Rozkład materiału i plan dydaktyczny geografia klasa 3 gimnazjum.
rok szkolny 2017/18
Nr
lekcji
I.
1.

Temat Lekcji

Treści nauczania

Główne cele lekcji
w postaci wymagań edukacyjnych

Zapis
w nowej
podstawie
programowej

Proponowane środki dydaktyczne
i procedury osiągania celów

Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski
Położenie i granice
Polski

• położenie Polski
w Europie i na świecie
• położenie własnego
regionu na mapie Polski
• granice i obszar Polski
• sąsiedzi Polski

Uczeń poprawnie:
• charakteryzuje położenie fizycznogeograficzne, polityczne
i matematyczne Polski, korzystając z ogólnogeograficznych map Polski,
Europy i świata
• opisuje położenie własnego regionu na podstawie ogólnogeograficznej
mapy Polski
• oblicza rozciągłość równoleżnikową i południkową Polski na podstawie
mapy ogólnogeograficznej
• wyjaśnia zależności między miejscowym czasem słonecznym a czasem
strefowym i urzędowym w Polsce na podstawie mapy stref czasowych
• oblicza różnice miejscowego czasu słonecznego między skrajnymi
punktami Polski
• opisuje wody wewnętrzne, morze terytorialne oraz wyłączną strefę
ekonomiczną na podstawie ilustracji i mapy ogólnogeograficznej Polski
• opisuje granice na podstawie ogólnogeograficznej mapy Polski oraz
danych statystycznych
• wymienia nazwy krajów sąsiadujących z Polską i wskazuje je na mapie
ogólnogeograficznej
• porównuje położenie Polski z położeniem państw sąsiadujących na
podstawie mapy Europy

1.5
1.6
1.7
1.8
4.1

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 1)
• metody aktywizujące
• analizowanie mapy ogólnogeograficznej Polski, Europy i świata
• określenie położenia geograficznego Polski na podstawie mapy
„Położenie matematyczne Polski” zamieszczonej w podręczniku (s. 8)
• analizowanie mapy „Czas słoneczny, strefowy i urzędowy w Polsce”
zamieszczonej w podręczniku (s. 9)
• analizowanie infografiki „Polskie morze” zamieszczonej w podręczniku
(s. 9)
• analizowanie tabeli „Długość granic Polski” zamieszczonej
w podręczniku (s. 10)
• analizowanie mapy „Kraje sąsiadujące z Polską” zamieszczonej
w podręczniku (s. 10)

2.

Budowa geologiczna

• budowa geologiczna
Polski
• jednostki tektoniczne
Polski
• najważniejsze
wydarzenia na obszarze
Polski w poszczególnych
erach geologicznych

Uczeń poprawnie:
• wymienia nazwy głównych jednostek geologicznych Polski i wskazuje je
na mapie geologicznej Polski
• charakteryzuje główne jednostki geologiczne Polski
• opisuje najważniejsze wydarzenia z przeszłości geologicznej Polski na
podstawie tabeli stratygraficznej
• wyjaśnia proces powstawania gór i zalewów mórz
• przyporządkowuje nazwy pasm górskich do nazw orogenez, w których
te góry powstawały
• wykazuje związki między budową geologiczną a dziejami geologicznymi
Polski

1.8,
4.2

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 1)
• metody aktywizujące
• analizowanie mapy „Budowa geologiczna Polski” zamieszczonej
w podręczniku (s. 11)
• analizowanie tabeli stratygraficznej zamieszczonej w podręczniku (s. 14)
• odczytywanie na mapie ogólnogeograficznej Polski nazw pasm górskich

3.

Zlodowacenia na
obszarze Polski

• zlodowacenia na
obszarze Polski
• formy rzeźby
młodoglacjalnej
• górskie formy
polodowcowe

Uczeń poprawnie:
• opisuje zlodowacenia na obszarze Polski oraz ich wpływ na
współczesną rzeźbę powierzchni Polski
• omawia zasięgi zlodowaceń na terenie Polski
• wymienia formy terenu powstałe w wyniku działalności lądolodu oraz
wód polodowcowych
• opisuje cechy krajobrazów staroglacjalnego i młodoglacjalnego
• opisuje górskie formy polodowcowe

1.8
4.2

4.

Ukształtowanie
powierzchni

• pasowość rzeźby
terenu Polski
• charakterystyka pasów
rzeźby terenu w Polsce
• zależność między
współczesną rzeźbą
Polski a wybranymi
wydarzeniami
geologicznymi

Uczeń poprawnie:
• omawia cechy ukształtowania powierzchni Polski na podstawie mapy
hipsometrycznej oraz krzywej hipsograficznej
• wykazuje pasowość rzeźby terenu naszego kraju na podstawie mapy
ogólnogeograficznej Polski
• charakteryzuje poszczególne pasy rzeźby terenu w Polsce
• wykazuje zależność między współczesną rzeźbą Polski a wybranymi
wydarzeniami geologicznymi (m.in. zlodowaceniami)
• wyjaśnia wpływ współczesnych procesów geologicznych na
ukształtowanie powierzchni Polski

1.7
4.2

5.

Skały i surowce
mineralne

• skały występujące
w Polsce
• podział i pochodzenie
surowców mineralnych
• rozmieszczenie
surowców mineralnych
• zastosowanie
surowców mineralnych
i skał

Uczeń poprawnie:
• opisuje rozmieszczenie skał powierzchniowych na podstawie mapy
tematycznej
• rozpoznaje główne rodzaje skał występujących w Polsce i swoim
regionie
• wymienia główne rodzaje surowców mineralnych występujących
w Polsce
• wymienia na podstawie mapy tematycznej obszary występowania
najważniejszych surowców mineralnych w Polsce
• podaje przykłady wykorzystania surowców mineralnych i skał w różnych
dziedzinach życia człowieka

1.8
4.3
4.5

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 1)
• metody aktywizujące
• film edukacyjny, zdjęcia, schematy, plansze edukacyjne
• analizowanie mapy „Zasięgi zlodowaceń na terenie Polski”
zamieszczonej w podręczniku (s. 15)
• analizowanie schematu „Charakterystyczne formy rzeźby
młodoglacjalnej” zamieszczonego w podręczniku (s. 16–17)
• opisywanie górskich form polodowcowych na podstawie fotografii
zamieszczonych w podręczniku (s. 18)
• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 1)
• metody aktywizujące
• film edukacyjny, albumy, fotografie
• ćwiczenia z mapą konturową – pasowość rzeźby terenu Polski
• analizowanie mapy „Pasowość rzeźby terenu Polski” zamieszczonej
w podręczniku (s. 19)
• analizowanie profilu terenu zamieszczonego w podręczniku (s. 19)
• analizowanie infografiki „Pasy rzeźby terenu” zamieszczonej
w podręczniku (s. 20–21)
• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 1)
• metody aktywizujące
• film edukacyjny, fotografie
• okazy skał i surowców mineralnych
• ćwiczenia z mapą konturową – rozmieszczenie ważniejszych surowców

• omawia znaczenie gospodarcze surowców mineralnych

6.

Klimat

• czynniki geograficzne
kształtujące klimat Polski
• masy powietrza nad
Polską
• cechy klimatu Polski
• wiatry lokalne w Polsce

Uczeń poprawnie:
• wymienia czynniki geograficzne kształtujące klimat Polski
• wykazuje związek miedzy geograficznymi czynnikami kształtującymi
klimat a cechami klimatu Polski
• wykazuje wpływ mas powietrza napływających nad obszar Polski na
kształtowanie się pogody
• analizuje klimatogramy
• opisuje cechy klimatu Polski oraz swojego regionu
• wyjaśnia występowanie w Polsce sześciu termicznych pór roku
• wyjaśnia mechanizm powstawania wiatru halnego i bryzy
• opisuje zagrożenia wynikające ze zmian klimatu

1.8
4.4

7.

