onego rozwoju
(Agenda 21) wyznaczaj¹c¹

Uczeñ:
• wymienia najwiêksze wspó³czesne zagro¿enia ekologiczne i okreœla ich przyczyny,
• na wybranych przyk³adach
wyjaœnia wp³yw dzia³alnoœci
gospodarczej cz³owieka na
œrodowisko geograficzne
oraz zwi¹zek miêdzy sposobem gospodarowania a stopniem degradacji œrodowiska,
• rozumie znaczenie terminów:
determinizm geograficzny,
nihilizm geograficzny, racjonalizm geograficzny, rozwój
zrównowa¿ony,
• wyjaœnia zasadê zrównowa¿onego rozwoju,
• podaje przyk³ady ze swojego
otoczenia (w skali lokalnej
lub regionalnej) œwiadcz¹ce
o stosowaniu zasady zrównowa¿onego rozwoju,
• potrafi we w³asnym ¿yciu
zastosowaæ siê do regu³
uwzglêdniaj¹cych zasadê
zrównowa¿onego rozwoju,
• podaje przyk³ady geograficznego uwarunkowania stanu
zdrowotnego ludnoœci,
• wyjaœnia zagro¿enia zwi¹zane z chorobami cywilizacyjnymi,
• rozumie znaczenie i podaje
przyk³ady miêdzynarodowej
i regionalnej wspó³pracy w zakresie ochrony œrodowiska.
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Dzia³
programu

Szczegó³owe
cele edukacyjne

Proponowane sposoby
osi¹gania celów

•

Dzia³alnoœæ gospodarcza cz³owieka
a œrodowisko przyrodnicze

•

•

•

Problemy wspó³czesnego œwiata

•
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• Poznanie g³ównych tendencji
wspó³czeœnie zachodz¹cych
przemian spo³ecznych, gospodarczych i politycznych.
• Ocena zró¿nicowania poziomu
¿ycia w ró¿nych regionach
(pañstwach) Ziemi na podstawie wybranych wskaŸników.
• Poznanie przyczyn i mo¿liwych
skutków istniej¹cych regionalnych dysproporcji w poziomie rozwoju spo³eczno-gospodarczego oraz w jakoœci
¿ycia mieszkañców ró¿nych
pañstw.
• Poznanie przyczyn wybranych
konfliktów spo³eczno-ekonomicznych œwiata: wojny, kon-

Za³o¿one
osi¹gniêcia ucznia

kierunek rozwoju wspó³czesnego œwiata.
Zebranie materia³ów badawczych (z dowolnych Ÿróde³ informacji) do przeprowadzenia
analizy zale¿noœci pomiêdzy
stanem œrodowiska naturalnego
a stanem zdrowotnym jego
mieszkañców.
Interpretacja treœci map tematycznych i innych materia³ów
Ÿród³owych w celu zlokalizowania obszarów (krajów, regionów) o najwiêkszym stopniu
zagro¿enia dla stanu zdrowia
ludnoœci, w zwi¹zku np. z: brakiem dostêpu do wody pitnej,
wystêpowaniem endemicznych
ognisk chorób zakaŸnych, ska¿eniem i zanieczyszczeniem
œrodowiska.
Zaproponowanie przez uczniów
mo¿liwych sposobów ograniczenia problemów zwi¹zanych
z zagro¿eniami dla zdrowia ludzi
(„burza mózgów”, ustalenie –
drog¹ rankingu, listy potencjalnie
najefektywniejszych dzia³añ).
Wyjaœnienie znaczenia terminu
choroby cywilizacyjne.
Wyszukanie w dowolnych materia³ach Ÿród³owych konkretnych przyk³adów miêdzynarodowej i regionalnej wspó³pracy
w zakresie ochrony œrodowiska.

• Analiza wybranych przyk³adów
zmian spo³ecznych, gospodarczych i politycznych; próba
uogólnienia zaobserwowanych
tendencji.
• Analiza wybranych wskaŸników
i mierników rozwoju spo³eczno-gospodarczego i jakoœci
¿ycia, w tym: wartoœæ PKB
w przeliczeniu na 1 mieszkañca, dochód narodowy, struktura zatrudnienia w g³ównych
dzia³ach gospodarki, przeciêtna
d³ugoœæ ¿ycia, wskaŸnik alfabetyzacji, wskaŸnik zgonów
niemowl¹t itd. w ró¿nych,
wskazanych przez nauczyciela,
pañstwach.

Uczeñ:
• analizuje wybrane wskaŸniki
rozwoju spo³eczno-gospodarczego pañstw; formu³uje
wnioski,
• gromadzi i selekcjonuje materia³y Ÿród³owe na temat
problemów wspó³czesnego
œwiata,
• zna rejony i okreœla przyczyny
wybranych konfliktów spo³ecznych o ró¿nym pod³o¿u,
• w trakcie dyskusji potrafi
okreœliæ i uzasadniæ w³asne
odczucia i swoj¹ postawê
wobec tocz¹cych siê na
œwiecie konfliktów oraz nega-

Szczegó³owe
cele edukacyjne

Dzia³
programu

•
•

•

Problemy wspó³czesnego œwiata

•

flikty, w tym zbrojne, na tle
rasowym, narodowoœciowym
i religijnym; zjawisko terroryzmu.
Uœwiadomienie skali globalnego
konfliktu „Pó³noc – Po³udnie”.
Kszta³cenie postawy poszanowania prawa wszystkich ludzi
do równoœci.
Poznanie zadañ i dzia³añ podejmowanych przez wybrane
organizacje miêdzynarodowe
o charakterze politycznym,
gospodarczym i kulturalnym,
w tym ONZ; wskazanie roli organizacji humanitarnych i pozarz¹dowych.
Podsumowanie i utrwalenie
wiedzy o zagro¿eniach spo³eczno-ekonomicznych wspó³czesnego œwiata.

• Utrwalenie i pog³êbienie wiadomoœci na temat przyczyn
i skutków procesów integracji
i dezintegracji na przyk³adzie
Europy.
• Przedstawienie historii i aktualnego stanu integracji europejskiej.

Proponowane sposoby
osi¹gania celów

Za³o¿one
osi¹gniêcia ucznia

• Wskazanie na mapie œwiata
rejonów i próba okreœlenia
przyczyn niektórych konfliktów spo³eczno-ekonomicznych wspó³czesnego œwiata,
na podstawie artyku³ów prasowych oraz informacji z innych mediów.
• Zorganizowanie forum dyskusyjnego (dyskusji konferencyjnej lub panelowej) poœwiêconego próbie oceny wybranych konfliktów spo³ecznych
œwiata: „Kto ma racjê?”
• Zorganizowanie happeningu
pod has³em: „Wszyscy ludzie
s¹ równi”.
• Wyszukanie w dowolnych Ÿród³ach informacji (prasa, Internet,
literatura wskazana przez nauczyciela) na temat przyk³adów
miêdzynarodowej wspó³pracy
w zwalczaniu zjawiska terroryzmu.
• Wykonanie posterów ilustruj¹cych wybrane problemy spo³eczno-ekonomiczne wspó³czesnego œwiata, z wykorzystaniem dotychczasowej wiedzy uczniów.
• Zorganizowanie modelu obrad
sesji ONZ na wybrany temat
zwi¹zany z najwiêkszymi
problemami wspó³czesnego
œwiata.
• Gromadzenie informacji o wybranych organizacjach miêdzynarodowych (portfolio).
• Opracowanie w grupach,
z wykorzystaniem zgromadzonych wczeœniej materia³ów
Ÿród³owych, oraz przedstawienie pozosta³ym uczniom informacji o wybranych procesach
integracji i dezintegracji na
przyk³adzie kontynentu europejskiego: Unia Europejska,
euroregiony, zjednoczenie
Niemiec; rozpad ZSRR i Jugos³awii, ruchy separatystyczne
w Europie.
• Przedstawienie na linii czasu
historii integracji europejskiej
od 1950 roku.

tywnych zjawisk spo³eczno-ekonomicznych, w tym do
zjawiska terroryzmu,
• w codziennym ¿yciu wykazuje
siê postaw¹ œwiadcz¹c¹ o poszanowaniu prawa wszystkich
ludzi do równoœci,
• zna zadania i formy dzia³alnoœci wybranych organizacji
miêdzynarodowych,
• na przyk³adzie kontynentu europejskiego opisuje procesy
integracyjne i dezintegracyjne
oraz okreœla ich przyczyny.
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Szczegó³owe cele edukacyjne i zak³adane osi¹gniêcia uczniów – czêœæ III

Budowa geologiczna i ukszta³towanie powierzchni Polski

Po³o¿enie Polski

Dzia³
programu

34

Szczegó³owe
cele edukacyjne

Proponowane sposoby
osi¹gania celów

Za³o¿one
osi¹gniêcia ucznia

• Doskonalenie umiejêtnoœci
okreœlania po³o¿enia punktów
i obszarów na kuli ziemskiej.
• Doskonalenie umiejêtnoœci
korzystania z mapy fizycznej
i map tematycznych w celu
opisania po³o¿enia Polski: matematyczno-geograficznego,
fizyczno-geograficznego, politycznego, komunikacyjnego
oraz po³o¿enia naszego kraju
na tle budowy geologicznej
Europy.
• Poznanie i zrozumienie przyrodniczych i spo³eczno-ekonomicznych konsekwencji
po³o¿enia Polski.

• Æwiczenia w okreœlaniu wspó³rzêdnych geograficznych punktów oraz rozci¹g³oœci geograficznej obszarów na mapie fizycznej œwiata i mapie fizycznej
Polski.
• Okreœlanie wspó³rzêdnych geograficznych najdalej wysuniêtych na N, S, W i E punktów
oraz rozci¹g³oœci po³udnikowej
i równole¿nikowej Polski.
• Analiza treœci map tematycznych w celu opisania po³o¿enia
fizyczno-geograficznego Polski
w Europie oraz po³o¿enia na tle
wielkich struktur geologicznych Europy, po³o¿enia politycznego i komunikacyjnego.
• Dyskusja na temat przyrodniczych i spo³eczno-ekonomicznych konsekwencji po³o¿enia
Polski.

Uczeñ:
• potrafi okreœliæ wspó³rzêdne
geograficzne dowolnego
punktu oraz rozci¹g³oœæ po³udnikow¹ i równole¿nikow¹
wybranego obszaru na kuli
ziemskiej,
• potrafi okreœliæ po³o¿enie
matematyczno-geograficzne
Polski oraz wynikaj¹ce z niego
konsekwencje,
• potrafi korzystaæ z ró¿nych
map tematycznych oraz
opisaæ na ich podstawie po³o¿enie Polski w Europie (fizyczno-geograficzne, polityczne, komunikacyjne oraz
na tle wielkich struktur geologicznych Europy),
• rozumie i potrafi wyjaœniæ
przyrodnicze i spo³eczno-ekonomiczne konsekwencje
po³o¿enia Polski.

