
 

WARUNKI I SPOSOBY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

            ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII 

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 W KRAKOWIE 

 
I. OCENIE PODLEGAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYTE PRZEZ UCZNIA 
     W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z PODSTAWY 
      PROGRAMOWEJ I REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA GEOGRAFII. 
 
II. WARUNKI SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA: 

1. Uczeń jest zobowiązany być przygotowanym do każdej lekcji, sprawdzianu 
      lub kartkówki. Wyjątek stanowią szczególne sytuacje zgłaszane przez ucznia przed lekcją. 
      Przy dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole: 
       - powyżej 5 dni nieobecności - nie ocenia się ucznia przez 3 dni od powrotu do szkoły 
         a poniżej 5 dni nieobecności - nie ocenia się ucznia przez 1 dzień. 
     Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 2 razy w ciągu półrocza [ nie dotyczy  
     zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek ].  
 

2. Uczeń powinien mieć na lekcji podręcznik i zeszyt przedmiotowy, który jest zobowiązany 
      systematycznie i estetycznie prowadzić – uzupełniać notatki, ćwiczenia i zadania.  
      Uczeń nieobecny na lekcji, ma obowiązek uzupełnić w zeszycie przedmiotowym notatki. 
 

3. Ocena wiedzy i umiejętności jest jawna dla uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych).  
      Sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, ćwiczenia i prace domowe są obowiązkowe. 
      Uczniowie otrzymują informacje o wynikach prac pisemnych (sprawdzianów, kartkówek) 
      i odpowiedzi ustnych. Wyniki sprawdzianów nauczyciel przedstawia i omawia w terminie  
      do 14 dni a kartkówek do 7 dni roboczych od daty ich przeprowadzenia. Sprawdzone  
      i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje na lekcji do wglądu. Zapoznaje się  z ich 
      wynikiem i ewentualne zastrzeżenia zgłasza do nauczyciela.  
      Sprawdziany zostają u nauczyciela a kartkówki zatrzymują uczniowie.  
     

     Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu do prac pisemnych z geografii 
     swoich dzieci (sprawdzianów) na najbliższym po oddaniu sprawdzianu dyżurze, dniu  
     otwartym, zebraniu lub w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 
 

4. Korzystanie przez ucznia z niedozwolonej pomocy (np. podpowiedzi, ściągi, telefon, itp. ...)  
      w czasie sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej skutkuje otrzymaniem oceny 
      niedostatecznej. 
 

5. Uczniowie otrzymują oceny z geografii w skali od 1 do 6 ze znakami „+,- ”. 
     Minimum 3 oceny bieżące są niezbędne do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny  
     klasyfikacyjnej ucznia z geografii.   
 

6. Ocena półroczna z geografii jest wystawiana na podstawie ocen uzyskanych przez  
     ucznia w tym okresie a ocena roczna z ocen bieżących drugiego półrocza i oceny 
     półrocznej. W ocenie uwzględnienia się także systematyczność pracy, wysiłek włożony 
     w przygotowanie do lekcji, zaangażowanie oraz indywidualne możliwości ucznia. 
 
7. Uczeń może nie być klasyfikowany z przedmiotu z powodu nadmiernych nieobecności 
    (powyżej 50% opuszczonych lekcji) lub braku podstaw do ustalenia półrocznej lub rocznej  
    oceny klasyfikacyjnej. Uczeń nieklasyfikowany może zdawać egzamin klasyfikacyjny.  

 III. SPOSOBY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA. 
 

  1. Sprawdzian wiadomości (klasówka, test sprawdzający) - obejmuje większą partię 
     materiału ( np. dział tematyczny ) w celu sprawdzenia stopnia opanowania wiadomości  
     i umiejętności. Sprawdzian zapowiadany jest, z co najmniej 1 tygodniowym 
     wyprzedzeniem, z datą jego przeprowadzenia i zakresem obowiązującego materiału.  
     Sprawdziany oceniane są w systemie punktowym wg poniższych kryteriów: 
 

     Zamiana punktów na oceny w skali od 1 do 6 ze znakami „+,- ”. 
 