Wody
powierzchniowe
i podziemne

• cechy sieci rzecznej
w Polsce
• cechy wybranych rzek
Polski
• jeziora i ich klasyfikacja
genetyczna
• wody podziemne
• wody lecznicze
• znaczenie gospodarcze
wód powierzchniowych
i podziemnych

Uczeń poprawnie:
• wymienia główne rodzaje zasobów wód Polski i własnego regionu
• omawia wybrane cechy wód powierzchniowych i podziemnych w Polsce
• opisuje na podstawie mapy rozmieszczenie wód powierzchniowych
w Polsce oraz określa ich znaczenie gospodarcze
• opisuje wody powierzchniowe swojego regionu
• opisuje rozmieszczenie rejonów eksploatacji i wykorzystanie
gospodarcze wód podziemnych
• wykazuje znaczenie wód leczniczych
• przedstawia związki między budową geologiczną, rzeźbą powierzchni,
klimatem i stosunkami wodnymi w Polsce

1.7
4.5

mineralnych w Polsce
• analizowanie mapy „Skały powierzchniowe” zamieszczonej
w podręczniku (s. 23)
• rozpoznawanie skał występujących Polsce powszechnie na podstawie
okazów
• analizowanie mapy „Rozmieszczenie surowców mineralnych”
zamieszczonej w podręczniku (s. 25)
• analizowanie stron „Ważne i ciekawe! – Zastosowanie surowców
mineralnych” zamieszczonych w podręczniku (s. 26–27)
• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 1)
• metody aktywizujące
• film edukacyjny
• plansze edukacyjne, np. „Rodzaje wiatrów”
• ćwiczenia z mapą konturową – rozmieszczenie opadów
atmosferycznych
• analizowanie map ogólnogeograficznych Polski i Europy
• analizowanie schematu „Masy powietrza nad Polską” zamieszczonego
w podręczniku (s. 28)
• analizowanie map średnich wartości temperatury powietrza stycznia
i lipca zamieszczonych w podręczniku (s. 29)
• analizowanie diagramu „Termiczne pory roku” zamieszczonego
w podręczniku (s. 29)
• analizowanie klimatogramów zamieszczonych w podręczniku (s. 30)
• analizowanie mapy „Średnia roczna suma opadów” zamieszczonej
w podręczniku (s. 30)
• analizowanie infografiki „Wiatry lokalne” zamieszczonej w podręczniku
(s. 31)
• analizowanie stron „Ważne i ciekawe! – Klimat się zmienia”
zamieszczonych w podręczniku (s. 32–33)
• analizowanie tabeli „Temperatura powietrza i opady atmosferyczne wg
wybranych stacji meteorologicznych w Polsce w latach 1971–2000”
zamieszczonej na końcu podręcznika (s. 204)
• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 1)
• metody aktywizujące
• film edukacyjny, fotografie, plansze edukacyjne
• ćwiczenia z mapą konturową – wody powierzchniowe Polski
• analizowanie mapy „Sieć rzeczna” zamieszczonej w podręczniku (s. 35)
• analizowanie infografiki „Typy jezior w Polsce” zamieszczonej
w podręczniku (s. 36–37)
• analizowanie mapy „Wody lecznicze” zamieszczonej w podręczniku (s.
39)

• analizowanie tabel: „Najdłuższe rzeki Polski”, „Największe jeziora
Polski”, „Najgłębsze jeziora Polski” zamieszczonych na końcu
podręcznika (s. 203–204)

8.

Morze Bałtyckie

• położenie i cechy Morza
Bałtyckiego
• geneza Morza
Bałtyckiego
• zasolenie i temperatura
wód Bałtyku
• degradacja wód Bałtyku
• znaczenie gospodarcze
Bałtyku

Uczeń poprawnie:
• przedstawia główne cechy położenia Morza Bałtyckiego
• wskazuje na mapie Morze Bałtyckie, największe jego zatoki, wyspy,
cieśniny, głębie
• omawia genezę Morza Bałtyckiego
• omawia cechy fizyczne wód Morza Bałtyckiego oraz główne cechy jego
środowiska przyrodniczego
• wyjaśnia zróżnicowanie zasolenia i temperatury wód w Bałtyku
• wykazuje znaczenie gospodarcze Morza Bałtyckiego
• omawia przyczyny i skutki degradacji wód Morza Bałtyckiego oraz
proponuje sposoby jego ochrony

7.6

9.

Gleby

• klasyfikacja
i charakterystyka gleb
w Polsce
• gleby w regionie
zamieszkania ucznia
• degradacja gleb

Uczeń poprawnie:
• wymienia główne typy genetyczne gleb występujących w Polsce i we
własnym regionie
• opisuje rozmieszczenie gleb w Polsce na podstawie mapy oraz określa
ich znaczenie gospodarcze
• opisuje cechy gleb występujących w Polsce i w regionie swojego
zamieszkania
• opisuje przyczyny i skutki degradacji gleb

1.8
4.5

10.

Roślinność i świat
zwierzęcy

• zbiorowiska leśne
w Polsce
• funkcje lasów
• świat zwierząt

Uczeń poprawnie:
• wyjaśnia zależności między klimatem a szatą roślinną w Polsce
• określa skład gatunkowy lasów w Polsce na podstawie diagramu
• opisuje rozmieszczenie lasów w Polsce i swoim regionie na podstawie
mapy oraz określa ich znaczenie gospodarcze
• ocenia lesistość Polski na podstawie mapy tematycznej i danych
statystycznych
• charakteryzuje typy zbiorowisk leśnych w zależności od podłoża
• opisuje funkcje lasów w Polsce
• charakteryzuje świat zwierząt w Polsce
• opisuje świat roślin i zwierząt swojego regionu
• uzasadnia konieczność ochrony gatunkowej roślin i zwierząt

1.8
4.5

11.

Lekcja
powtórzeniowa

Badanie osiągnięć ucznia i efektów kształcenia

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 1)
• metody aktywizujące
• film edukacyjny, plansze edukacyjne, fotografie
• ćwiczenia z mapą konturową – wyspy i cieśniny Morza Bałtyckiego
• analizowanie mapy „Bałtyk” zamieszczonej w podręczniku (s. 40)
• analizowanie stron „Ważne i ciekawe! – Gospodarcze znaczenie Morza
Bałtyckiego” zamieszczonych w podręczniku (s. 42–43)
• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 1)
• metody aktywizujące
• profile glebowe
• film edukacyjny, plansze edukacyjne, fotografie
• analizowanie schematów profili glebowych zamieszczonych
w podręczniku (s. 44–45)
• analizowanie mapy „Główne typy gleb w Polsce” zamieszczonej
w podręczniku (s. 46)
• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 1)
• metody aktywizujące
• film edukacyjny, albumy, fotografie
• analizowanie diagramu „Skład gatunkowy lasów w Polsce w 2008 roku”
zamieszczonego w podręczniku (s. 47)
• analizowanie mapy „Lasy w Polsce” zamieszczonej w podręczniku (s.
47)
• analizowanie schematu „Typy zbiorowisk leśnych w zależności od
rodzaju podłoża” zamieszczonej w podręczniku (s. 48)
• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”

(zagadnienie 1)
• metody aktywizujące
• ćwiczenia z mapą konturową
• „Podsumowanie” zamieszczone w podręczniku (s. 50)
• testy „Wiesz czy nie wiesz?” zamieszczone w podręczniku (s. 51)
• wykonanie portfolio „Środowisko przyrodnicze mojego regionu”
12.

Sprawdzenie wiadomości z rozdziału „Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski”

II. Obszar, ludność i urbanizacja w Polsce
13.

Od gminy po
województwo

• podział administracyjny
Polski
• podział władz
administracyjnych

Uczeń poprawnie:
• opisuje podział administracyjny Polski
• wyjaśnia trójstopniowy podział władz administracyjnych
• wymienia nazwy województw i ich stolice oraz wskazuje je na mapie
administracyjnej Polski

1.8
4.1

14.