• Poszerzenie i utrwalenie wiadomoœci na temat budowy
geologicznej oraz najwa¿niejszych wydarzeñ w dziejach
geologicznych Polski.
• Zrozumienie zwi¹zków miêdzy budow¹ geologiczn¹
a rzeŸb¹ terenu oraz poznanie
charakterystycznych cech
ukszta³towania powierzchni
Polski.
• Poszerzenie i utrwalenie wiadomoœci o g³ównych czynnikach i procesach rzeŸbotwórczych zachodz¹cych w trzeciorzêdzie i czwartorzêdzie
na terytorium Polski.
• Poznanie g³ównych rysów
rzeŸby powsta³ych w trzeciorzêdzie i czwar torzêdzie
w Polsce.
• Poznanie g³ównych typów
i form wystêpowania z³ó¿ mineralnych i ich zwi¹zku z budow¹ geologiczn¹.
• Zrozumienie roli cz³owieka jako
wa¿nego czynnika rzeŸbotwórczego oraz uœwiadomienie
uczniom koniecznoœci racjo-

• Czytanie i interpretacja map
i przekrojów geologicznych
oraz tabeli stratygraficznej
w celu chronologicznego uporz¹dkowania najwa¿niejszych
wydarzeñ w dziejach geologicznych Polski.
• Prezentacja filmu, przezroczy
i ilustracji przedstawiaj¹cych
dzieje geologiczne Polski lub
wycieczka do muzeum geologicznego.
• Analiza blokdiagramów, porównanie map: geologicznej i hipsometrycznej Polski, a tak¿e
konstruowanie i interpretacja
krzywej hipsograficznej Polski.
• Charakterystyka g³ównych
procesów rzeŸbotwórczych
zachodz¹cych na terytorium
Polski w trzeciorzêdzie i czwartorzêdzie na podstawie ró¿nych
Ÿróde³ informacji (film, ilustracje,
blokdiagramy, mapy geologiczne, mapy paleogeograficzne,
mapy geomorfologiczne itp.).
• Czytanie i interpretacja map
paleogeograficznych i geomorfologicznych oraz ilustracji
w celu poznania g³ównych rysów

Uczeñ:
• potrafi omówiæ budowê geologiczn¹ oraz najwa¿niejsze
wydarzenia w dziejach geologicznych Polski i ich chronologiê,
• rozumie i wyjaœnia wp³yw
budowy geologicznej na
ukszta³towanie powierzchni
Polski,
• zna charakterystyczne cechy
ukszta³towania powierzchni
Polski,
• potrafi wymieniæ g³ówne
czynniki i procesy rzeŸbotwórcze zachodz¹ce w trzeciorzêdzie i czwartorzêdzie
na terytorium Polski oraz
wyjaœniæ ich wp³yw na rzeŸbê
powierzchni Polski,
• rozumie znaczenie terminu
z³o¿e mineralne, potrafi wymieniæ g³ówne typy i formy
wystêpowania z³ó¿ mineralnych w Polsce oraz dostrzega
zwi¹zek miêdzy budow¹
geologiczn¹ a typem z³o¿a,
• czyta i interpretuje mapy
i przekroje geologiczne oraz
potrafi zinterpretowaæ infor-

Budowa geologiczna i ukszta³towanie powierzchni Polski

Dzia³
programu

Szczegó³owe
cele edukacyjne
nalnego gospodarowania z³o¿ami surowców mineralnych.
• Kszta³cenie umiejêtnoœci
czytania i analizowania map
i przekrojów geologicznych
oraz tabeli stratygraficznej.
• Doskonalenie umiejêtnoœci
rozpoznawania typowych
ska³ i pospolitych minera³ów
wystêpuj¹cych w Polsce.
• Poznanie dziejów geologicznych w³asnego regionu.

Proponowane sposoby
osi¹gania celów
rzeŸby terenu Polski w trzeciorzêdzie i czwartorzêdzie.
Analiza znaczenia terminu z³o¿e
mineralne na podstawie s³ownika pojêæ geograficznych.
Opis wybranych typów z³ó¿
mineralnych i form ich wystêpowania oraz wykazanie
zwi¹zków miêdzy budow¹
geologiczn¹ a typem z³o¿a (na
podstawie ró¿nych Ÿróde³ informacji: s³ownika pojêæ geograficznych, map i przekrojów
geologicznych, map z³ó¿ surowców mineralnych itp.).
Æwiczenia w rozpoznawaniu
typowych okazów ska³ i minera³ów, opisywanie charakterystycznych cech oraz okreœlanie ich genezy.
Dyskusja na temat wp³ywu
cz³owieka na ukszta³towanie
powierzchni Polski oraz gospodarowania z³o¿ami surowców
mineralnych w aspekcie ochrony i kszta³towania œrodowiska
przyrodniczego.
Opisanie dziejów geologicznych w³asnego regionu na
podstawie ró¿nych Ÿróde³ informacji.
Wycieczka do pobliskiego kamienio³omu, ¿wirowni, glinianki lub naturalnego ods³oniêcia
w celu poznania dziejów geologicznych w³asnego regionu.

macje zawarte w blokdiagramach oraz w tabeli stratygraficznej,
• rozpoznaje i opisuje typowe
ska³y i pospolite minera³y
wystêpuj¹ce w Polsce na
podstawie okazów zgromadzonych w pracowni geograficznej,
• zna dzieje geologiczne w³asnego regionu i potrafi powi¹zaæ
je z dziejami geologicznymi
Polski,
• potrafi podaæ przyk³ady wp³ywu cz³owieka na ukszta³towanie powierzchni Polski oraz
rozumie koniecznoœæ racjonalnego gospodarowania z³o¿ami surowców mineralnych.

• Wyjaœnienie wp³ywu czynników
klimatotwórczych na klimat
w Polsce na podstawie mapy
fizycznej i mapy klimatycznej
Europy.
• Czytanie i interpretacja map
klimatycznych, wykresów przebiegu temperatur powietrza
i wielkoœci opadów w celu
poznania specyficznych cech
klimatu Polski.
• Czytanie i interpretacja mapy
fizycznej Polski i map hydrologicznych oraz wykresów i diagramów obrazuj¹cych cechy
wód w celu scharakteryzowania
wód powierzchniowych i wód
podziemnych w Polsce.

Uczeñ:
• zna czynniki klimatotwórcze,
potrafi wyjaœniæ ich wp³yw
na klimat Polski i wykazaæ
regionalne zró¿nicowanie klimatu Polski,
• potrafi podaæ specyficzne
cechy wód powierzchniowych, wyjaœniæ przyczyny
ich zró¿nicowania oraz omówiæ warunki wystêpowania
i w³aœciwoœci wód podziemnych w Polsce,
• zna podstawowe genetyczne
typy gleb w Polsce oraz potrafi omówiæ ich rozmieszczenie i przydatnoœæ rolnicz¹,

•

•

•

•

•

Zró¿nicowanie warunków klimatycznych,
wodnych, glebowych oraz œwiata roœlinnego
i zwierzêcego w Polsce

•

• Poszerzenie i utrwalenie wiadomoœci na temat czynników
klimatotwórczych oraz specyficznych cech klimatu Polski.
• Poznanie zró¿nicowania i specyficznych cech wód powierzchniowych oraz warunków wystêpowania i w³aœciwoœci wód podziemnych w Polsce.
• Utrwalenie i poszerzenie wiadomoœci na temat typów gleb,
ich rozmieszczenia w Polsce
i przydatnoœci rolniczej.
• Poszerzenie i utrwalenie wiedzy
na temat œwiata roœlinnego
i zwierzêcego w Polsce oraz
jego zagro¿eñ.

Za³o¿one
osi¹gniêcia ucznia
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Proponujemy realizacjê tego dzia³u programu
na podstawie podzia³u Polski
na regiony fizyczno-geograficzne wed³ug J. Kondrackiego

Regionalizacja fizyczno-geograficzna Polski

Zró¿nicowanie warunków klimatycznych, wodnych, glebowych
oraz œwiata roœlinnego i zwierzêcego w Polsce

Dzia³
programu

Szczegó³owe
cele edukacyjne

Proponowane sposoby
osi¹gania celów

Za³o¿one
osi¹gniêcia ucznia

• Doskonalenie umiejêtnoœci
czytania i analizowania mapy
fizycznej Polski, map tematycznych oraz wykresów i diagramów przedstawiaj¹cych ró¿ne
procesy i zjawiska klimatyczne,
hydrologiczne i glebowe.
• Zrozumienie wp³ywu cz³owieka na warunki klimatyczne
i stosunki wodne w Polsce.
• Zrozumienie znaczenia wody
w gospodarce kraju oraz jej racjonalnego wykorzystania.
Poznanie obszarów nadwy¿ek
i niedoborów wody w Polsce.
• Poznanie i zrozumienie
przyczyn oraz skutków
degradacji i zniszczenia gleb
w Polsce.

• Czytanie i interpretacja map
glebowych oraz mapy u¿ytkowania gruntów i struktury
upraw w celu scharakteryzowania rozmieszczenia gleb
w Polsce i ich przydatnoœci
rolniczej.
• Czytanie i interpretacja map
rozmieszczenia roœlinnoœci
i zwierz¹t w Polsce w celu
wykazania regionalnego zró¿nicowania zbiorowisk roœlinnych i œwiata zwierzêcego.
• Wyjaœnienie wp³ywu cz³owieka
na warunki klimatyczne, stosunki wodne oraz œwiat roœlinny i zwierzêcy w Polsce, na podstawie filmu, przezroczy itp.
• Analiza przyczyn niszczenia
i degradacji gleb na wybranych
przyk³adach. Dyskusja na temat sposobów rekultywacji
i ochrony gleb w Polsce.
• Dyskusja na temat znaczenia
wody dla dzia³alnoœci cz³owieka.
• Prezentacja obowi¹zuj¹cych
w Polsce i w krajach Unii Europejskiej form ochrony przyrody
– analiza porównawcza na
podstawie informacji zawartych
w podrêczniku lub innym Ÿródle wiedzy.
• Wycieczka do obszaru prawnie
chronionego (parku narodowego, rezerwatu przyrody itp.).