       96 - 100 %  - celujący (cel)                50 - 69 % - dostateczny (dst) 
       85 -  95 %  - bardzo dobry (bdb)        31 - 49 % - dopuszczający (dop)     
       70 -  84 %  - dobry (db)                     0 -  30 %  - niedostateczny (ndst)   
 

 

    Uczeń nieobecny na sprawdzianie jest zobowiązany pisać go w terminie do 2 tygodni 
    od daty sprawdzianu. W wyjątkowych przypadkach pisze w terminie ustalonym z  
    nauczycielem. Sprawdzian uczeń może poprawiać na ocenę wyższą, w okresie 2 tygodni  
    od daty uzyskania informacji o jego wyniku. Do dziennika jest wpisywana każda ocena  
    (niezależnie od wysokości), którą uczeń uzyska z poprawy. 

 2. Kartkówka – krótki (ok. 15 min.) sprawdzian wiedzy uczniów w formie pisemnej.  
    Kartkówka obejmuje zakres materiału z trzech tematów lekcji ( zapowiedziana ) lub 
    zagadnienia dotyczące tematu ostatniej lekcji ( bez zapowiedzi ). Kartkówka jest oceniana  
    wg kryteriów punktowych. Ocena z kartkówki może być traktowana jak ocena z odpowiedzi  
    ustnej, gdyż jest sprawdzianem przygotowania się ucznia z bieżących tematów lekcyjnych.  
    Kartkówkę uczeń może pisać (w przypadku jego wcześniejszej nieobecności) lub poprawiać  
    na ocenę wyższą w okresie do 3 tygodni od daty jej przeprowadzenia. Do dziennika jest  
    wpisywana każda ocena  (niezależnie od wysokości), którą uczeń uzyska z poprawy. 
 

 3. Odpowiedź ustna - obejmuje zakres trzech ostatnich tematów lekcji ( połączona  
    ze znajomością mapy ), materiał będący tematem pracy domowej lub materiał lekcji  
    bieżącej. Oceniany jest poziom opanowania wiadomości i umiejętności, orientacja na  
    mapach geograficznych, sposób i logika wypowiedzi, poprawność językowa.   
 

 4. Zadania i prace wykonywane w czasie lekcji (np. praca w grupie, krótka odpowiedź). 
 

 5. Zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń może być kontrolowany i oceniany na bieżąco.   
 

 6. Samodzielnie wykonana praca domowa. Oceniana jest poprawność rozwiązania,  
     estetyka wykonania, sposób prezentacji.  

 7. Prace długoterminowe ( referaty, prezentacje, opracowania projektów ). 
     Oceniana jest zgodność treści z tematem pracy, forma i estetyka wykonania, korzystanie  
     z literatury i innych źródeł informacji, terminowość wykonania i oddania pracy.    

 8. Osiągnięcia uzyskane przez ucznia w konkursach geograficznych szkolnych  
     i pozaszkolnych. 
 

 IV. WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA PÓŁROCZNEJ 
         LUB ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z GEOGRAFII.    
 

  O poprawę oceny przewidywanej o jeden stopień (do oceny bardzo dobrej) uczeń może się 
    starać tylko w uzasadnionych przypadkach (długa usprawiedliwiona nieobecność,  
    szczególna sytuacja losowa, ... ). 
  Ocena może być podwyższona po spełnieniu określonych warunków przez ucznia: 
    - dotychczasowe oceny dają podstawę do starania się o ocenę wyższą, 
    - jest systematycznie przygotowany do lekcji i aktywny w czasie na lekcji, 
    - starannie i na bieżąco prowadzi zeszyt przedmiotowy, odrabia zadania domowe, 
    - uzupełni zaległe, wskazane przez nauczyciela braki wiadomości i umiejętności.      
 

  Szczegółowe procedury uzyskiwania wyższej niż przewidywana półrocznej lub rocznej  
     klasyfikacyjnej są zawarte w Statucie Szkoły.    



… 

V. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY Z GEOGRAFII DLA KLASY 5 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 W KRAKOWIE 
                                                              oparte na Programie nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta Nowa  ( wyd. Nowa Era ) 
 

 

…. 