Ilu nas jest?

• liczba ludności Polski
i jej zmiany
• przyrost naturalny
i rzeczywisty
• piramida płci i wieku
• struktura płci i wieku
społeczeństwa polskiego
• średnia długość życia
w Polsce i innych
krajach

Uczeń poprawnie:
• wyjaśnia i stosuje podstawowe pojęcia z zakresu demografii: „przyrost
naturalny”, „przyrost rzeczywisty” oraz „saldo migracji”
• opisuje na podstawie danych statystycznych zmiany liczby ludności
Polski w XX i XXI wieku
• opisuje czynniki wpływające na zmiany liczby ludności w Polsce
• wykazuje przyczyny i skutki spadku przyrostu naturalnego w ostatnich
latach w Polsce
• charakteryzuje strukturę płci i wieku ludności Polski na podstawie
danych statystycznych
• odczytuje z piramidy płci i wieku dane dotyczące liczby ludności Polski
• odczytuje z różnych źródeł (m.in. rocznika statystycznego) dane
dotyczące liczby ludności Polski: liczby urodzeń, zgonów, wartości
przyrostu naturalnego

1.8
5.1
5.2

15.

Rozmieszczenie
ludności

• czynniki wpływające na
rozmieszczenie ludności
• gęstość zaludnienia
Polski

Uczeń poprawnie:
• omawia czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności w Polsce
• wymienia nazwy obszarów o największej oraz najmniejszej gęstości
zaludnienia w Polsce i wskazuje je na mapie
• charakteryzuje na podstawie map gęstości zaludnienia zróżnicowanie

1.8
5.3

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 2)
• metody aktywizujące
• mapa administracyjna Polski
• analizowanie mapy „Podział administracyjny” zamieszczonej
w podręczniku (s. 66)
• analizowanie schematu „Podział władz administracyjnych”
zamieszczonego w podręczniku (s. 56)
• analizowanie tabeli „Powierzchnia, ludność, gęstość zaludnienia oraz
wskaźnik urbanizacji wg województw” zamieszczonej na końcu
podręcznika (s. 205)
• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 2)
• metody aktywizujące
• analizowanie danych statystycznych z zakresu demografii
• analizowanie diagramu „Liczba ludności Polski w latach 1946–2009”
zamieszczonego w podręczniku (s. 57)
• analizowanie wykresu „Współczynnik przyrostu naturalnego w Polsce
w latach 1946–2009” zamieszczonego w podręczniku (s. 58)
• analizowanie wykresu „Współczynnik przyrostu naturalnego w miastach
i wsiach Polski w wybranych latach” zamieszczonego w podręczniku (s.
58)
• samouczek „Obliczamy współczynnik przyrostu rzeczywistego”
zamieszczony w podręczniku (s. 59)
• analizowanie piramidy płci i wieku ludności Polski zamieszczonej
w podręczniku (s. 60)
• analizowanie tabeli „Przyrost naturalny, saldo migracji, ludność do 18.
roku życia i stopa bezrobocia wg województw” zamieszczonej na końcu
podręcznika (s. 205)
• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”

rozmieszczenia ludności w Polsce i zamieszkiwanym regionie
• wyjaśnia wpływ czynników przyrodniczych, historycznych i społeczno-ekonomicznych na rozmieszczenie ludności w Polsce

16.

Wewnętrzne
i zagraniczne
migracje Polaków

• przyczyny i skutki
migracji
• kierunki migracji
ludności Polski
• Polacy na świecie

Uczeń poprawnie:
• wyjaśnia przyczyny i skutki migracji wewnętrznych i zagranicznych w
Polsce
• opisuje główne kierunki migracyjne z Polski i do Polski po II wojnie
światowej
• odczytuje wielkość migracji z Polski i do Polski z danych statystycznych
• opisuje wpływ ruchów migracyjnych na zmiany liczby ludności Polski
• wymienia nazwy krajów zamieszkałych przez ludność pochodzenia
polskiego i wskazuje je na mapie świata

1.8
5.2

17.

Struktura
narodowościowa
i wyznaniowa

• mniejszości narodowe
w Polsce
• grupy etniczne
w Polsce
• struktura wyznaniowa

Uczeń poprawnie:
• wyjaśnia, dlaczego Polska jest krajem niemal jednolitym
narodowościowo
• wymienia nazwy regionów zamieszkiwane przez mniejszości narodowe
oraz grupy etniczne i wskazuje je na mapie Polski
• wymienia nazwy społeczności etnicznych i opisuje ich rozmieszczenie
na mapie Polski
• przedstawia strukturę wyznaniową ludności Polski na podstawie danych
statystycznych
• przedstawia informacje o dorobku kulturowym wybranych grup
etnicznych

1.8
5.3

18.

Struktura
zatrudnienia
i problemy rynku
pracy

• zmiany w strukturze
zatrudnienia w Polsce
• aktualne problemy
rynku pracy w Polsce

Uczeń poprawnie:
• opisuje zmiany w strukturze zatrudnienia ludności w Polsce
• omawia strukturę zatrudnienia w wybranych województwach
• wykazuje różnice w strukturze zatrudnienia ludności w Polsce i we
własnym regionie

1.8
5.4
5.5

(zagadnienie 2)
• metody aktywizujące
• ćwiczenia z mapą konturową
• analizowanie schematu „Czynniki wpływające na rozmieszczenie
ludności w Polsce” zamieszczonego w podręczniku (s. 61)
• analizowanie mapy „Gęstość zaludnienia” zamieszczonej w podręczniku
(s. 62)
• analizowanie tabeli „Powierzchnia, ludność, gęstość zaludnienia oraz
wskaźnik urbanizacji wg województw” zamieszczonej na końcu
podręcznika (s. 205)
• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 2)
• metody aktywizujące
• analizowanie schematu „Przyczyny migracji” zamieszczonego
w podręczniku (s. 63)
• analizowanie diagramu „Kierunki emigracji Polaków w 2008 r.”
zamieszczonego w podręczniku (s. 64)
• analizowanie wykresu „Wielkość migracji zagranicznych w Polsce w
latach 1980–2009” zamieszczonego w podręczniku (s. 64)
• analizowanie infografiki „Skutki migracji” zamieszczonej w podręczniku
(s. 65)
• analizowanie stron „Ważne i ciekawe! – Polacy na świecie”
zamieszczonych w podręczniku (s. 66–67)
• analizowanie tabeli „Przyrost naturalny, saldo migracji, ludność do 18.
roku życia i stopa bezrobocia wg województw” zamieszczonej na końcu
podręcznika (s. 205)
• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 2)
• metody aktywizujące
• film edukacyjny, fotografie, albumy
• analizowanie mapy „Mniejszości narodowe i etniczne” zamieszczonej
w podręczniku (s. 68)
• analizowanie diagramów „Struktura narodowościowa Polski w 1931 i
2002 roku” zamieszczonych w podręczniku (s. 69)
• analizowanie diagramu „Struktura wyznaniowa w Polsce w 2008 roku”
zamieszczonej w podręczniku (s. 69)
• analizowanie stron „Ważne i ciekawe! – Społeczności etniczne w
Polsce” zamieszczonych w podręczniku (s. 70–71)
• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”

• opisuje stopę bezrobocia w kraju, w wybranych województwach oraz
zamieszkiwanym regionie
• wyjaśnia przyczyny i skutki bezrobocia w Polsce oraz migracji
zarobkowej wybranych grup zawodowych
• wymienia główne, aktualne problemy rynku pracy w Polsce i we
własnym regionie

• procesy urbanizacyjne
w Polsce
• wskaźnik urbanizacji
• przyczyny rozwoju
miast
• typy aglomeracji
• funkcje miast
• rozmieszczenie
i wielkość miast
w Polsce
• problemy mieszkańców
dużych miast

Uczeń poprawnie:
• opisuje procesy urbanizacyjne w Polsce na podstawie danych
statystycznych
• porównuje wskaźnik urbanizacji w wybranych województwach i swoim
regionie
• wymienia nazwy obszarów najbardziej zurbanizowanych w Polsce
i wskazuje je na mapie Polski
• opisuje, analizuje, porównuje i ocenia rozmieszczenie oraz wielkość
miast w Polsce i zamieszkiwanym regionie
• wyjaśnia przyczyny rozwoju wielkich miast w Polsce
• opisuje funkcje miast Polski na wybranych przykładach
• porównuje aglomerację monocentryczną i aglomerację policentryczną
• opisuje rozmieszczenie i wielkość miast w Polsce oraz zamieszkiwanym
regionie
• omawia problemy mieszkańców dużych miast

19.