• umie wyjaœniæ klasyfikacjê
bonitacyjn¹ gleb w Polsce,
• potrafi scharakteryzowaæ
zró¿nicowanie œwiata roœlinnego i zwierzêcego w Polsce
oraz omówiæ jego zagro¿enia,
• czyta i interpretuje ró¿ne Ÿród³a informacji (mapê fizyczn¹
Polski, mapy: glebowe, klimatyczne i hydrologiczne, wykresy, diagramy itp.) oraz wyci¹ga wnioski na ich podstawie,
• rozumie i wyjaœnia na przyk³adach wp³yw cz³owieka na
klimat, wody oraz gleby
w Polsce,
• podaje przyk³ady racjonalnego i nieracjonalnego wykorzystania wody w Polsce,

• Omówienie kryteriów podzia³u
Polski na regiony fizyczno-geograficzne na podstawie
podrêcznika lub innego Ÿród³a
informacji.
• Przedstawienie podzia³u Polski
na regiony fizyczno-geograficzne na podstawie map.
• Charakterystyka wybranych
regionów fizyczno-geograficznych Polski na podstawie ró¿nych Ÿróde³ informacji (ze
szczególnym uwzglêdnieniem
w³asnego regionu).
• Wykazanie zró¿nicowania œrodowiska przyrodniczego Polski
na podstawie regionalizacji
fizyczno-geograficznej.
• Gromadzenie informacji o w³asnym regionie.

Uczeñ:
• zna kryteria podzia³u Polski
na regiony fizyczno-geograficzne,
• potrafi wymieniæ i pokazaæ na
mapie g³ówne regiony fizyczno-geograficzne Polski,
• charakteryzuje wybrane regiony fizyczno-geograficzne
Polski,
• potrafi wykazaæ zró¿nicowanie œrodowiska przyrodniczego Polski na podstawie
podzia³u kraju na regiony fizyczno-geograficzne,
• potrafi scharakteryzowaæ
œrodowisko przyrodnicze
w³asnego regionu.

• Poznanie form ochrony przyrody w Polsce w œwietle ochrony przyrody w krajach Unii
Europejskiej.

• Poznanie kryteriów regionalizacji fizyczno-geograficznej
Polski.
• Poznanie podzia³u Polski na
regiony fizyczno-geograficzne
oraz ich charakterystycznych
cech.
• Doskonalenie umiejêtnoœci
czytania i analizowania mapy
regionów fizyczno-geograficznych Polski.
• Pog³êbienie wiadomoœci o œrodowisku przyrodniczym w³asnego regionu.

• zna formy ochrony przyrody
w Polsce oraz w krajach Unii
Europejskiej i potrafi omówiæ
podobieñstwa oraz ró¿nice
w dzia³aniach na rzecz ochrony przyrody w naszym kraju
i w pañstwach Unii Europejskiej.

Ludnoœæ Polski

Dzia³
programu

Szczegó³owe
cele edukacyjne

Proponowane sposoby
osi¹gania celów

Za³o¿one
osi¹gniêcia ucznia

• Przypomnienie historycznych
zmian terytorium Polski oraz
okreœlenie ich przyczyn (ze
szczególnym uwzglêdnieniem
okresu powojennego).
• Zrozumienie przyczyn zmian
liczby ludnoœci Polski w przesz³oœci oraz okreœlenie wspó³czesnych tendencji demograficznych i ich skutków.
• Zrozumienie przyczyn oraz poznanie kierunków i skutków
historycznych i wspó³czesnych
migracji ludnoœci Polski.
• Utrwalenie wiadomoœci o powojennych zmianach w podziale administracyjnym Polski;
poznanie obecnych jednostek
administracyjnych.

• Czytanie i interpretacja map
oraz wykresów i danych statystycznych obrazuj¹cych historyczne i wspó³czesne stosunki
demograficzne w Polsce na tle
Europy i œwiata.
• Ustalenie przyczyn i opracowanie schematycznej mapy najwa¿niejszych historycznych i wspó³czesnych migracji Polaków.
• Czytanie map administracyjnych
Polski z ró¿nych lat i ich porównanie z obecnym podzia³em
terytorialno-administracyjnym
kraju.
• Czytanie i interpretacja mapy
rozmieszczenia ludnoœci Polski.
Omówienie wspó³czesnych
procesów osadniczych i urbanizacyjnych w Polsce (ilustrowane filmem). Opracowanie
mapy mentalnej prezentuj¹cej
przyczyny i skutki wyludniania
siê obszarów wiejskich.
• Analiza wybranych struktur demograficznych Polski (wg p³ci
i wieku, narodowoœciowa, wyznaniowa, zawodowa).
• Obliczanie na podstawie danych
z roczników statystycznych
wybranych wartoœci i wskaŸników demograficznych dla Polski
lub wybranych jednostek administracyjnych kraju (przyrost
rzeczywisty, wskaŸnik przyrostu
naturalnego, gêstoœæ zaludnienia,
saldo migracji) oraz konstruowanie wykresów demograficznych
ró¿nych typów.
• Opracowanie charakterystyki
demograficznej Polski na tle
Europy.
• Próba okreœlenia prognozy
demograficznej dla Polski na
najbli¿sze lata, na podstawie
znajomoœci aktualnej sytuacji
i obserwowanych tendencji
(dyskusja).

Uczeñ:
• zna i interpretuje podstawowe
zmiany terytorialne, administracyjne i ludnoœciowe, jakie
zachodzi³y w naszym kraju
w XX w.,
• przedstawia (wyszukuje, oblicza) wybrane dane liczbowe
obrazuj¹ce sytuacjê demograficzn¹ Polski,
• zna g³ówne przyczyny, okresy
i kierunki ruchów migracyjnych,
• okreœla przyczyny zró¿nicowania gêstoœci zaludnienia
w Polsce,

• Ocena przyrodniczych i spo³eczno-ekonomicznych warunków
rozwoju rolnictwa w Polsce
(metod¹ analizy SWOT).
• Analiza porównawcza map:
glebowej, klimatycznej i mapy
rolnictwa Polski (typy gospodar-

Uczeñ:
• wymienia przyrodnicze i pozaprzyrodnicze, historyczne
i wspó³czesne czynniki maj¹ce wp³yw na rozwój rolnictwa
w Polsce i zachodz¹ce w nim
zmiany,

• Poznanie rozmieszczenia ludnoœci na terytorium kraju oraz
okreœlenie przyczyn i skutków
nierównomiernej gêstoœci zaludnienia.
• Poznanie wspó³czesnych zmian
zachodz¹cych w sieci osadniczej Polski oraz zrozumienie
przyczyn i skutków g³ównych
procesów urbanizacyjnych.
• Poznanie podstawowych struktur demograficznych Polski
i ich porównanie z wybranymi
krajami Europy.
• Doskonalenie umiejêtnoœci
analizowania wykresów i zestawieñ statystycznych oraz dokonywania prostych obliczeñ.

Rolnictwo

• Kszta³cenie umiejêtnoœci
przedstawiania informacji demograficznych za pomoc¹
metod kartograficznych.

• Poznanie przyrodniczych i pozaprzyrodniczych (spo³ecznych,
ekonomicznych, politycznych)
warunków rozwoju rolnictwa
w Polsce.
• Uœwiadomienie historycznych
uwarunkowañ, które wp³ynê³y

• charakteryzuje wspó³czesne
procesy osadnicze w Polsce,
• omawia zró¿nicowanie ludnoœci w Polsce na podstawie
analizy wybranych struktur
demograficznych,
• wykonuje obliczenia i konstruuje wykresy i diagramy obrazuj¹ce problemy ludnoœciowe,
• rozumie skutki zachodz¹cych
zmian ludnoœciowych i potrafi
oceniæ ich wp³yw na sytuacjê
gospodarcz¹ i spo³eczn¹ kraju,
• prognozuje przysz³e zmiany
demograficzne (na podstawie
analizy wykresów i danych
statystycznych oraz wiadomoœci z ró¿nych Ÿróde³ informacji),
uzasadnia swoje wnioski.
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Dzia³
programu

Szczegó³owe
cele edukacyjne
na obecny stan rolnictwa
w Polsce i zmiany, jakie zachodzi³y w nim w ostatnich latach
(w tym struktury w³asnoœciowej).
• Poznanie przestrzennych
aspektów struktury rolnictwa
w Polsce (rozmieszczenie najwa¿niejszych obszarów rolniczych oraz g³ównych dzia³ów
produkcji rolnej – uprawy, hodowla).
• Zrozumienie zale¿noœci pomiêdzy poziomem rozwoju
rolnictwa a innymi dzia³ami
gospodarki (ze szczególnym
uwzglêdnieniem gospodarki
¿ywnoœciowej).

Rolnictwo

• Uœwiadomienie szans, zagro¿eñ i mo¿liwych dróg rozwoju
polskiego rolnictwa po przyst¹pieniu do Unii Europejskiej.

Proponowane sposoby
osi¹gania celów

•

•

•

•

• Pog³êbienie wiedzy na temat
roli lasów w gospodarce i ich
znaczenia dla stanu œrodowiska
naturalnego.
• Poznanie przyrodniczych i pozaprzyrodniczych warunków
wp³ywaj¹cych na gospodarkê
leœn¹.
• Doskonalenie umiejêtnoœci
analizowania i interpretowania
danych statystycznych.
• Doskonalenie umiejêtnoœci
przetwarzania informacji (np.
prawid³owego doboru typu
diagramu dla przedstawienia
okreœlonych zjawisk; obliczania wybranych wskaŸników
ekonomicznych na podstawie
danych statystycznych itd.).

•

•

•

•
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ki rolnej, rozmieszczenie g³ównych upraw) w celu okreœlenia
zale¿noœci pomiêdzy typem
gospodarki rolnej a warunkami
naturalnymi.
Opracowanie „sieci” powi¹zañ
pomiêdzy œrodowiskiem naturalnym, rolnictwem oraz innymi
dzia³ami gospodarki.
Przedstawianie wybranych informacji za pomoc¹ metod
graficznych (np. struktura
u¿ytkowania ziemi, struktura
upraw, wielkoœæ zbiorów i plonów), dla okreœlonych skal
przestrzennych i czasowych.
Zestawienie istotnych cech
polskiego rolnictwa w postaci
tabelarycznej lub posteru.
Porównanie stanu rolnictwa
w Polsce i wybranych krajach
UE i Europy Wschodniej na
podstawie analizy wybranych
wskaŸników (np. przeciêtna
wielkoœæ gospodarstw rolnych,
plony wa¿niejszych ziemiop³odów, wielkoœæ produkcji rolnej,
zatrudnienie w rolnictwie, udzia³
sektora rolnego w tworzeniu
PKB). Sformu³owanie wniosków.
Wyszukanie w materia³ach
Ÿród³owych (Internet, informatory wydawane przez oœrodki
informacji europejskiej i in.)
danych dotycz¹cych polityki
rolnej krajów UE.
Sformu³owanie wniosków dotycz¹cych stopnia dostosowania
polskiego rolnictwa do standardów unijnych.
Gromadzenie aktualnych informacji z ró¿nych Ÿróde³ (prasa
codzienna i specjalistyczna,
telewizja, inne media) na temat
zmian zachodz¹cych w polskim
rolnictwie (portfolio).
Dyskusja na temat sytuacji
polskiego rolnictwa po wejœciu
do UE (proponowane tematy:
Czy rolnictwo ekologiczne
mo¿e staæ siê polsk¹ specjalnoœci¹ w Unii?; Polska w UE
– rozkwit czy upadek polskiego rolnictwa?).