  

 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE (MATERIAŁ REALIZOWANY W I PÓŁROCZU)  I OCENY ROCZNE    [  KLASA 5  ] 

 
 

Wymagania konieczne 
 

ocena:   DOPUSZCZAJĄCY 

 

 Wymagania podstawowe 
 

ocena:   DOSTATECZNY 

 

Wymagania rozszerzające  
 

              ocena:   DOBRY 

 

Wymagania dopełniające  
 

              ocena:   BARDZO  DOBRY  

 

Wymagania wykraczające  
 

              ocena:   CELUJĄCY 

 
1. Mapa Polski 
 
Uczeń:  
• wyjaśnia znaczenie terminów: 
        mapa, skala, legenda mapy 

• wymienia elementy mapy 
• wyjaśnia znaczenie terminów: 
           wysokość bezwzględna, wysokość względna 

• odczytuje wysokość bezwzględną obiektów  
    na mapie poziomicowej 
• wymienia rodzaje barw z map hipsometrycznych 
• wymienia różne rodzaje map  
• odczytuje informacje z planu miasta 
 

Uczeń:  
 • odczytuje przy pomocy legendy znaki 
    kartograficzne na mapie 
• stosuje legendę mapy do odczytania informacji 
• odczytuje skalę mapy 
• rozróżnia rodzaje skali 
• oblicza wysokość względną na podstawie  
   danych odczytanych z mapy 
• odczytuje informacje z mapy poziomicowej  
    i mapy hipsometrycznej 
• wyszukuje w atlasie przykłady map:  
   ogólnogeograficznej, krajobrazowej, turystycznej 
 

Uczeń:  
•rozróżnia na mapie znaki punktowe, liniowe 
   i powierzchniowe 
• rysuje podziałkę liniową 
• wyjaśnia, dlaczego każda mapa ma skalę 
• oblicza odległość na mapie za pomocą skali 
    liczbowej 
• wyjaśnia, jak powstaje mapa poziomicowa 
• wyjaśnia różnicę między obszarem nizinnym,  
    wyżynnym a obszarem górskim 
• wyjaśnia różnicę między mapą 
  ogólnogeograficzną a mapą krajobrazową 
• przedstawia sposoby orientowania mapy w terenie 
   

Uczeń:  
•  dobiera odpowiednią mapę w celu uzyskania  
   określonych informacji geograficznych 
• przekształca skalę liczbową na mianowaną i  
    podziałkę liniową 
• oblicza odległość w terenie za pomocą skali  
    liczbowej i podziałki liniowej 
• rozpoznaje przedstawione na mapach 
   poziomicowych formy terenu 
• rozpoznaje formy ukształtowania powierzchni  
   na mapie hipsometrycznej 
• podaje różnice między mapą turystyczną  
   a planem miasta 
 
    

Uczeń:  
• posługuje się planem miasta w terenie 
• podaje przykłady wykorzystania map o różnej treści 
• analizuje treść map przedstawiających   
   ukształtowanie powierzchni Polski 
• czyta treść mapy lub planu najbliższego otoczenia 
    szkoły, odnosząc je do obserwowanych 
    w terenie elementów środowiska geograficznego 
• projektuje i opisuje trasę wycieczki  na podstawie  
    mapy turystycznej lub planu miasta 
 

 
2. Krajobrazy Polski 
 
Uczeń:  
• wyjaśnia znaczenie terminu krajobraz 

• wymienia składniki krajobrazu i elementy  
   krajobrazu najbliższej okolicy 
 • wymienia pasy rzeźby terenu Polski 
• wskazuje na mapie Wybrzeże Słowińskie 
• wymienia elementy krajobrazu nadmorskiego 
• wskazuje na mapie Pojezierze Mazurskie i  
   odczytuje z mapy nazwy największych jezior  
• wskazuje na mapie  Nizinę Mazowiecką 
   i największe rzeki tej niziny 
• określa położenie Warszawy na mapie Polski 
• wskazuje na mapie Wyżynę Śląską i   
   i największe miasta na Wyżynie Śląskiej 
• wskazuje na mapie Polski Wyżynę Lubelską 
• wskazuje na mapie Polski położenie Wyżyny  
   Krakowsko—Częstochowskiej i podaje nazwę  
   parku narodowego  leżącego na tej wyżynie  
• wskazuje na mapie Polski położenie Tatr 
   ( Tatry Wysokie i Tatry Zachodnie ) 
 