Urbanizacja

20.

Lekcja
powtórzeniowa

21.

Sprawdzenie wiadomości z rozdziału „Obszar, ludność i urbanizacja w Polsce”

1.8
5.6

Badanie osiągnięć ucznia i efektów kształcenia

(zagadnienie 2)
• metody aktywizujące
• analizowanie diagramów „Zmiany w strukturze zatrudnienia w Polsce”
zamieszczonych w podręczniku (s. 72)
• analizowanie mapy „Struktura zatrudnienia w województwach”
zamieszczonej w podręczniku (s. 73)
• analizowanie diagramu „Stopa bezrobocia w Polsce w latach 1990–
2009” zamieszczonego w podręczniku (s. 74)
• analizowanie mapy „Stopa bezrobocia w Polsce w 2008 r.”
zamieszczonej w podręczniku (s. 74)
• analizowanie tabeli „Przyrost naturalny, saldo migracji, ludność do 18.
roku życia i stopa bezrobocia wg województw” zamieszczonej na końcu
podręcznika (s. 205)
• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 2)
• metody aktywizujące
• film edukacyjny, fotografie, albumy
• ćwiczenia z mapą konturową – miasta Polski
• analizowanie wykresu „Wskaźnik urbanizacji w Polsce w latach 1950–
2008” zamieszczonego w podręczniku (s. 75)
• analizowanie mapy „Wskaźnik urbanizacji w Polsce w 2009 r.”
zamieszczonej w podręczniku (s. 76)
• porównanie planu aglomeracji policentrycznej i aglomeracji
monocentrycznej zamieszczonej w podręczniku (s. 77)
• analizowanie tabeli „Powierzchnia, ludność, gęstość zaludnienia oraz
wskaźnik urbanizacji wg województw” zamieszczonej na końcu
podręcznika (s. 205)
• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 2)
• metody aktywizujące
• ćwiczenia z mapą konturową
• „Podsumowanie” zamieszczone w podręczniku (s. 80)
• testy „Wiesz czy nie wiesz?” zamieszczone w podręczniku (s. 81)
• wykonanie portfolio „Miasta Polski”

III. Rolnictwo w Polsce
22.

Czynniki rozwoju
rolnictwa

• czynniki przyrodnicze
i pozaprzyrodnicze
rozwoju polskiego
rolnictwa
• zmiany w rolnictwie po
wstąpieniu Polski do Unii

Uczeń poprawnie:
• opisuje na podstawie map tematycznych warunki przyrodnicze rozwoju
rolnictwa
• przedstawia warunki pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa
• wyróżnia główne cechy struktury wielkości i własności gospodarstw
rolnych w Polsce na podstawie analizy map, wykresów i danych

1.8
6.1

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 3)

Europejskiej

liczbowych
• wyjaśnia przyczyny przestrzennego zróżnicowania wielkości
gospodarstw rolnych
• opisuje poziom mechanizacji i chemizacji rolnictwa w Polsce na
podstawie danych statystycznych
• ukazuje zmiany w rolnictwie polskim po wstąpieniu Polski do Unii
Europejskiej

23.

Produkcja roślinna

• struktura użytkowania
ziemi w Polsce
• struktura powierzchni
zasiewów w Polsce
• rozmieszczenie
wybranych upraw

Uczeń poprawnie:
• wyróżnia główne cechy struktury użytkowania ziemi w Polsce na
podstawie analizy map, wykresów i danych liczbowych
• omawia strukturę powierzchni zasiewów w Polsce na podstawie danych
statystycznych
• wyróżnia główne cechy struktury zasiewów w Polsce na podstawie
analizy map, wykresów i danych liczbowych
• podaje przyczyny zróżnicowania w rozmieszczeniu wybranych upraw
(pszenicy, ziemniaków, buraków cukrowych) w Polsce
• wymienia nazwy obszarów upraw wybranych roślin i wskazuje je na
mapie Polski

1.8
6.1
6.2

24.

Hodowla zwierząt

• rozmieszczenie hodowli
bydła i trzody chlewnej
• struktura i wielkość
hodowli zwierząt
gospodarskich w Polsce

Uczeń poprawnie:
• wymienia cele hodowli zwierząt w Polsce
• wyróżnia główne cechy hodowli zwierząt w Polsce na podstawie analizy
map, wykresów, danych liczbowych
• omawia znaczenie hodowli drobiu, koni i owiec w Polsce
• wymienia nazwy regionów hodowli zwierząt i wskazuje je na mapie
Polski
• wymienia przyczyny zróżnicowania w rozmieszczeniu hodowli bydła
i trzody chlewnej w Polsce

1.8
6.1
6.2

IV. Przemysł w Polsce

• metody aktywizujące
• tabele statystyczne
• ćwiczenia z mapą konturową
• analizowanie mapy „Przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa”
zamieszczonej w podręczniku (s. 85)
• analizowanie diagramu „Struktura indywidualnych gospodarstw rolnych
w Polsce w 2009 r.” zamieszczonego w podręczniku (s. 86)
• analizowanie mapy „Średnia wielkość indywidualnych gospodarstw
rolnych w Polsce w 2009 r.” zamieszczonej w podręczniku (s. 86)
• analizowanie diagramu „Zużycie nawozów sztucznych w Polsce w latach
1961–2009” zamieszczonego w podręczniku (s. 87)
• analizowanie stron „Ważne i ciekawe – Jak Unia Europejska zmieniła
polską wieś” zamieszczonych w podręczniku (s. 88–89)
• analizowanie tabeli „Lasy, użytki rolne, zużycie nawozów i mechanizacja
rolnictwa wg województw w 2008 roku” zamieszczonej na końcu
podręcznika (s. 206)
• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 3)
• metody aktywizujące
• tabele statystyczne
• analizowanie diagramu „Struktura użytkowania ziemi w Polsce w 2009
r.” zamieszczonego w podręczniku (s. 90)
• analizowanie diagramu „Struktura powierzchni zasiewów w Polsce
w 2009 r.” zamieszczonego w podręczniku (s. 90)
• analizowanie map „Rozmieszczenie upraw w Polsce” zamieszczonych
w podręczniku (s. 92)
• analizowanie tabeli „Uprawa roślin i hodowla zwierząt wg województw”
zamieszczonej na końcu podręcznika (s. 207)
• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 3)
• metody aktywizujące
• tabele statystyczne
• ćwiczenia z mapą konturową „Regiony rolnicze Polski”
• analizowanie diagramów: „Pogłowie bydła i trzody chlewnej w Polsce w
latach 1980–2009” i „Przeciętny roczny udój mleka od jednej krowy w
Polsce w latach 1994–2009 r.” zamieszczonych w podręczniku (s. 93)
• analizowanie map „Obszary hodowli zwierząt gospodarskich”
zamieszczonych w podręczniku (s. 94)
• analizowanie tabeli „Uprawa roślin i hodowla zwierząt wg województw”
zamieszczonej na końcu podręcznika (s. 207)

25.