Za³o¿one
osi¹gniêcia ucznia
• zna rozmieszczenie g³ównych
upraw w Polsce,
• rozumie zale¿noœci pomiêdzy warunkami naturalnymi
a rozmieszczeniem poszczególnych upraw i rejonów
hodowli,
• charakteryzuje rolnictwo
w Polsce poprzez okreœlenie
jego istotnych cech,
• wyjaœnia wp³yw gospodarki
rolnej na stan œrodowiska
przyrodniczego,
• podaje przyk³ady pozytywnych i negatywnych skutków
restrukturyzacji polskiego
rolnictwa,
• krytycznie ocenia szanse
(zagro¿enia) rolnictwa zwi¹zane z przyst¹pieniem Polski
do UE,
• rozumie wp³yw lasów na stan
œrodowiska przyrodniczego
oraz docenia koniecznoœæ
ich ochrony,
• potrafi okreœliæ gospodarcze
znaczenie zasobów leœnych,
• potrafi przedstawiæ wybrane
informacje za pomoc¹ ró¿nych metod graficznych,
• potrafi wyszukiwaæ i selekcjonowaæ zgromadzone informacje.

Szczegó³owe
cele edukacyjne

• Utrwalenie i poszerzenie wiadomoœci o rozmieszczeniu
g³ównych z³ó¿ mineralnych
w Polsce, wielkoœci ich eksploatacji oraz znaczeniu gospodarczym.
• Poznanie najwa¿niejszych
czynników lokalizacji przemys³u w Polsce (przyrodniczych
i pozaprzyrodniczych).

Przemys³

• Poznanie zmian, jakie zasz³y
w strukturze przemys³u w Polsce (po 1989 r.) oraz przyczyn
i skutków restrukturyzacji
przemys³u.
• Poznanie obecnego rozmieszczenia i struktury ga³êziowej
przemys³u, wielkoœci produkcji
przemys³owej oraz dysproporcji poziomu uprzemys³owienia
w ró¿nych regionach Polski.
• Ocena potencja³u gospodarczego Polski na tle krajów Europy (w tym krajów UE i pañstw
– kandydatów do Unii).

Pozosta³e
dzia³y
gospodarki

Proponowane sposoby
osi¹gania celów

Za³o¿one
osi¹gniêcia ucznia

• Ocena stanu zdrowotnego lasów w Polsce (na podstawie
materia³ów filmowych, zdjêæ,
map ekologicznych, danych
statystycznych, obserwacji terenowych).
• Dyskusja na temat: Prywatyzacja lasów – szansa czy zagro¿enie? – jako wstêp lub
podsumowanie problematyki
zwi¹zanej z gospodark¹ leœn¹.

Rolnictwo

Dzia³
programu

• Zrozumienie znaczenia transportu jako czynnika zapewniaj¹cego prawid³owe funkcjonowanie gospodarki oraz jako
czynnika lokalizacji przemys³u.

• Analiza danych statystycznych
dotycz¹cych wielkoœci wydobycia oraz importu wybranych
surowców mineralnych.
• Interpretacja map tematycznych
i analiza materia³ów Ÿród³owych
w celu okreœlenia czynników
lokalizacji przemys³u w Polsce
(okreœlonych ga³êzi przemys³u,
we wskazanych regionach lub
w wybranych okrêgach przemys³owych).
• Przedstawienie wybranych informacji dotycz¹cych przemys³u w formie graficznej.
• Praca w grupach nad opracowaniem charakterystyki wybranych
ga³êzi przemys³u, uwzglêdniaj¹cej rozmieszczenie i wielkoœæ
produkcji przemys³owej, lokalizacjê najwiêkszych zak³adów,
tendencje rozwojowe itd. (z wykorzystaniem dowolnych Ÿróde³
informacji); prezentacja wyników pracy grup.
• Okreœlenie problemów wi¹¿¹cych siê ze zmianami zachodz¹cymi w gospodarce polskiej oraz poszukiwanie sposobów na ich rozwi¹zanie
(„burza mózgów”).
• Analiza danych statystycznych
pozwalaj¹cych na ocenê potencja³u gospodarczego Polski.

Uczeñ:
• wymienia i rozpoznaje na okazach najwa¿niejsze surowce
mineralne,
• przedstawia na mapie gospodarczej Polski rozmieszczenie
najwa¿niejszych z³ó¿ surowcowych,
• ocenia zasobnoœæ surowcow¹
kraju; wskazuje mo¿liwoœci
uzupe³nienia niedoborów surowcowych,
• wymienia obecne i potencjalne Ÿród³a zaopatrzenia
kraju w energiê elektryczn¹,
• potrafi podaæ konkretne przyk³ady gospodarczego wykorzystania bogactw mineralnych
(bezpoœrednio lub w przemyœle
przetwórczym),
• okreœla najwa¿niejsze czynniki
lokalizacji przemys³u w Polsce
(na konkretnych przyk³adach),
• przedstawia i wyjaœnia przestrzenne zró¿nicowanie poziomu rozwoju przemys³u
w Polsce,
• charakteryzuje zmiany, jakie
zachodzi³y w strukturze ga³êziowej przemys³u w Polsce
w ostatnich latach,
• na bie¿¹co œledzi i analizuje
informacje dotycz¹ce sytuacji
w polskim przemyœle oraz
nowych inwestycji w tym
zakresie.

• Opisanie historycznych uwarunkowañ, aktualnego stanu i zmian
zachodz¹cych w transporcie, na
podstawie analizy map tematycznych i danych statystycznych.

Uczeñ:
• wyjaœnia na przyk³adach gospodarcz¹ rolê transportu (zarówno kompleksow¹, jak i jego
poszczególnych rodzajów),
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Dzia³
programu

Szczegó³owe
cele edukacyjne

Proponowane sposoby
osi¹gania celów

Za³o¿one
osi¹gniêcia ucznia

• Poznanie i zrozumienie historycznych uwarunkowañ nierównomiernego rozwoju sieci
transportowej Polski.
• Zrozumienie koniecznoœci inwestowania w rozwój sieci
transportowej i nowoczesnych
œrodków transportu.
• Zrozumienie potrzeby wprowadzania w Polsce najnowszych rozwi¹zañ w dziedzinie
³¹cznoœci.
• Rozumienie znaczenia miêdzynarodowej wymiany handlowej dla dynamiki rozwoju
gospodarczego Polski.

• Podanie przyk³adów zwi¹zków
pomiêdzy transportem a innymi dzia³ami gospodarki.
• Omówienie znaczenia poszczególnych rodzajów transportu
w Polsce (na podstawie analizy
danych statystycznych).
• Analiza po³o¿enia komunikacyjnego Polski w Europie;
przeœledzenie przebiegu miêdzynarodowych szlaków tranzytowych, drogowe, kolejowe
i lotnicze po³¹czenia miêdzy
Polsk¹ a krajami s¹siednimi.
• Przedstawienie w dyskusji wybranych problemów transportu
w Polsce (np. rozbudowa sieci
autostrad, poprawa stanu kolejnictwa, wykorzystanie po³o¿enia
nadmorskiego i in.); zaproponowanie katalogu niezbêdnych
dzia³añ w celu ich rozwi¹zania.
• Okreœlenie zmian kierunków,
g³ównych partnerów handlowych, struktury eksportu i importu, bilansu handlowego Polski na podstawie analizy danych
statystycznych z ró¿nych lat.
• Ustalenie przyrodniczych,
spo³eczno-ekonomicznych
i kulturowych uwarunkowañ
i nastêpstw rozwoju turystyki
w Polsce (mapa mentalna).
• Utworzenie rankingu atrakcji
turystycznych Polski / w³asnego regionu; wybór obiektów
war tych wpisania na Listê
Œwiatowego Dziedzictwa
UNESCO.
• Ocena walorów turystycznych
wybranych regionów Polski
(analiza SWOT).
• Zaplanowanie wycieczki po
w³asnym regionie – wykorzystanie dostêpnych materia³ów
Ÿród³owych (mapy turystyczne, przewodniki, informatory,
literatura popularnonaukowa).
• Nakrêcenie filmu lub opracowanie albumu fotograficznego
promuj¹cego w³asny region.
• Zorganizowanie wycieczki
krajoznawczo-turystycznej do
innych regionów Polski.

• ocenia poziom rozwoju sieci
transportowej we w³asnym
regionie,
• podaje przyk³ady nowych inwestycji w zakresie komunikacji w Polsce (w tym w swoim
regionie),
• dostrzega szanse rozwoju
wynikaj¹ce z po³o¿enia Polski
na skrzy¿owaniu g³ównych
szlaków tranzytowych Europy,
• okreœla perspektywy rozwoju
wybranych rodzajów transportu i ³¹cznoœci na podstawie ró¿nych Ÿróde³ informacji,

Pozosta³e dzia³y gospodarki

• Poznanie uwarunkowañ, które zadecydowa³y o obecnej
strukturze towarowej i geograficznej polskiego handlu
zagranicznego.
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• Zrozumienie wp³ywu turystyki
(rozwoju us³ug turystycznych)
na aktywizacjê ekonomiczn¹
niektórych obszarów.
• Poznanie perspektyw rozwoju
turystyki w Polsce.
• Kszta³towanie poczucia wiêzi
z w³asnym regionem i jego
dziedzictwem kulturowym na
tle dziedzictwa narodowego.

• przedstawia powi¹zania gospodarcze i handlowe Polski
z innymi krajami,
• rozumie i wyjaœnia na konkretnych przyk³adach zwi¹zek
miêdzy rozwojem turystyki
a aktywizacj¹ gospodarcz¹
regionu,
• przedstawia najwiêksze
atrakcje turystyczne Polski,
w tym obiekty wpisane na
Listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO,
• charakteryzuje i ocenia walory turystyczne wybranych
regionów Polski,
• wymienia przyk³ady atrakcyjnych pod wzglêdem turystycznym obiektów i miejsc
w regionach s¹siaduj¹cych
z jego w³asnym miejscem
zamieszkania; rozumie znaczenie ró¿norodnoœci warunków kulturowych, w jakich
¿yj¹ ludzie,
• samodzielnie lub we wspó³pracy z innymi podejmuje
dzia³ania na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego w³asnego regionu.