Uczeń: 
• wymienia różnicę między krajobrazem naturalnym 
   a krajobrazem kulturowym 
• określa położenie najbliższej okolicy na mapie Polski 
• przedstawia główne cechy krajobrazu nadmorskiego 
   na podstawie ilustracji 
• omawia cechy krajobrazu Pojezierza Mazurskiego 
   i wymienia atrakcje turystyczne tego Pojezierza 
• wymienia  cechy krajobrazu Niziny Mazowieckiej 
•  opisuje cechy krajobrazu wielkomiejskiego 
• wymienia główne cechy krajobrazu miejsko- 
   przemysłowego Wyżyny Śląskiej 
• wymienia cechy krajobrazu  rolniczego i  główne  
   uprawy Wyżyny Lubelskiej 
• wymienia cechy krajobrazu Wyżyny Krakowsko- 
  Częstochowskiej na podstawie ilustracji 
•  wskazuje na mapie najwyższe szczyty Tatr 
• wymienia cechy krajobrazu wysokogórskiego 
• omawia cechy pogody w górach 
• wymienia główne atrakcje turystyczne Tatr 

Uczeń: 
• charakteryzuje pasy rzeźby terenu w Polsce 
• opisuje krajobraz najbliższej okolicy  
• omawia wpływ wody i wiatru na nadmorski  
   krajobraz 
• wymienia sposoby gospodarowania nad morzem 
   i zajęcia mieszkańców regionu nadmorskiego 
• omawia wpływ lądolodu na krajobraz pojezierzy 
• omawia cechy krajobrazu przekształconego przez 
   człowieka na Nizinie Mazowieckiej 
• omawia najważniejsze obiekty turystyczne stolicy 
• omawia znaczenie węgla kamiennego na Wyżynie 
   Śląskiej oraz  życie i zwyczaje jej mieszkańców  
• omawia wpływ rolnictwa na krajobraz  
   Wyżyny Lubelskiej 
• charakteryzuje na podstawie ilustracji rzeźbę  
   i formy krasowe Wyżyny Krak - Częstochowskiej 
• opisuje na podstawie ilustracji piętra roślinności 
    w Tatrach 
• omawia zajęcia i zwyczaje mieszkańców Podhala 
 

Uczeń: 
• porównuje na podstawie mapy Polski i ilustracji  
   cechy rzeźby terenu w poszczególnych pasach 
• wyjaśnia na rysunku, powstawanie jeziora  
   przybrzeżnego 
  wskazuje je na mapie obiekty dziedzictwa  

przyrodniczego i kulturowego na wybrzeżu Bałtyku 
  wyjaśnia znaczenie turystyki nadmorskiej 
•  opisuje zabudowę i sieć komunikacyjną Warszawy 
• omawia główne  atrakcje turystyczne na Szlaku  
    Zabytków Techniki 
• omawia za pomocą przykładów cechy rolnictwo 
    na Wyżynie Lubelskiej 
• charakteryzuje na podstawie mapy atrakcje 
    turystyczne Szlaku Orlich Gniazd 
• przedstawia argumenty potwierdzające różnicę 
   w krajobrazie Tatr Wysokich i Tatr Zachodnich 
• charakteryzuje różnorodność przyrodniczą Tatr 
 

Uczeń: 
• ocenia zmiany w zagospodarowaniu terenu 
   najbliższej okolicy 
• prezentuje własny projekt planu     
   zagospodarowania terenu wokół szkoły 
• przygotowuje prezentację multimedialną 
   na temat Wybrzeża Słowińskiego z  
   uwzględnieniem elementów krajobrazu  
   naturalnego i kulturowego  
• przedstawia na podstawie mapy zróżnicowanie 
   krajobrazu krain  geograficznych pojezierzy  
• ocenia na podstawie map tematycznych warunki 
   rozwoju rolnictwa na Nizinie Mazowieckiej 
• planuje na podstawie planu miasta wycieczkę 
   turystyczną po Warszawie 
• przedstawia pozytywne i negatywne zmiany 
   w krajobrazie Wyż. Śląskiej przez działania ludzi 
• analizuje na podstawie oraz map tematycznych  
  warunki rozwojowi rolnictwa Wyżyny Lubelskiej 
• wyjaśnia negatywny wpływ turystyki na  
    środowisko Tatr 
      