Zmiany w polskim
przemyśle

• kryteria podziału
przemysłu
• prywatyzacja
i restrukturyzacja
przemysłu w Polsce
• okręgi przemysłowe
w Polsce
• czynniki lokalizacji
zakładów
przemysłowych

Uczeń poprawnie:
• dokonuje podziału przemysłu na sekcje i działy
• analizuje przyczyny i skutki prywatyzacji oraz restrukturyzacji przemysłu
w Polsce
• przedstawia gospodarcze korzyści i społeczne skutki restrukturyzacji
przemysłu w Polsce
• wyjaśnia przyczyny zmian zachodzących w przemyśle w Polsce i we
własnym regionie
• przedstawia przemiany w strukturze produkcji w Polsce
• wskazuje najlepiej rozwijające się obecnie działy produkcji przemysłowej
w Polsce i we własnym regionie
• opisuje rozmieszczenie okręgów przemysłowych w Polsce na podstawie
mapy tematycznej
• charakteryzuje czynniki lokalizacji przemysłu w Polsce

6.4

26.

Górnictwo

• klasyfikacja surowców
mineralnych
• regiony wydobycia
surowców mineralnych
• wielkość wydobycia
surowców mineralnych
• znaczenie surowców
mineralnych

Uczeń poprawnie:
• klasyfikuje surowce mineralne
• wymienia nazwy obszarów wydobywania poszczególnych surowców
mineralnych i wskazuje je na mapie Polski
• opisuje wielkości wydobycia wybranych surowców mineralnych
w Polsce na podstawie danych statystycznych i diagramów
• wyjaśnia znaczenie gospodarcze wybranych surowców mineralnych

1.8
4.5
6.3
6.4

27.

Energetyka

• struktura produkcji
energii elektrycznej
w Polsce według
rodzajów elektrowni
• rozmieszczenie
elektrowni w Polsce
• przyszłość energetyki
w Polsce

Uczeń poprawnie:
• wymienia źródła energii wykorzystywane w Polsce
• przedstawia strukturę wykorzystania źródeł energii w Polsce i ocenia jej
wpływ na stan środowiska przyrodniczego
• wyjaśnia przyczyny i skutki dominacji energetyki cieplnej w Polsce
• wykazuje korzyści z wykorzystywania niekonwencjonalnych źródeł
energii w Polsce
• wymienia nazwy wybranych elektrowni cieplnych i wodnych oraz
wskazuje je na gospodarczej mapie Polski

1.8
6.4

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 4)
• metody aktywizujące
• tabele statystyczne
• analizowanie schematu „Podział przemysłu na sekcje i działy”
zamieszczonego w podręczniku (s. 101)
• analizowanie diagramu „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w
wybranych latach” zamieszczonego w podręczniku (s. 102)
• analizowanie diagramów „Przemiany w strukturze produkcji”
zamieszczonych w podręczniku (s. 102)
• analizowanie mapy „Okręgi przemysłowe w Polsce” zamieszczonej
w podręczniku (s. 103)
• analizowanie stron „Ważne i ciekawe! – Od węgla do krzemu”
zamieszczonych w podręczniku (s. 104–105)
• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 4)
• metody aktywizujące
• tabele statystyczne
• analizowanie diagramu „Wydobycie węgla kamiennego i brunatnego
w Polsce w wybranych latach” zamieszczonego w podręczniku (s. 106)
• analizowanie mapy „Wydobycie surowców mineralnych” zamieszczonej
w podręczniku (s. 107)
• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 4)
• metody aktywizujące
• film edukacyjny
• tabele statystyczne
• ćwiczenia z mapą konturową – rozmieszczenie źródeł energii
elektrycznej i elektrowni w Polsce
• analizowanie diagramu „Struktura produkcji energii elektrycznej
w Polsce” zamieszczonej w podręczniku (s. 110)
• analizowanie mapy „Elektrownie w Polsce” zamieszczonej
w podręczniku (s. 111)

Badanie osiągnięć ucznia i efektów kształcenia

28.

Lekcja
powtórzeniowa

29.

Sprawdzenie wiadomości z rozdziałów „Rolnictwo” i „Przemysł”

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienia 3 i 4)
• metody aktywizujące
• ćwiczenia z mapą konturową
• „Podsumowanie” zamieszczone w podręczniku (s. 96 i s. 113)
• testy „Wiesz czy nie wiesz?” zamieszczone w podręczniku (s. 97 i 114)
• wykonanie portfolio „Regiony rolnicze Polski” lub „Przemysł przetwórczy
w Polsce i w moim regionie”

V. Usługi w Polsce
30.

31.

Usługi. Transport
lądowy

Transport wodny
i lotniczy

• podział usług
• znaczenie usług
• zmiany na rynku usług
w Polsce
• transport samochodowy
• transport kolejowy
• transport przesyłowy

• żegluga morska
• porty morskie
• żegluga śródlądowa
• transport lotniczy

Uczeń poprawnie:
• rozróżnia rodzaje usług
• opisuje znaczenie sektora usług w gospodarce Polski i swojego regionu
• opisuje zmiany na rynku usług w Polsce
• opisuje na podstawie map i wyjaśnia zróżnicowanie gęstości i jakości
sieci transportowej w Polsce
• opisuje udział poszczególnych rodzajów transportu w przewozach
ładunków i pasażerów w Polsce na podstawie danych statystycznych
• wykazuje wpływ gęstości i jakości sieci dróg kołowych i kolejowych na
rozwój innych dziedzin działalności gospodarczej w Polsce
• opisuje znaczenie transportu przesyłowego
• wyjaśnia znaczenie transportu lądowego w gospodarce Polski i swojego
regionu

Uczeń poprawnie:
• wyjaśnia znaczenie transportu morskiego, śródlądowego i lotniczego
w gospodarce kraju
• wykazuje wady i zalety transportu morskiego, śródlądowego i lotniczego
• wymienia nazwy głównych szlaków transportu śródlądowego i wskazuje
je na mapie Polski
• wymienia nazwy portów lotniczych i wskazuje je na mapie Polski
• wyjaśnia przyczyny szybkiego rozwoju transportu lotniczego w Polsce
• wykazuje wpływ transportu wodnego i lotniczego na rozwój innych
dziedzin gospodarki

1.8
6.5
6.7

1.8
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• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 5)
• metody aktywizujące
• film edukacyjny
• tabele statystyczne
• analizowanie schematu „Podział usług” zamieszczonego w podręczniku
(s. 117)
• analizowanie diagramu „Udział usług w tworzeniu PKB w wybranych
krajach w 2008 roku” zamieszczonego w podręczniku (s. 117)
• analizowanie mapy „Gęstość dróg kołowych oraz autostrad w Polsce
w 2009 r.” zamieszczonej w podręczniku (s. 119)
• analizowanie diagramu „Udział poszczególnych rodzajów transportu
w przewozach ładunków i pasażerów w Polsce w 2008 r.”
zamieszczonego w podręczniku (s. 119)
• analizowanie mapy „Sieć kolejowa w Polsce” zamieszczonej
w podręczniku (s. 120)
• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 5)
• metody aktywizujące
• film edukacyjny
• tabele statystyczne
• analizowanie diagramu „Udział morskich portów handlowych
w przeładunkach w Polsce w 2009 r.” zamieszczonego w podręczniku (s.
122)
• analizowanie mapy „Porty lotnicze” zamieszczonej w podręczniku (s.
123)
• analizowanie „Ważne i ciekawe – Wpływ transportu na inne dziedziny

32.

Łączność

• tradycyjne formy
łączności
• rozwój internetu i telefonii
komórkowej w Polsce
• poziom rozwoju internetu
i telefonii komórkowej
w Polsce na tle wybranych
krajów Europy
• znaczenie usług
w krajowej gospodarce

Uczeń poprawnie:
• wymienia rodzaje usług, które obejmuje łączność
• wyjaśnia znaczenie łączności w gospodarce Polski i swojego regionu
• określa przyczyny i skutki dynamicznego rozwoju internetu i telefonii
komórkowej w Polsce
• wykazuje wpływ rozwoju internetu i telefonii komórkowej na rozwój
innych dziedzin działalności gospodarczej
• porównuje poziom rozwoju internetu i telefonii komórkowej w Polsce
i w wybranych krajach Europy na podstawie danych statystycznych
oraz mapy

6.5

33.