Dzia³
programu

Szczegó³owe
cele edukacyjne

Proponowane sposoby
osi¹gania celów

Za³o¿one
osi¹gniêcia ucznia

• Utrwalenie i podsumowanie
wiedzy dotycz¹cej zale¿noœci
pomiêdzy dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ cz³owieka a œrodowiskiem naturalnym.

• Zaplanowanie i przeprowadzenie ekologicznych badañ
terenowych w okolicy szko³y
lub miejsca zamieszkania
(praca indywidualna uczniów
lub temat projektu miêdzyprzedmiotowego).
• Przeprowadzenie w okolicy
miejsca zamieszkania inwentaryzacji miejsc szczególnie
zagro¿onych niekorzystnym
wp³ywem dzia³alnoœci ludzkiej
(po wczeœniejszym opracowaniu
arkusza inwentaryzacyjnego).
• Opracowanie wyników badañ
i przygotowanie materia³ów
do prezentacji, w postaci np.
zestawieñ tabelarycznych i ich
analizy, szkiców terenowych,
fotografii, opisów, wywiadów
itp.
• Kameralne podsumowanie wyników badañ; „burza mózgów”–
jak mo¿na wp³yn¹æ na poprawê
stanu œrodowiska?
• Sformu³owanie wniosków, petycji do w³adz, listu otwartego,
decyzji o samodzielnym podjêciu efektywnych dzia³añ
zmierzaj¹cych do zauwa¿alnej
poprawy stanu œrodowiska.
• Bezpoœrednia obserwacja zmian
zachodz¹cych w œrodowisku
przyrodniczym na skutek gospodarczej dzia³alnoœci cz³owieka
(wycieczka).
• Gromadzenie materia³ów do
opracowania monografii gospodarczej w³asnego regionu,
z wykorzystaniem mo¿liwie
ró¿norodnych Ÿróde³ informacji,
w tym dostêpnych programów
typu GIS.
• Wykorzystanie metody „ró¿y
diagnostycznej” do wszechstronnej analizy rozwoju w³asnego regionu/miejscowoœci,
wed³ug kryteriów uzgodnionych w drodze swobodnej
dyskusji.
• Próba opracowania prognozy
przypuszczalnych zmian, jakie
bêd¹ zachodziæ w œrodowisku
lokalnym w ci¹gu najbli¿szych
lat.

Uczeñ:
• wykazuje znajomoœæ zale¿noœci zachodz¹cych w relacjach cz³owiek–œrodowisko,
a zw³aszcza niekorzystnego
wp³ywu dzia³alnoœci gospodarczej cz³owieka na œrodowisko przyrodnicze,
• wskazuje konkretne zagro¿enia
œrodowiska geograficznego
w swoim regionie,
• planuje i przeprowadza badania terenowe oraz opracowuje
i prezentuje ich wyniki,
• samodzielnie, lub we wspó³pracy z innymi, podejmuje
konkretne dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy stanu œrodowiska,
• potrafi objaœniæ, na czym polega strategia zrównowa¿onego
rozwoju,
• gromadzi materia³y i na ich
podstawie opracowuje monografiê gospodarcz¹ swojego
regionu,
• charakteryzuje lokalne/regionalne problemy œrodowiskowe, poszukuje ich przyczyn,
okreœla konsekwencje i proponuje sposoby rozwi¹zania,
• wymienia przyk³ady transgranicznych zagro¿eñ œrodowiska
przyrodniczego,
• okreœla formy i podaje konkretne przyk³ady miêdzynarodowej wspó³pracy w zakresie
ochrony œrodowiska przyrodniczego; krytycznie ocenia
skutecznoœæ tych dzia³añ.

Dzia³alnoœæ gospodarcza cz³owieka a œrodowisko przyrodnicze

• Dostrzeganie zagro¿eñ ekologicznych, zarówno w skali
krajowej, jak i lokalnej; przekonanie o koniecznoœci ochrony œrodowiska naturalnego
Polski.
• Poznanie stanu œrodowiska
naturalnego w rejonie szko³y
(miejscowoœci, osiedla); wskazanie lokalnych zagro¿eñ.
• Przekonanie uczniów o koniecznoœci aktywnego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznoœci
lokalnej oraz podejmowania
dzia³añ na rzecz poprawy warunków ¿ycia i ochrony naturalnego œrodowiska w miejscu
zamieszkania.
• Poznanie g³ównych za³o¿eñ
polityki ekologicznej pañstwa.
• Zrozumienie koniecznoœci
wspó³pracy miêdzynarodowej
w zakresie rozwi¹zywania niektórych problemów ekologicznych, zw³aszcza zwi¹zanych
z transgranicznym przep³ywem
zanieczyszczeñ.
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Dzia³
programu

Szczegó³owe
cele edukacyjne

Proponowane sposoby
osi¹gania celów

Za³o¿one
osi¹gniêcia ucznia

• Dostrze¿enie zmian zachodz¹cych w œwiadomoœci ekologicznej mieszkañców Polski.

• Analiza dokumentów (ustaw,
rozporz¹dzeñ i in.) dotycz¹cych
ochrony przyrody i polityki ekologicznej pañstwa.

Uczeñ:
• wskazuje na mapie zasiêg euroregionów istniej¹cych na polskim pograniczu i omawia dzia³ania podejmowane w wybranych euroregionach (najbli¿szych miejsca zamieszkania),

• Doskonalenie umiejêtnoœci dokonywania pomiarów i prowadzenia obserwacji stanu œrodowiska naturalnego (monitoring
œrodowiska).
• Zrozumienie wp³ywu przemian zachodz¹cych w Polsce
po II wojnie œwiatowej na
obecn¹ sytuacjê gospodarcz¹
kraju (wykorzystanie wiadomoœci z historii).

Wspó³czesne problemy Polski

• Poznanie przebiegu negocjacji
i aktualnego stanu procesów
legislacyjnych na drodze dalszej
integracji Polski ze strukturami
europejskimi (UE).
• Poznanie udzia³u, roli i zadañ
Polski w wybranych organizacjach miêdzynarodowych
(œwiata i Europy).
• Poznanie udzia³u Polski w ugrupowaniach o charakterze integracyjnym (w tym NATO,
CEFTA, Grupa Wyszehradzka),
ze szczególnym uwzglêdnieniem inicjatyw podejmowanych
przez Polskê.
• Wyjaœnienie przysz³ego statusu Polski w strukturach Unii
Europejskiej.

• Okreœlenie problemów z zakresu
ochrony i kszta³towania œrodowiska geograficznego, dla których rozwi¹zania niezbêdna
jest wspó³praca miêdzynarodowa/regionalna.
• Ustalenie „milowych kamieni”
na drodze powojennych przemian politycznych, spo³ecznych
i gospodarczych w Polsce (sporz¹dzenie „linii czasu”).
• Wyszukanie aktualnych informacji o zaawansowaniu procesów negocjacyjnych Polski
z Uni¹ Europejsk¹.

• przedstawia przyk³ady konkretnych dzia³añ integruj¹cych
spo³ecznoœci na szczeblu
lokalnym lub regionalnym
(w ramach wspó³pracy miast
bliŸniaczych i regionów, wymiany m³odzie¿owej, kulturalnej itd.),

• Zgromadzenie i przedstawienie
informacji o organizacjach pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na
rzecz wspó³pracy i integracji
w Europie.

• gromadzi informacje o regionach (miastach, wsiach),
które podpisa³y z jego miejscowoœci¹ umowê o wspó³pracy,

• Wybór wskaŸników u³atwiaj¹cych obiektywne porównanie
poziomu (jakoœci) ¿ycia i rozwoju spo³eczno-gospodarczego
Polski z wybranymi krajami
europejskimi.

• zna aktualny stan negocjacji
zmierzaj¹cych do integracji
Polski z UE oraz wewnêtrznej
reformy struktur unijnych.

• Graficzne przetworzenie i analiza wybranych wskaŸników.
• Zaznaczenie na mapie zasiêgu
euroregionów dzia³aj¹cych na
polskim pograniczu.
• Charakterystyka zadañ i opis
zasad funkcjonowania wybranego euroregionu, z wykorzystaniem materia³ów Ÿród³owych (np. miêdzynarodowych
dokumentów powo³uj¹cych
euroregion).
• Zorganizowanie zagranicznej
wymiany m³odzie¿y lub wycieczki do miasta bliŸniaczego/
regionu wspó³pracuj¹cego.
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• okreœla zadania wybranych
organizacji pozarz¹dowych
dzia³aj¹cych na rzecz wspó³pracy europejskiej,