 
 

 
… 
 
 

   

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE (MATERIAŁ REALIZOWANY W I PÓŁROCZU)  I OCENY ROCZNE    [  KLASA 5  ] 
 

 
 

Wymagania konieczne 
 

ocena:   DOPUSZCZAJĄCY 

 

 Wymagania podstawowe 
 

ocena:   DOSTATECZNY 

 

Wymagania rozszerzające  
 

              ocena:   DOBRY 

 

Wymagania dopełniające  
 

              ocena:   BARDZO  DOBRY  

 

Wymagania wykraczające  
 

              ocena:   CELUJĄCY 

3. Lądy i oceany 

Uczeń: 
• wskazuje na globusie i mapie świata bieguny,  
   równik, południk zerowy i południk 180o, półkule, 
  zwrotniki i koła podbiegunowe 
• wymienia nazwy kontynentów i oceanów oraz  
    wskazuje je na globusie i mapie 
• wymienia największych podróżników biorących  
   udział w odkryciach geograficznych 
 

Uczeń:  
• wyjaśnia pojęcia siatka geograficzna i kartograficzna 
• wskazuje główne kierunki geograficzne na globusie 
• porównuje powierzchnię kontynentów i oceanów 
   na podstawie diagramów 
• wskazuje na mapie morza  na trasach pierwszych 
    wypraw geograficznych 

Uczeń: 
• podaje przyczyny odkryć geograficznych 
• wskazuje na mapie wielkie formy ukształtowania  
  powierzchni Ziemi i morza na trasach / szlakach 
  wypraw geograficznych: Marco Polo, Krzysztofa  
  Kolumba, Ferdynanda Magellana  
 

Uczeń: 
• określa na globusie i mapie położenie punktów,  
   kontynentów i oceanów na kuli ziemskiej 
• opisuje wyprawy podróżnicze i  odkrywcze  
   od XVII w. do XX w. 
 

Uczeń: 
• oblicza różnicę wysokości między najwyższym  
  szczytem na Ziemi a największą głębią w oceanach 
• przedstawia znaczenie odkryć geograficznych 
 

 

4. Krajobrazy świata 
 
Uczeń: 
• wyjaśnia znaczenie terminu pogoda i klimat 

• wymienia składniki pogody i klimatu 
• wymienia na podstawie mapy tematycznej 
   strefy klimatyczne Ziemi 
• wymienia na podstawie ilustracji strefy  
   krajobrazowe Ziemi 
• wskazuje na mapie strefy wilgotnych lasów  
   równikowych oraz lasów liściastych  
   i mieszanych strefy umiarkowanej 
• podaje nazwy warstw wilgotnego lasu  
   równikowego i wskazuje te warstwy na ilustracji 
• rozpoznaje rośliny i zwierzęta typowe dla lasów  
   równikowych oraz lasów liściastych i mieszanych 
• wskazuje na mapie strefy sawann i stepów oraz 
   wymienia gatunki roślin i zwierząt tam żyjących 
• wskazuje na mapie obszary występowania 
   pustyń gorących i pustyń lodowych 
• rozpoznaje rośliny i zwierzęta charakterystyczne  
   dla pustyń gorących i pustyń lodowych 
• wskazuje na mapie położenie strefy krajobrazów 
   Śródziemnomorskich i wymienia państwa leżące  
  nad Morzem Śródziemnym 
• wymienia rośliny i zwierzęta charakterystyczne  
   dla strefy śródziemnomorskiej 
• wskazuje na mapie położenie stref tajgi i tundry 
• rozpoznaje gatunki roślin i zwierząt  
    charakterystyczne dla tajgi i tundry 
• wskazuje na mapie Himalaje 
 
 