Turystyka

• podział turystyki ze
względu na cel podróży
• znaczenie turystyki
w gospodarce kraju
• walory przyrodnicze
Polski
• polskie obiekty
znajdujące się na Liście
światowego dziedzictwa
kulturalnego
i przyrodniczego
UNESCO
• turystyka zagraniczna
Polaków

Uczeń poprawnie
• klasyfikuje turystykę według celu wyjazdu
• wyjaśnia znaczenie turystyki w gospodarce Polski i swojego regionu
• wyjaśnia przyczyny rozwoju turystyki w Polsce
• wyjaśnia cel przyjazdów cudzoziemców do Polski
• analizuje ruch turystyczny w Polsce na podstawie danych
statystycznych
• wymienia nazwy regionów oraz ośrodków turystycznych o wysokich
walorach turystycznych i wskazuje je na mapie Polski
• opisuje na przykładach walory przyrodnicze Polski na podstawie
różnych źródeł informacji geograficznej
• przedstawia polskie obiekty znajdujące się na Liście światowego
dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO i wskazuje je na
mapie Polski
• wymienia nazwy rejonów świata najczęściej odwiedzanych przez
Polaków i wskazuje je na mapie

1.8
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gospodarki” zamieszczonego w podręczniku (s. 124–125)
• analizowanie tabeli „Samochody osobowe, drogi, linie kolejowe,
abonenci telefonii stacjonarnej wg województw w 2008 roku”
zamieszczonej na końcu podręcznika (s. 207)
• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 5)
• metody aktywizujące
• tabele statystyczne
• analizowanie schematu „Podział łączności” zamieszczonego
w podręczniku (s. 126)
• analizowanie diagramu „Użytkownicy Internetu w ogólnej liczbie ludności
Polski w wybranych latach” zamieszczonego w podręczniku (s. 127)
• analizowanie mapy „Usługi telekomunikacyjne” zamieszczonej
w podręczniku (s. 127)
• analizowanie diagramu „Liczba abonentów telefonów stacjonarnych
i komórkowych w Polsce w wybranych latach” zamieszczonego
w podręczniku (s. 128)
• analizowanie tabeli „Samochody osobowe, drogi, linie kolejowe,
abonenci telefonii stacjonarnej wg województw w 2008 roku”
zamieszczonej na końcu podręcznika (s. 207)
• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 5)
• metody aktywizujące
• film edukacyjny, fotografie, albumy
• tabele statystyczne
• ćwiczenia na mapie konturowej Polski – obiekty znajdujące się na Liście
UNESCO
• analizowanie diagramu „Przyjazdy turystów i wpływy z turystyki w
wybranych krajach Europy w 2008 r.” zamieszczonego w podręczniku (s.
129)
• analizowanie mapy „Ruch turystyczny w Polsce w 2008 r.”
zamieszczonej w podręczniku (s. 130)
• analizowanie diagramu „Przyjazdy zagranicznych turystów do Polski wg
krajów w 2008 r.” zamieszczonego w podręczniku (s. 130)
• analizowanie stron „Ważne i ciekawe – Polskie obiekty na Liście
UNESCO” zamieszczonych w podręczniku (s. 132–133)

34.

Handel zagraniczny

• znaczenie handlu
zagranicznego
• wpływ importu
i eksportu na
gospodarkę kraju
• bilans handlu
zagranicznego Polski
• towary eksportowane
z Polski i importowane
do Polski

Uczeń poprawnie:
• wyjaśnia znaczenie handlu zagranicznego dla gospodarki Polski
• omawia bilans handlu zagranicznego Polski na podstawie danych
statystycznych
• wymienia nazwy głównych partnerów handlowych Polski
• wymienia główne towary eksportowe i importowe Polski

6.5

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 5)
• metody aktywizujące
• tabele statystyczne
• analizowanie diagramu „Bilans handlu zagranicznego w Polsce w latach
1988–2008” zamieszczonego w podręczniku (s. 135)
• analizowanie diagramów „Partnerzy handlowi Polski” zamieszczonej
w podręczniku (s. 136)

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 6)
• metody aktywizujące
• film edukacyjny, fotografie
• tabele statystyczne
• analizowanie diagramu „Emisja wybranych gazów cieplarnianych
w Polsce latach 1988 i 2007” zamieszczonej w podręczniku (s. 143)
• analizowanie infografiki „Kwaśne opady” zamieszczonej w podręczniku
(s. 144–145)
• analizowanie diagramu „Czystsze rzeki” zamieszczonego w podręczniku
(s. 147)
• zajęcia terenowe – np. wizyta na składowisku odpadów, w oczyszczalni
ścieków lub w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska
• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 6)
• metody aktywizujące
• film edukacyjny, fotografie, albumy
• tabele statystyczne
• ćwiczenia na mapie konturowej Polski – Parki narodowe w Polsce
• analizowanie schematu „Formy ochrony przyrody” zamieszczonej
w podręczniku (s. 148)
• analizowanie mapy „Parki narodowe w Polsce” zamieszczonej
w podręczniku (s. 149)
• wykonanie portfolio „Ochrona przyrody w moim regionie”

VI. Degradacja i ochrona środowiska w Polsce
35.

Zanieczyszczenie
środowiska
przyrodniczego

• zanieczyszczenia
powietrza
• kwaśne opady
• wytwarzanie odpadów
• zanieczyszczenie wód

Uczeń poprawnie:
• wymienia źródła zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego Polski
• wymienia sposoby ograniczenia emisji gazów i pyłów do atmosfery
w Polsce
• wyjaśnia przyczyny i opisuje skutki powstawania kwaśnych opadów
• wyjaśnia znaczenie segregacji śmieci
• opisuje klasy czystości wód w Polsce
• wymienia uwarunkowania zmniejszenia zanieczyszczenia wód w Polsce
• wyjaśnia przyczyny poprawy stanu czystości wód w Polsce w ostatnich
latach

1.8
6.8

36.

Ochrona środowiska
przyrodniczego

• formy ochrony przyrody
• parki narodowe
i rezerwaty biosfery
w Polsce
• działania na rzecz
ochrony przyrody we
własnym regionie

Uczeń poprawnie:
• wykazuje konieczność ochrony środowiska przyrodniczego
i kulturowego w Polsce
• rozróżnia formy ochrony przyrody w Polsce
• wymienia nazwy parków narodowych w Polsce i opisuje ich
rozmieszczenie na mapie tematycznej
• opisuje osobliwości wybranych parków narodowych
• proponuje konkretne działania na rzecz ochrony środowiska
przyrodniczego i kulturowego w Polsce i we własnym regionie
• podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody we własnym regionie
• opisuje sposoby rekultywacji środowiska
• opisuje cele międzynarodowego programu „Człowiek i Biosfera”

1.8
6.8

Badanie osiągnięć ucznia i efektów kształcenia

37.

Lekcja
powtórzeniowa

38.