5. PROCEDURY OSI¥GANIA CELÓW
Analiza szczegó³owych celów kszta³cenia jest punktem wyjœcia do okreœlenia warunków sprzyjaj¹cych w³aœciwej realizacji zadañ stoj¹cych przed szko³¹, nauczycielem i uczniem w zakresie edukacji
geograficznej. Konsekwentna wspó³praca wymienionych podmiotów, bior¹cych udzia³ w procesie
nauczania – uczenia siê, powinna doprowadziæ uczniów do za³o¿onych w programie osi¹gniêæ.
Do zadañ szko³y nale¿y zapewnienie prawid³owej organizacji procesu dydaktycznego, w tym:
• Przydzielenie wystarczaj¹cej liczby godzin dydaktycznych w ramowym planie nauczania. Przy za³o¿eniu, ¿e treœci zawarte w programie w czêœciach I, II i III (patrz: Rozdzia³ 3 i Rozdzia³ 4) bêd¹ realizowane odpowiednio w klasach I – III, autorzy sugeruj¹ nastêpuj¹c¹ tygodniow¹ liczbê godzin lekcyjnych:
wariant A (minimalny): kl. I – 1, kl. II – 1, kl. III – 1
wariant B (po¿¹dany): kl. I – 1, kl. II – 2, kl. III – 1
wariant C (optymalny): kl. I – 1, kl. II – 2, kl. III – 2
Zwiêkszony wymiar godzin pozostawi nauczycielowi odpowiedni margines swobody i czas na wprowadzenie treœci fakultatywnych, utrwalanie wiadomoœci oraz kszta³cenie umiejêtnoœci uczniów.
Umo¿liwi tak¿e stosowanie w czasie lekcji wielu efektywnych, choæ czasoch³onnych, metod i form
pracy. Dlatego nawet przy realizacji treœci programowych w zakresie podstawowym, warto staraæ
siê o dodatkow¹ lekcjê z puli godzin do dyspozycji dyrektora szko³y (wariant B). Dla klas realizuj¹cych podstawê programow¹ w zakresie rozszerzonym, wariant C nale¿y przyj¹æ jako minimalny.
• Zorganizowanie pracowni geograficznej wyposa¿onej w niezbêdny sprzêt, pomoce i urz¹dzenia dydaktyczne (patrz: Za³¹cznik do programu). Dobra baza techniczna u³atwi realizacjê za³o¿enia,
przyjêtego w programie, czyli przeniesienia akcentów z aktywnoœci nauczyciela na aktywnoœæ uczniów.
• Umo¿liwienie uczniom dostêpu do pracowni komputerowej (w tym Internetu). Celowe by³oby
tak¿e zainstalowanie przynajmniej jednego stanowiska komputerowego bezpoœrednio w pracowni
geograficznej z mo¿liwoœci¹ wyœwietlania obrazu na du¿ym ekranie.
• Zapewnienie uczniom mo¿liwoœci korzystania z ró¿norodnych Ÿróde³ informacji geograficznej, gromadzonych w bibliotece szkolnej lub pracowni geograficznej (w tym materia³ów kartograficznych, roczników i innych opracowañ statystycznych, literatury naukowej i popularnonaukowej,
encyklopedii i s³owników, filmów i edukacyjnych programów multimedialnych, Geograficznych
Systemów Informacyjnych, materia³ów prasowych i in.).
• Organizacja zajêæ terenowych i wycieczek przedmiotowych – w sposób zapewniaj¹cy nie tylko
w³aœciw¹ realizacjê za³o¿onych celów programowych, ale tak¿e pe³ne bezpieczeñstwo uczestników.
Do zadañ nauczyciela, d¹¿¹cego do osi¹gniêcia celów za³o¿onych w programie, nale¿y zw³aszcza:
• Stworzenie podczas zajêæ atmosfery sprzyjaj¹cej efektywnej pracy i motywuj¹cej uczniów.
Zajêcia powinny wyzwalaæ w uczniach chêæ pozytywnego dzia³ania, mobilizowaæ do nauki i kszta³towaæ
po¿¹dane cechy osobowoœci. Nale¿y zwróciæ uwagê na rozwijanie postaw badawczych, samodzielnoœci
w dochodzeniu do wiedzy, sk³aniaæ ich do poszukiwania w³asnych rozwi¹zañ i formu³owania krytycznych
ocen. Okreœlona przez nauczyciela strategia nauczania (cele, œrodki i metody zastosowane w procesie
dydaktycznym) ma w efekcie doprowadziæ do przyswojenia wiadomoœci i opanowania umiejêtnoœci
merytorycznych, tak¿e do pog³êbienia umiejêtnoœci formalnych – porównywania, analizowania, wnioskowania, interpretowania itd. Istotne jest przy tym, aby uczeñ uzmys³owi³ sobie cele kszta³cenia.
Brak takiej œwiadomoœci mo¿e wp³yn¹æ na obni¿enie poziomu motywacji – zamiast d¹¿yæ do osi¹gniêcia
wytyczonych celów, uczeñ bêdzie tylko w mechaniczny sposób przyswaja³ materia³ nauczania.
• Zachêcanie uczniów do korzystania ze Ÿróde³ informacji geograficznej. Absolwent szko³y
ponadgimnazjalnej powinien umieæ wykorzystywaæ materia³y wskazane przez nauczyciela, ale tak¿e
samodzielnie je wyszukiwaæ, selekcjonowaæ, porz¹dkowaæ i krytycznie oceniaæ zawarte w nich informacje.
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• Indywidualizowanie pracy z uczniami przez przydzielanie zadañ o ró¿nym stopniu trudnoœci,
stosowanie zró¿nicowanych metod kszta³cenia, kierowanie samokszta³ceniem oraz, w miarê rozpoznanych potrzeb, organizowanie dodatkowych zajêæ. Indywidualizacja nauczania powinna obj¹æ
uczniów zainteresowanych geografi¹ oraz tych, którzy maj¹ trudnoœci z opanowaniem podstawowych
wiadomoœci i umiejêtnoœci.
• Prowadzenie zajêæ z wykorzystaniem mo¿liwie szerokiego wachlarza metod nauczania i form organizacji pracy na lekcji. Propozycje w tym zakresie przedstawiono w Rozdziale 4
Programu. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e te same cele mo¿na osi¹gn¹æ ró¿nymi drogami, a nauczyciel
ma pe³n¹ swobodê ich wyboru. Zale¿eæ to bêdzie od oceny skutecznoœci poszczególnych metod,
preferowanego stylu nauczania, zainteresowañ i potrzeb zespo³u uczniowskiego, wyposa¿enia pracowni
oraz mo¿liwoœci organizacyjnych. Autorzy programu sugeruj¹ jednak czêste stosowanie ró¿nych
form pracy indywidualnej i grupowej, które z samego za³o¿enia anga¿uj¹ wszystkich uczniów.
W pracy dydaktycznej czêœciej ni¿ metody podaj¹ce powinny byæ stosowane metody problemowe
(samodzielnego dochodzenia do wiedzy) i praktyczne. Pobudzaj¹ one uczniów do twórczego myœlenia
i samodzielnoœci. Szczególnie przydatne s¹ tu wszelkie techniki dyskusji dydaktycznej, symulacje
decyzyjne, æwiczenia w rozumowaniu (myœleniu) geograficznym, obserwacje i pomiar, æwiczenia
techniczne i æwiczenia terenowe oraz metoda projektu. Proponuje siê tak¿e, aby wœród stawianych
uczniom zadañ, zarówno dydaktycznych, jak i sprawdzaj¹cych, dominowa³y takie, które wi¹¿¹ siê
z rozwi¹zywaniem problemów i praktycznym zastosowaniem zdobytej wiedzy. Zadania odtwórcze
powinny byæ ograniczone do niezbêdnego minimum.
• Uzupe³nienie lekcji zajêciami terenowymi, prowadzonymi w najbli¿szej okolicy szko³y, jak
i podczas d³u¿szej, nawet kilkudniowej wycieczki. Nie nale¿y rezygnowaæ z tej, tak specyficznej dla
geografii, formy procesu nauczania – uczenia siê. Tylko w ten sposób mo¿na zapewniæ uczniom
mo¿liwoœæ bezpoœredniej obserwacji zjawisk i procesów, kszta³cenia niektórych umiejêtnoœci geograficznych (np. pomiarów) czy konfrontacji symbolicznych i wizualnych obrazów z ich rzeczywistymi
odpowiednikami. Szczególnie godne polecenia s¹ zajêcia prowadzone na œcie¿kach naukowo-dydaktycznych, w oœrodkach edukacji ekologicznej, w pracowniach badawczych w parkach narodowych