Uczeń: 
wyjaśnia różnicę między pogodą a klimatem 
• odczytuje z klimatogramu temperaturę powietrza 
   i wielkość opadów atmosferycznych  
• wymienia typy klimatów w strefie umiarkowanej 
• omawia na podstawie mapy stref klimatycznych i  
   klimatogramów klimat strefy wilgotnych lasów 
   równikowych oraz klimat strefy umiarkowanej 
• wyjaśnia znaczenie terminów: sawanna, step 

• wyjaśnia znaczenie terminu  pustynia 

• omawia na podstawie ilustracji warstwową budowę 
   lasów strefy umiarkowanej 
• wyjaśnia znaczenie terminów: preria, pampa 

• omawia główne cechy klimatu stref  sawanny i stepu 
• wyjaśnia znaczenie terminów: 
     tajga, tundra, wieloletnia zmarzlina 

• opisuje na podstawie ilustracji świat roślin i zwierząt  
   pustyń gorących oraz pustyń lodowych 
• wymienia cechy charakterystyczne klimatu  
   Śródziemnomorskiego 
• wymienia gatunki upraw charakterystycznych 
   dla strefy śródziemnomorskiej 
• wymienia obiekty turystyczne w regionie 
   Morza Śródziemnego 
• wskazuje na mapie położenie najwyższych  
  łańcuchów górskich  na Ziemi 
• charakteryzuje krajobraz wysokogórski w Himalajach 
• wymienia charakterystyczne dla Himalajów  
   gatunki roślin i zwierząt 
 

Uczeń: 
• wskazuje na mapie klimatycznej obszary o  
   najwyższej oraz  najniższej średniej rocznej 
   temperaturze powietrza 
• wskazuje na mapie klimatycznej obszary o  
   największej i najmniejszej rocznej sumie opadów 
• porównuje temperaturę powietrza i opady  
   w klimacie morskim i kontynentalnym 
• przedstawia na podstawie ilustracji układ stref  
   krajobrazowych na półkuli północnej 
• charakteryzuje warstwy  lasu równikowego 
• charakteryzuje na podstawie ilustracji krajobrazy  
   sawann i stepów 
• omawia klimat stref pustyń gorących i lodowych 
• omawia rzeźbę terenu pustyń gorących 
• omawia cechy krajobrazu Śródziemnomorskiego 
• charakteryzuje cechy krajobrazów tajgi i tundry 
• charakteryzuje na podstawie ilustracji piętra  
   roślinne w Himalajach 
 

Uczeń: 
• oblicza średnią roczną temperaturę powietrza 
• oblicza (roczną i miesięczną, dobową) amplitudę  
   temperatury powietrza  
• oblicza roczną sumę opadów atmosferycznych 
• prezentuje przykłady budownictwa, sposoby 
   gospodarowania mieszkańców stref  lasów  
   równikowych oraz lasów liściastych i mieszanych 
• porównuje cechy krajobrazów sawann i stepów 
• omawia przykłady budownictwa i sposoby  
   gospodarowania w strefach pustyń  
• prezentuje przykłady budownictwa i sposoby  
   gospodarowania w strefie śródziemnomorskiej 
• porównuje budownictwo i życie mieszkańców  
   stref tajgi i tundry 
• analizuje zmienność warunków klimatycznych  
   w  Himalajach i jej wpływ na życie ludności 

 

Uczeń: 
• przedstawia zróżnicowanie temperatury  
   powietrza i opadów atmosferycznych na Ziemi 
   na podstawie map tematycznych 
• omawia wpływ człowieka na krajobrazy Ziemi 
• porównuje wilgotne lasy równikowe z lasami  
   liściastymi i mieszanymi strefy umiarkowanej 
   pod względem klimatu, roślinności i zwierząt 
• analizuje strefy sawann i stepów pod względem  
   położenia, warunków klimatycznych i głównych 
   cech krajobrazu 
• przedstawia podobieństwa i różnice między  
   krajobrazami pustyń gorących i pustyń lodowych 
• opisuje zróżnicowanie przyrodnicze i kulturowe  
  strefy śródziemnomorskiej 
• porównuje rozmieszczenie stref krajobrazowych 
   na Ziemi i pięter roślinności w górach 
 