Sprawdzenie wiadomości z rozdziałów „Usługi” oraz „Degradacja i ochrona środowiska w Polsce”

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienia 5 i 6)
• metody aktywizujące
• ćwiczenia z mapą konturową
• „Podsumowanie” (s. 138 i 153) zamieszczone w podręczniku
• „Wiesz czy nie wiesz?” zamieszczone w podręczniku (s. 139 i 153)
• wykonanie portfolio na temat: „Nowoczesne usługi w Polsce i w moim
regionie” lub „Osobliwości przyrodnicze mojego regionu”

VII. Charakterystyka regionów fizycznogeograficznych Polski
39.

Pobrzeża

• podział Polski na
regiony geograficzne
• elementy krajobrazu
pobrzeży
• środowisko
przyrodnicze oraz
najważniejsze cechy
gospodarki pobrzeży
• powstawanie Mierzei
Wiślanej i Żuław
Wiślanych
• największe miasta pasa
pobrzeży

Uczeń poprawnie:
• wymienia nazwy głównych regionów geograficznych Polski i wskazuje je
na mapie
• wymienia nazwy regionów geograficznych pobrzeży i wskazuje je na
ogólnogeograficznej mapie Polski
• opisuje elementy krajobrazu pobrzeży
• charakteryzuje na podstawie map tematycznych środowisko
przyrodnicze pobrzeży
• opisuje wpływ zewnętrznych czynników rzeźbotwórczych na rzeźbę
powierzchni pobrzeży
• omawia genezę wybrzeża klifowego
• omawia genezę powstania Mierzei Wiślanej i Żuław Wiślanych
• charakteryzuje wybrane miasta pobrzeży
• opisuje na podstawie map tematycznych najważniejsze cechy
gospodarki pobrzeży oraz ich związek z warunkami przyrodniczymi
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40.

Pojezierza

• środowisko
przyrodnicze oraz
najważniejsze cechy
gospodarki pasa
pojezierzy
• elementy krajobrazu
pojezierzy
• cechy klimatu
pojezierzy
• cień opadowy
• surowce mineralne
i główne miasta pasa
pojezierzy
• turystyka na
pojezierzach

Uczeń poprawnie:
• wymienia nazwy regionów geograficznych pojezierzy i wskazuje je na
mapie Polski
• charakteryzuje na podstawie map tematycznych środowisko
przyrodnicze oraz najważniejsze cechy gospodarki pojezierzy
• wyjaśnia mechanizm powstawania cienia opadowego i jego wpływ na
klimat pojezierzy
• opisuje elementy krajobrazu pojezierzy
• wyróżnia cechy krajobrazu młodoglacjalnego
• wskazuje na mapie i wymienia nazwy największych kompleksów
leśnych pojezierzy
• wymienia nazwy surowców mineralnych pojezierzy i wskazuje rejony ich
występowania
• określa atrakcje turystyczne pojezierzy
• charakteryzuje główne miasta pojezierzy
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• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 7)
• metody aktywizujące
• film edukacyjny, fotografie, albumy
• analizowanie mapy „Podział Polski na regiony geograficzne”
zamieszczonej w podręczniku (s. 155)
• analizowanie schematu „Powstawanie Mierzei Helskiej” zamieszczonego
w podręczniku (s. 157)
• analizowanie schematu „Powstawanie Żuław Wiślanych”
zamieszczonego w podręczniku (s. 158)
• prezentacja multimedialna na temat walorów turystycznych wybranego
regionu geograficznego pobrzeży
• wycieczka krajoznawcza do wybranego regionu – jego środowisko
przyrodnicze i społeczno-gospodarcze
• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 7)
• metody aktywizujące
• film edukacyjny, fotografie, albumy
• analizowanie klimatogramów „Cechy klimatu pojezierzy”
zamieszczonych w podręczniku (s. 161)
• prezentacja multimedialna na temat walorów turystycznych wybranego
regionu geograficznego pojezierzy
• wycieczka krajoznawcza do wybranego regionu – jego środowisko
przyrodnicze i społeczno-gospodarcze

41.

Niziny
Środkowopolskie

• środowisko
przyrodnicze oraz
najważniejsze cechy
gospodarki Nizin
Środkowopolskich
• rzeźba staroglacjalna
• bory i puszcze nizin
• główne miasta Nizin
Środkowopolskich
• Warszawa jako ważny
ośrodek gospodarczy
i jej rola w rozwoju
gospodarczym Polski

42.

Wyżyny

• środowisko
przyrodnicze oraz
najważniejsze cechy
gospodarki wyżyn
• Wyżyna Śląsko-Krakowska
• Wyżyna Małopolska
• Wyżyna Lubelska
z Roztoczem

43.

Kotliny Podkarpackie

• powstawanie kotlin
• środowisko
przyrodnicze oraz
najważniejsze cechy
gospodarki Kotlin
Podkarpackich
• gospodarka Kotlin
Podkarpackich
• Kraków

Uczeń poprawnie:
• wymienia nazwy regionów geograficznych Nizin Środkowopolskich
i wskazuje je na mapie Polski
• wymienia nazwy elementów krajobrazu nizin
• charakteryzuje na podstawie map tematycznych środowisko
przyrodnicze Nizin Środkowopolskich
• opisuje cechy krajobrazu staroglacjalnego
• wymienia nazwy wielkich kompleksów leśnych nizin i wskazuje je na
mapie Polski
• wymienia walory przyrodnicze parków narodowych położonych na
nizinach
• charakteryzuje główne miasta Nizin Środkowopolskich
• przedstawia rolę Warszawy w rozwoju gospodarczym Polski
• wymienia nazwy surowców mineralnych występujących na nizinach
i wskazuje na mapie rejony ich występowania
• opisuje na podstawie map tematycznych najważniejsze cechy
gospodarki Nizin Środkowopolskich oraz ich związek z warunkami
przyrodniczymi
Uczeń poprawnie:
• wymienia nazwy regionów geograficznych wyżyn i wskazuje je na mapie
Polski
• charakteryzuje na podstawie map tematycznych środowisko
przyrodnicze wyżyn
• opisuje rzeźbę krasową
• opisuje uwarunkowania rozwoju przemysłu na Wyżynie Śląskiej
• przedstawia genezę rzeźby powierzchni Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i Wyżyny Małopolskiej
• przedstawia cechy krajobrazu Wyżyny Lubelskiej i Roztocza
• opisuje atrakcje przyrodnicze i kulturowe poszczególnych regionów
wyżyn
• charakteryzuje wybrane miasta wyżyn
• opisuje na podstawie map tematycznych najważniejsze cechy
gospodarki wyżyn oraz ich związek z warunkami przyrodniczymi
Uczeń poprawnie:
• wymienia nazwy regionów geograficznych kotlin i wskazuje je na mapie
Polski
• opisuje położenie Kotlin Podkarpackich na podstawie mapy
ogólnogeograficznej Polski
• opisuje wpływ wewnętrznych i zewnętrznych czynników
rzeźbotwórczych na rzeźbę powierzchni kotlin
• charakteryzuje na podstawie map tematycznych środowisko
przyrodnicze kotlin
• wymienia nazwy surowców mineralnych występujących w Kotlinach
Podkarpackich i wskazuje rejony ich wydobycia na mapie
ogólnogeograficznej Polski
• opisuje na podstawie map tematycznych najważniejsze cechy
gospodarki kotlin oraz ich związek z warunkami przyrodniczymi
• przedstawia funkcje Krakowa jako centrum kulturowego Polski

1.7
1.8
1.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 7)
• metody aktywizujące
• film edukacyjny, fotografie, albumy
• analizowanie klimatogramów „Zróżnicowanie klimatyczne pasa nizin”
zamieszczonych w podręczniku (s. 165)
• prezentacja multimedialna na temat walorów turystycznych wybranego
regionu geograficznego nizin
• wycieczka krajoznawcza do wybranego regionu – jego środowisko
przyrodnicze i społeczno-gospodarcze

1.7
1.8
1.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 7)
• metody aktywizujące
• film edukacyjny, fotografie, albumy
• prezentacja multimedialna na temat walorów turystycznych wybranego
regionu geograficznego wyżyn
• wycieczka krajoznawcza do wybranego regionu – jego środowisko
przyrodnicze i społeczno-gospodarcze

1.7
1.8
1.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 7)
• metody aktywizujące
• film edukacyjny, fotografie, albumy
• prezentacja multimedialna na temat walorów turystycznych wybranego
regionu geograficznego kotlin
• wycieczka krajoznawcza do wybranego regionu – jego środowisko
przyrodnicze i społeczno-gospodarcze

44.