oraz w instytutach naukowych. Na poziomie szko³y ponadgimnazjalnej zaplanowanie i przeprowadzenie
geograficznych badañ terenowych mo¿e tak¿e stanowiæ samodzieln¹ pracê badawcz¹ ucznia.
• Wspó³praca z innymi nauczycielami w zakresie realizacji œcie¿ek edukacyjnych w celu
skorelowania podejmowanych zadañ i eliminacji powtarzaj¹cych siê treœci programowych. Niezbêdne
wydaj¹ siê zw³aszcza uzgodnienia z nauczycielami historii i wiedzy o spo³eczeñstwie (edukacja
europejska i edukacja regionalna) oraz biologii (edukacja ekologiczna).
• Prowadzenie ewaluacji osi¹gniêæ uczniów w sposób celowy, planowy i systematyczny. Jej
efektem powinna byæ nie tylko ocena stopnia realizacji osi¹gniêæ, ale i pomoc w bie¿¹cym korygowaniu
przyjêtej strategii nauczania. Prawid³owa ewaluacja pozwoli tak¿e nauczycielowi na modyfikacjê
programu w celu dostosowania go do potrzeb i mo¿liwoœci klasy, szko³y i œrodowiska lokalnego.
Dzia³ania dydaktyczne szko³y i nauczyciela nie mog¹ byæ nastawione wy³¹cznie na przekazywanie uczniom
wiadomoœci. Znacznie istotniejsze jest stworzenie takich warunków, w których uczeñ bêdzie
móg³ œwiadomie uczestniczyæ w „konstruowaniu” swojej wiedzy. Oznacza to jednoczeœnie, ¿e
nie powinien on byæ tylko biernym odbiorc¹ informacji. Szeroko rozumiana wartoœæ budowanego systemu
wiedzy ucznia bêdzie w du¿ym stopniu zale¿a³a od jego aktywnoœci. Pod tym pojêciem kryje siê nie tylko
aktywny udzia³ w prowadzonych przez nauczyciela zajêciach, ale tak¿e stawianie pytañ, formu³owanie
problemów, poszukiwanie rozwi¹zañ i odpowiedzi. Wa¿nym elementem tego procesu s¹ umiejêtnoœci
i system wartoœci kszta³towany w efekcie uczestnictwa uczniów w ró¿nych formach edukacji
i aktywnoœci pozalekcyjnej (np. konkursy i olimpiady przedmiotowe, wiedzy o regionie, ekologiczne,
turystyczno-krajoznawcze, otwarte wyk³ady, prelekcje, seminaria, sesje popularnonaukowe, warsztaty
geograficzne) organizowanych przez szko³ê lub instytucje i organizacje pozaszkolne:
- wy¿sze uczelnie, towarzystwa naukowe, muzea,
- ko³a geograficzne i ekologiczne, kluby krajoznawczo-turystyczne, Kluby Europejskie, kluby dyskusyjne,
- stowarzyszenia i organizacje turystyczne i krajoznawcze, stowarzyszenia regionalne,
- organizacje pozarz¹dowe i fundacje zajmuj¹ce siê dzia³alnoœci¹ proekologiczn¹,
- m³odzie¿owe struktury samorz¹dowe,
- europejskie programy m³odzie¿owe (np. Socrates-Comenius).
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6. OCENA I POMIAR OSI¥GNIÊÆ UCZNIÓW
6.1. Zak³adane osi¹gniêcia uczniów
Zak³adane osi¹gniêcia uczniów przedstawione w Rozdziale 4 uwzglêdniaj¹ sformu³owania zawarte
w podstawie programowej i wymagania stawiane przed uczniem przystêpuj¹cym do egzaminu maturalnego
z geografii.
W Podstawie programowej okreœlono osi¹gniêcia ucznia, które powinny byæ efektem nauczania geografii
na IV etapie kszta³cenia w zakresie podstawowym:
• pos³ugiwanie siê ze zrozumieniem terminologi¹ geograficzn¹,
• rozszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu cz³owiek–œrodowisko ze szczególnym
uwzglêdnieniem aspektów przestrzennych,
• korzystanie z ró¿norodnych Ÿróde³ informacji geograficznej: map, planów, roczników statystycznych,
zdjêæ, profili, przekrojów, rysunków, czasopism, przewodników, literatury popularnonaukowej, Internetu, GIS-u i innych,
• selekcjonowanie, porz¹dkowanie, analizowanie i interpretowanie informacji o stanie i zmianach
œrodowiska geograficznego oraz sytuacji spo³ecznej, politycznej i ekonomicznej,
• prezentowanie wyników analiz geograficznych ró¿nymi metodami graficznymi (w tym kartograficznymi) i statystycznymi,
• dostrzeganie i analizowanie relacji miêdzy poszczególnymi elementami œrodowiska przyrodniczego
oraz dzia³alnoœci¹ cz³owieka w skali globalnej, regionalnej i lokalnej,
• prognozowanie (na zasadzie ekstrapolacji istniej¹cych tendencji) stanu œrodowiska poszczególnych
obszarów (z uwzglêdnieniem interakcji Ziemia–cz³owiek).
W zakresie rozszerzonym zak³adane osi¹gniêcia uczniów s¹ nastêpuj¹ce:
• pog³êbienie i usystematyzowanie wiedzy geograficznej w zakresie wymienionych treœci nauczania
podstawy programowej umo¿liwiaj¹cym przyst¹pienie do egzaminu maturalnego z geografii i podjêcie
studiów wy¿szych,
• aktywne poszukiwanie informacji i sprawne korzystanie z ró¿nych Ÿróde³ informacji geograficznej,
• formu³owanie pytañ, hipotez, problemów geograficznych,
• planowanie i przeprowadzanie geograficznych badañ terenowych i kameralnych,
• opracowywanie i przetwarzanie zebranego materia³u z badañ i pomiarów geograficznych,
• prezentowanie wyników pracy badawczej,
• wykorzystywanie wiedzy geograficznej do:
– analizowania i charakteryzowania w ró¿nych skalach przestrzennych zró¿nicowania œrodowiska
przyrodniczego i poszczególnych rodzajów dzia³alnoœci cz³owieka,
– wyjaœniania przyczyn i konsekwencji procesów i zjawisk geograficznych oraz ich zró¿nicowania,
– wyra¿ania opinii i uzasadniania punktu widzenia wobec ró¿nych kwestii spo³ecznych, gospodarczych
i œrodowiskowych,
– konstruowania schematów (modeli) obrazuj¹cych ró¿ne typy zwi¹zków miêdzy zjawiskami: przyrodniczymi, ekonomicznymi, spo³ecznymi i kulturowymi.
Poziom wiedzy geograficznej osi¹gniêty przez ucznia po trzyletniej nauce geografii w zakresie rozszerzonym ma umo¿liwiæ mu przyst¹pienie do egzaminu maturalnego. Podstaw¹ konstruowania zadañ
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maturalnych s¹ opracowane przez Centraln¹ Komisjê Egzaminacyjn¹ standardy egzaminacyjne,
zgodnie z którymi uczeñ powinien:
• wykazaæ siê znajomoœci¹ faktów, pojêæ, zale¿noœci, prawid³owoœci i teorii niezbêdnych do zrozumienia i przedstawienia zdarzeñ, zjawisk i procesów w zakresie: geografii fizycznej, geografii
spo³eczno-ekonomicznej oraz kszta³towania œrodowiska geograficznego,
• korzystaæ z ró¿nych Ÿróde³ informacji w celu: odczytywania, interpretowania i przetwarzania
informacji zapisanych w postaci mapy, tekstu, tabel, wykresów, fotografii, modeli i schematów;
budowania prostych modeli funkcjonowania cz³owieka w œrodowisku geograficznym; uogólniania
treœci geograficznych; rozwi¹zywania zadañ badaj¹cych opanowanie umiejêtnoœci zastosowania
wiadomoœci geograficznych w ¿yciu codziennym,
• wyjaœniaæ i oceniaæ przebieg i konsekwencje zjawisk i procesów przyrodniczych, ekonomicznych,
politycznych i kulturowych,
• dostrzegaæ i rozwi¹zywaæ problemy istniej¹ce w œrodowisku geograficznym w ró¿nych skalach
przestrzennych (od lokalnej do globalnej) i czasowych; wykorzystywaæ swoj¹ wiedzê, prze¿ycia
i doœwiadczenia – tak¿e z innych dziedzin.