Karpaty

• podział Karpat
• środowisko
przyrodnicze oraz
najważniejsze cechy
gospodarki Karpat
• wysokogórska rzeźba
Tatr
• piętra klimatyczno-roślinne w Tatrach
• Zakopane i jego rola
w rozwoju regionu

Uczeń poprawnie:
• wymienia nazwy regionów geograficznych Karpat i wskazuje je na
mapie Polski
• opisuje wpływ wewnętrznych i zewnętrznych czynników
rzeźbotwórczych na rzeźbę powierzchni Karpat
• charakteryzuje na podstawie map tematycznych środowisko
przyrodnicze Karpat Zewnętrznych i Karpat Wewnętrznych
• opisuje klimat i wody Karpat
• opisuje cechy rzeźby wysokogórskiej Tatr
• przedstawia piętra klimatyczno-roślinne w Tatrach
• charakteryzuje poszczególne piętra klimatyczno-roślinne Tatr
• przedstawia walory turystyczne Tatr
• opisuje na podstawie map tematycznych najważniejsze cechy
gospodarki Karpat oraz ich związek z warunkami przyrodniczymi
• przedstawia funkcje i znaczenie Zakopanego w rozwoju regionu

1.7
1.8
1.9
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45.

Sudety

• powstawanie Sudetów
• środowisko
przyrodnicze oraz
najważniejsze cechy
gospodarki Sudetów
• Karkonosze
• atrakcje turystyczne
• surowce mineralne
Sudetów

1.7
1.8
1.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

46.

Mój region, moja
mała ojczyzna

• położenie regionu,
w którym mieszka uczeń
• cechy środowiska
przyrodniczego regionu,
w którym mieszka uczeń
• cechy gospodarki
regionu, w którym
mieszka uczeń
• atrakcje regionu,
w którym mieszka uczeń

Uczeń poprawnie:
• wymienia nazwy regionów geograficznych Sudetów i wskazuje je na
mapie Polski
• omawia proces powstawania Sudetów
• opisuje wpływ wewnętrznych i zewnętrznych czynników
rzeźbotwórczych na rzeźbę powierzchni Sudetów
• charakteryzuje Karkonosze
• charakteryzuje na podstawie map tematycznych środowisko
przyrodnicze Sudetów
• przedstawia formy krajobrazu Sudetów
• przedstawia atrakcje turystyczne Sudetów
• wskazuje na mapie ogólnogeograficznej rejony występowania surowców
mineralnych w Sudetach i podaje ich nazwy
• opisuje, na podstawie map tematycznych, najważniejsze cechy
gospodarki Sudetów oraz ich związek z warunkami przyrodniczymi
Uczeń poprawnie:
• wymienia nazwę regionu geograficznego swojego zamieszkania
i wskazuje go na mapie Polski
• przedstawia źródła informacji o swoim regionie
• charakteryzuje, na podstawie map tematycznych, środowisko
geograficzne własnego regionu (również na podstawie obserwacji
terenowych)
• wymienia główne rodzaje zasobów własnego regionu geograficznego:
lasów, wód, gleb, surowców mineralnych, korzystając z mapy opisuje
ich rozmieszczenie i określa znaczenie gospodarcze
• opisuje na podstawie map tematycznych najważniejsze cechy
gospodarki własnego regionu geograficznego oraz ich związek
z warunkami przyrodniczymi
• przedstawia w formie prezentacji multimedialnej walory turystyczne
własnego regionu geograficznego ze szczególnym uwzględnieniem
jego walorów kulturowych
• wykazuje konieczność ochrony środowiska przyrodniczego
i kulturowego własnego regionu geograficznego
• projektuje i opisuje na podstawie map turystycznych, tematycznych
i ogólnogeograficznych oraz własnych obserwacji terenowych podróż

1.7
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1.9
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• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 7)
• metody aktywizujące
• film edukacyjny, fotografie, albumy
• tabele statystyczne
• analizowanie infografiki „Karpaty” zamieszczonej w podręczniku (s. 176–
177)
• analizowanie infografiki „Tatrzańskie krajobrazy” zamieszczonej
w podręczniku (s. 178–179)
• prezentacja multimedialna na temat walorów turystycznych wybranego
regionu geograficznego Karpat
• wycieczka krajoznawcza do wybranego regionu – jego środowisko
przyrodnicze i społeczno-gospodarcze
• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 7)
• metody aktywizujące
• film edukacyjny, fotografie, albumy
• tabele statystyczne
• opisanie cech krajobrazu Karkonoszy na podstawie fotografii
zamieszczonych w podręczniku (s. 182–183)
• analizowanie infografiki „Surowce mineralne w Sudetach” zamieszczonej
w podręczniku (s. 185)

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 7)
• metody aktywizujące
• film edukacyjny, fotografie, albumy
• tabele statystyczne
• ćwiczenia z mapą konturową
• prezentacja multimedialna na temat walorów turystycznych regionu
geograficznego, w którym mieszka uczeń
• zajęcia terenowe „Środowisko przyrodniczego i społeczno-gospodarcze regionu, w którym mieszka uczeń”
• zajęcia warsztatowe „Podróż po regionie zamieszkiwanym przez ucznia”
zamieszczonej w podręczniku (s. 188–189)
• prezentacja multimedialna „Mój region”
• prezentacja multimedialna „Walory turystyczne mojego regionu”

wzdłuż wybranej trasy we własnym regionie (z uwzględnieniem
walorów przyrodniczych i kulturowych)
• przedstawia główne cechy środowiska przyrodniczego, gospodarki oraz
formy współpracy z krajem będącym najbliższym sąsiadem regionu,
w którym uczeń mieszka

• wykonanie portfolio „Ludność mojego regionu”

Badanie osiągnięć ucznia i efektów kształcenia

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 7)
• metody aktywizujące
• ćwiczenia z mapą konturową
• „Podsumowanie” zamieszczone w podręczniku (s. 192)
• testy „Wiesz czy nie wiesz?” zamieszczone w podręczniku (s. 193)
• prezentacja multimedialna na temat walorów turystycznych wybranego
regionu geograficznego
• gra dydaktyczna – sprawdzanie znajomości mapy Polski
• dyskusja na temat „Najciekawsze pod względem turystycznym miejsca
w Polsce”

47.

Lekcja
powtórzeniowa

48.

Sprawdzenie wiadomości z rozdziału „Charakterystyka regionów fizycznogeograficznych Polski”

VIII. Polska w świecie
49.

Miejsce Polski
w świecie

• polityczna pozycja
Polski
• miejsce Polski
w produkcji światowej
• organizacje
międzynarodowe,
których członkiem jest
Polska
• euroregiony

Uczeń poprawnie:
• przedstawia udział Polski w organizacjach międzynarodowych
• wymienia korzyści wynikające z przynależności Polski do
międzynarodowych organizacji
• opisuje na podstawie danych statystycznych poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski na tle innych krajów
• wymienia nazwy euroregionów i wskazuje je na mapie politycznej
Europy
• charakteryzuje wybrany euroregion
• przedstawia główne cechy środowiska przyrodniczego i gospodarki oraz
formy współpracy z krajem będącym najbliższym sąsiadem regionu,
w którym uczeń mieszka

1.8
4.1

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi 3”
• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”
• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę
możliwości szkoły)
• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Puls Ziemi 3”
(zagadnienie 8)
• metody aktywizujące
• film edukacyjny
• tabele statystyczne
• ćwiczenia z mapą konturową „Euroregiony”
• analizowanie mapy „Kraje należące do Unii Europejskiej” zamieszczonej
w podręczniku (s. 196)
• analizowanie tabeli „Miejsce Polski w gospodarce światowej”
zamieszczonej w podręczniku (s. 197)
• analizowanie stron „Ważne i ciekawe! – Euroregionalna współpraca”
zamieszczonych w podręczniku (s. 198–199)

mgr Beata Orlik