6.2. Metody pomiaru i oceny osi¹gniêæ uczniów
Kontrola i ocena osi¹gniêæ uczniów spe³nia w procesie dydaktycznym kilka funkcji. Najwa¿niejsz¹
z nich jest dostarczenie informacji o stopniu osi¹gniêcia celów edukacyjnych. Taka informacja
umo¿liwia uczniowi okreœlenie poziomu swoich wiadomoœci i umiejêtnoœci oraz uœwiadomienie ewentualnych braków. Bêdzie to jednak mo¿liwe tylko wtedy, gdy uczeñ wczeœniej zna³ normy, do których
mo¿e porównaæ swoje osi¹gniêcia. Dlatego istotne jest, aby kontrola wyników nauczania by³a poprzedzona przedstawieniem uczniom konkretnych wymagañ wynikaj¹cych z okreœlonych celów. Wyniki
kontroli s¹ tak¿e informacj¹ dla nauczyciela, dotycz¹c¹ skutecznoœci przyjêtej przez niego strategii
nauczania. Ich analiza pozwoli ustaliæ przyczyny ewentualnych niepowodzeñ dydaktycznych oraz
zaplanowaæ dzia³ania zmierzaj¹ce do ich usuniêcia.
Kontrola i ocena mog¹ te¿ mieæ funkcjê motywacyjn¹ i dydaktyczn¹. Nale¿y jednak
podkreœliæ, ¿e nie jest w³aœciwa sytuacja, w której obawa przed negatywn¹ ocen¹ jest jedyn¹ motywacj¹
ucznia do nauki. Funkcja dydaktyczna polega na stworzeniu okazji do powtórzenia i utrwalenia
materia³u. To, czy pomiar osi¹gniêæ uczniów spe³ni wymienione wy¿ej funkcje, zale¿y w du¿ym stopniu
od nauczyciela, który trafnie wybierze metody kontroli, stworzy w³aœciw¹ atmosferê oraz zadba
o obiektywnoœæ i rzetelnoœæ oceny.
Zasady oceniania s¹ szeroko opisane w literaturze dydaktycznej. W ka¿dej szkole istnieje ponadto
wewn¹trzszkolny system oceniania uwzglêdniaj¹cy rozporz¹dzenia ministerialne w tym zakresie.
Uczniowie na pocz¹tku roku szkolnego powinni zostaæ poinformowani o wymaganiach, które musz¹
spe³niæ, aby uzyskaæ poszczególne oceny. Nauczyciel ma obowi¹zek opracowaæ szczegó³owe
kryteria oceniania ze swojego przedmiotu, bez wzglêdu na przyjêty w szkole system oceniania
(np. punktowy, procentowy, za pomoc¹ stopni szkolnych). Uczeñ powinien tak¿e wiedzieæ, za co i w jaki
sposób bêdzie oceniany.
W praktyce szkolnej najczêœciej stosowana jest kontrola bie¿¹ca i okresowa. Pierwsza polega
na systematycznej weryfikacji przebiegu procesu kszta³cenia, w trakcie realizacji materia³u. Druga to
podsumowanie ca³oœciowych osi¹gniêæ ucznia w zakresie opanowania wymaganych treœci programowych. Autorzy programu sugeruj¹ przeprowadzenie na pocz¹tku pierwszej klasy kontroli wstêpnej.
Pozwoli ona na okreœlenie wyjœciowego stanu wiadomoœci i umiejêtnoœci uczniów. Jest to istotne ze
wzglêdu na wystêpuj¹ce w programie nauczania geografii elementy spiralnego uk³adu treœci. Z wieloma
zagadnieniami uczniowie ju¿ siê wczeœniej zetknêli. Z kolei mo¿liwoœæ korzystania przez nauczycieli
gimnazjów z wielu programów nauczania powoduje, ¿e uczniowie mogli w ró¿nym stopniu opanowaæ
te same wiadomoœci i umiejêtnoœci. Kontrola wstêpna umo¿liwi ustalenie, na jakie zagadnienia nale¿y
zwróciæ baczniejsz¹ uwagê i pozwoli na ewentualn¹ modyfikacjê programu geografii w szkole ponadgimnazjalnej. Porównanie wyników sprawdzianu „na wejœciu” i przeprowadzonego pod koniec szko³y,
u³atwi nauczycielowi precyzyjne okreœlenie przyrostu wiedzy u uczniów i ewaluacjê przyjêtej strategii
nauczania.
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Przed podjêciem przez nauczyciela decyzji dotycz¹cych metod pomiaru i oceny osi¹gniêæ ucznia,
autorzy programu proponuj¹ rozwa¿enie nastêpuj¹cych uwag:
• w programie po³o¿ono nacisk na realizacjê celów nale¿¹cych do wy¿szych kategorii
taksonomicznych; je¿eli w tej sytuacji sprawdzanie wyników nauczania zostanie ograniczone
do kontroli podstawowych wiadomoœci, to uczeñ mo¿e b³êdnie oceniæ ich wagê, uznaj¹c je za
najistotniejsze;
• ocenianie uczniów nie mo¿e dotyczyæ wy³¹cznie sfery poznawczej; zadania i polecenia
powinny byæ tak skonstruowane, aby umo¿liwia³y sprawdzenie umiejêtnoœci i zastosowanie
zdobytej wiedzy;
• sprawdzian stopnia opanowania i zastosowania umiejêtnoœci praktycznych mo¿na przeprowadziæ zarówno w warunkach klasowych (np. praca z map¹, rocznikiem statystycznym, okazami
naturalnymi), jak i podczas zajêæ terenowych (np. orientacja w terenie, czytanie map i planów,
analiza odkrywki geologicznej); wskazane jest, aby uczeñ móg³ przy tym korzystaæ z ró¿nych
pomocy dydaktycznych;
• mapy, atlasy i inne materia³y kartograficzne, jako szczególnie istotne Ÿród³o wiedzy geograficznej,
powinny byæ, w wiêkszoœci przypadków, dostêpne dla ucznia podczas sprawdzania jego wiadomoœci i umiejêtnoœci; zaleca siê wykorzystywanie ró¿norodnych form i metod pomiaru osi¹gniêæ
uczniów (ustnych, pisemnych i praktycznych; indywidualnych i zbiorowych); nale¿y przy tym
pamiêtaæ, ¿e zbyt czêste pos³ugiwanie siê testami standaryzowanymi, z pominiêciem innych
metod, mo¿e przyczyniæ siê do obni¿enia u uczniów umiejêtnoœci stosowania wiadomoœci
w sytuacjach problemowych;
• obserwowanie ucznia w warunkach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, na przyk³ad podczas zajêæ
terenowych, umo¿liwi poœrednio ocenê stopnia realizacji celów wychowania, nale¿¹cych
do sfery przekonañ (postaw);
• w tym samym celu mo¿na wykorzystaæ tzw. testy sytuacyjne, które wymagaj¹ od ucznia prezentacji
w³asnych s¹dów, oceny zachowañ, dokonania wartoœciowania, np. po obejrzeniu filmu czy po
przeczytaniu tekstu, pokazuj¹cego symulowan¹ lub rzeczywist¹ sytuacjê.
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7. MO¯LIWOŒCI MODYFIKACJI PROGRAMU
W szko³ach ponadgimnazjalnych kszta³cenie ogólne odbywa siê na nastêpuj¹cych poziomach:
• w liceach ogólnokszta³c¹cych – kszta³cenie w zakresie podstawowym + kszta³cenie w zakresie
rozszerzonym;
• w liceach profilowanych i technikach – kszta³cenie w zakresie podstawowym.
Niniejszy program uwzglêdnia cele, treœci i osi¹gniêcia uczniów z obydwu poziomów kszta³cenia. Nauczyciele liceów profilowanych i techników bêd¹ jednak mieli przewa¿nie do dyspozycji tylko
3 godziny tygodniowo w ca³ym okresie kszta³cenia. Taki wymiar godzinowy pozwala zrealizowaæ cele
prezentowanego programu, mo¿e jednak z koniecznoœci prowadziæ do zawê¿enia niektórych treœci
nauczania oraz niewystarczaj¹cej iloœci czasu na utrwalanie wiadomoœci i umiejêtnoœci. Z tego wzglêdu
celowe wydaje siê dokonanie w programie modyfikacji, które umo¿liwi¹ pog³êbienie znajomoœci najistotniejszych zagadnieñ i trwa³e opanowanie koniecznych umiejêtnoœci.
Przy modyfikacji programu na potrzeby liceum profilowanego i technikum autorzy proponuj¹
uwzglêdniæ nastêpuj¹ce za³o¿enia:
• Ograniczyæ zakres treœci o charakterze teoretycznym i naukowym na korzyœæ zagadnieñ u³atwiaj¹cych uczniom zrozumienie z³o¿onego charakteru procesów zachodz¹cych we wspó³czesnym œwiecie.
• Wybraæ przede wszystkim takie treœci, które wi¹¿¹ siê z praktycznym znaczeniem wiedzy
geograficznej.
• Przy doborze treœci kszta³cenia stosowaæ w du¿ym stopniu kryterium egzemplaryzmu, czyli
wyjaœniaæ ogólne pojêcia i prawid³owoœci, pos³uguj¹c siê typowymi przyk³adami.
• Zagadnienia, które w programie pojawiaj¹ siê kilkakrotnie (w ró¿nych czêœciach), ograniczyæ do
jednorazowego omówienia. Warto przy tym zwróciæ uwagê na fakt, ¿e podstawa programowa
w czêœci dotycz¹cej kszta³cenia w zakresie podstawowym zaleca, w ka¿dym aspekcie, szczególne
potraktowanie Polski. Wiele problemów ogólnych mo¿na wiêc omawiaæ na przyk³adzie naszego
kraju, podaj¹c dla porównania lub uzupe³nienia informacje dotycz¹ce innych regionów. Przy takim
podejœciu mo¿na siê zastanowiæ nad przesuniêciem pewnej liczby godzin przeznaczonych na realizacjê
programu z czêœci I (geografia fizyczna) do czêœci III (geografia Polski).
• W miarê mo¿liwoœci szeroko potraktowaæ treœci zwi¹zane z profilem kszta³cenia danej klasy
lub szko³y. Po³o¿yæ szczególny nacisk na kszta³cenie umiejêtnoœci formalnych, przydatnych bez
wzglêdu na obran¹ przez ucznia dalsz¹ drogê kszta³cenia.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e uczniowie liceów profilowanych i techników, którzy zdecyduj¹ siê na zdawanie
egzaminu maturalnego z geografii, musz¹ mieæ mo¿liwoœæ realizacji proponowanego programu w pe³nym
zakresie. Z koniecznoœci bêdzie to wymaga³o od nich du¿ej samodzielnoœci w dochodzeniu do wiedzy. Uczeñ
ma jednak prawo oczekiwaæ pomocy od nauczyciela, który powinien kierowaæ jego samokszta³ceniem poprzez
np. wskazywanie dodatkowych Ÿróde³ informacji, indywidualne konsultacje czy okresow¹ kontrolê osi¹gniêæ.
Program mo¿e wymagaæ drobnej korekty w przypadku podjêcia w szkole decyzji o innym ni¿ wskazany w Podrozdziale 1.2 modelu realizacji œcie¿ek edukacyjnych, na przyk³ad pe³nej lub czêœciowej realizacji w postaci odrêbnych zajêæ lub interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych. Konstrukcja programu
(w Rozdziale 3) u³atwi w takiej sytuacji wyodrêbnienie treœci œcie¿ek. Trzeba jednak podkreœliæ, ¿e czêœæ
zagadnieñ, zw³aszcza z zakresu edukacji europejskiej i ekologicznej, znajduje siê tak¿e wœród treœci przewidzianych do obowi¹zkowej realizacji w podstawie programowej dla przedmiotu Geografia.
Modyfikacja programu, co zosta³o zasygnalizowane wczeœniej, bêdzie tak¿e konieczna, aby dostosowaæ go
do poziomu dydaktycznego klasy i potrzeb uczniów. W indywidualnych przypadkach czynnikiem wymuszaj¹cym zmiany mo¿e siê równie¿ okazaæ niewystarczaj¹ca baza techniczna lub mo¿liwoœci organizacyjne szko³y.
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ZA£¥CZNIKI
WYPOSA¯ENIE PRACOWNI GEOGRAFICZNEJ
Pomoce dydaktyczne:
• okazy naturalne: typowe minera³y i ska³y; skala twardoœci Mohsa; wybrane skamienia³oœci;
typowe surowce mineralne; przestrzenne profile glebowe;
• modele: globusy – fizyczny, polityczny, indukcyjny, podœwietlany; przystawki i pierœcienie do
globusów; tellurium; rzutnik kartograficzny; modele struktur fa³dowych i zrêbowych;
• obrazy realistyczne, schematyczne i symboliczne: fotografie (w tym przezrocza), rysunki
(w tym foliogramy i fazogramy); filmy; wideokasety; pogl¹dowe plansze dydaktyczne
(ró¿nej treœci, w tym wykresy); plany (ró¿nej treœci i w ró¿nych skalach); mapy topograficzne
(w tym mapa okolicy szko³y); mapy œcienne; mapy turystyczne; atlasy geograficzne; mapy
konturowe i indukcyjne;
• œrodki dydaktyczne pisane: szkolne podrêczniki geografii; zeszyty przedmiotowe i zeszyty zadañ
(æwiczeñ); s³owniki geograficzne; roczniki i inne opracowania statystyczne; geograficzne
lektury uzupe³niaj¹ce;
• multimedia: komputerowe programy edukacyjne; programy typu GIS (Geograficzne
Systemy Informacyjne); Internet.
Przyrz¹dy pomiarowe i narzêdzia:
• gnomon; zegar s³oneczny; kompasy lub busole; tyczki geodezyjne; taœma miernicza; niwelator szkolny; ³ata niwelacyjna; przyrz¹dy meteorologiczne – termometr, barometr, higrometr,
deszczomierz, wiatromierz; kwasomierz glebowy; m³otki geologiczne; ³opatki.
Urz¹dzenia dydaktyczne (techniczne œrodki nauczania):
• wizualne: tablica œcienna; tablica magnetyczna; ekran; grafoskop; epidiaskop (lub diaskop
i episkop); lupy; lornetki; aparat fotograficzny; kamera filmowa;
• audytywne i audiowizualne: magnetofon; dyktafon; projektor filmowy; telewizor; magnetowid;
• automatyzuj¹ce nauczanie: komputer; kserograf; skaner; rzutnik multimedialny.
Uwagi:
• œrodki dydaktyczne wyró¿nione pogrubionym drukiem stanowi¹ minimum niezbêdne do prawid³owej realizacji celów programowych;
• do przeprowadzenia zajêæ konieczne bêd¹ tak¿e ró¿norodne materia³y papiernicze i piœmiennicze;
• nauczyciel mo¿e przygotowaæ we w³asnym zakresie inne œrodki wspomagaj¹ce osi¹gniêcie za³o¿onych celów, np.: ankiety, kwestionariusze, porównawcze zestawienia danych statystycznych,
modele wspó³zale¿noœci i zwi¹zków zachodz¹cych w œrodowisku przyrodniczym, kaset wideo
z nagranymi edukacyjnymi programami telewizyjnymi itp.;
• materia³y przygotowane samodzielnie przez uczniów – na przyk³ad opracowania tekstowe, postery,
plansze, rysunki, zdjêcia, albumy, filmy, modele itd. – mog¹ byæ wykorzystywane jako pomoce
dydaktyczne w kolejnych latach.
Wiêcej informacji o mo¿liwoœciach modyfikacji programu, proponowanych procedurach osi¹gania
celów, kryteriach oceny i metodach badania osi¹gniêæ uczniów, wraz z przyk³adowymi scenariuszami
zajêæ, zostanie zamieszczonych w poradniku metodycznym. W pakiecie stanowi¹cym dydaktyczn¹
obudowê niniejszego programu, znajdzie siê tak¿e komplet podrêczników i zeszyty zadañ skorelowane
z Atlasem do liceum Polskiego Przedsiêbiorstwa Wydawnictw Kartograficznych S.A.

49

Opracowanie
Polskie Przedsiêbiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera S.A.
Redaktor Naczelna
Beata Konopska
Redakcja i opracowanie komputerowe
Cezary Mazur, Anna Skórkowska-Szopa, Dorota Kaczmarek
Korekta
Stanis³awa Trela

© COPYRIGHT BY PPWK S.A., ul. Solec 18, 00-410 Warszawa
Warszawa - Wroc³aw 2002

