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Rok szkolny 2022/2023

Przedmiot: Geografia
Klasa: V
Numer programu nauczania: SPCz/28/2022 

Nazwa programu nauczania: Planeta Nowa. Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej. (Nowa
Era) 

Podręcznik: Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic 

Imię i nazwisko nauczyciela: Urszula Jakubowicz

I. CELE KSZTAŁCENIA – wymagania ogólne:

Wiedza geograficzna.

1. Opanowanie podstawowego słownictwa geograficznego w celu opisywania oraz wyjaśniania 

występujących w środowisku geograficznym zjawisk i zachodzących w nim procesów. 

2. Poznanie wybranych krajobrazów Polski i świata, ich głównych cech i składników.

3. Poznanie głównych cech środowiska geograficznego Polski, własnego regionu oraz najbliższego 

otoczenia – „małej ojczyzny”, a także wybranych krajów i regionów Europy oraz świata. 

4. Poznanie zróżnicowanych form działalności człowieka w środowisku, ich uwarunkowań i 

konsekwencji oraz dostrzeganie potrzeby racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody. 

5. Rozumienie zróżnicowania przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego świata.

6. Identyfikowanie współzależności między elementami środowiska przyrodniczego i społeczno-

gospodarczego oraz związków i zależności w środowisku geograficznym w skali lokalnej, regionalnej i

globalnej. 

7. Określanie prawidłowości w zakresie przestrzennego zróżnicowania warunków środowiska 

przyrodniczego oraz życia i różnych form działalności człowieka. 

8. Integrowanie wiedzy przyrodniczej z wiedzą społeczno-ekonomiczną i humanistyczną.

Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.

1. Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie, analizowanie pozyskanych danych i formułowanie 

wniosków na ich podstawie. 

2. Korzystanie z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, diagramów, danych statystycznych, 

tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu zdobywania, 

przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych. 

3. Interpretowanie map różnej treści.

4. Określanie związków i zależności między poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego, 

społeczno-gospodarczego i kulturowego, formułowanie twierdzenia o prawidłowościach, 

dokonywanie uogólnień. 

5. Ocenianie zjawisk i procesów społeczno-kulturowych oraz gospodarczych zachodzących w Polsce i w 

różnych regionach świata. 

6. Stawianie pytań, formułowanie hipotez oraz proponowanie rozwiązań problemów dotyczących 

środowiska geograficznego. 

7. Podejmowanie nowych wyzwań oraz racjonalnych działań prośrodowiskowych i społecznych.

8. Rozwijanie umiejętności percepcji przestrzeni i wyobraźni przestrzennej.



9. Podejmowanie konstruktywnej współpracy i rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi.

10. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności geograficznych w życiu codziennym.

III. Kształtowanie postaw.

1. Rozpoznawanie swoich predyspozycji i talentów oraz rozwijanie pasji i zainteresowań 

geograficznych. 

2. Łączenie racjonalności naukowej z refleksją nad pięknem i harmonią świata przyrody oraz 

dziedzictwem kulturowym ludzkości. 

3. Przyjmowanie postawy szacunku do środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz rozumienie 

potrzeby racjonalnego w nim gospodarowania. 

4. Rozwijanie w sobie poczucia tożsamości oraz wykazywanie postawy patriotycznej, wspólnotowej i 

obywatelskiej.

5. Kształtowanie poczucia dumy z piękna ojczystej przyrody i dorobku narodu (różnych obiektów 

dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego własnego regionu i Polski, krajobrazów Polski, walorów 

przyrodniczych, kulturowych, turystycznych oraz sukcesów polskich przedsiębiorstw na arenie 

międzynarodowej). 

6. Kształtowanie pozytywnych – emocjonalnych i duchowych – więzi z najbliższym otoczeniem, krajem 

ojczystym, a także z całą planetą Ziemią. 

7. Rozwijanie zdolności percepcji najbliższego otoczenia i miejsca rozumianego jako „oswojona” 

najbliższa przestrzeń, której nadaje pozytywne znaczenia. 

8. Rozwijanie postawy współodpowiedzialności za stan środowiska geograficznego, kształtowanie ładu 

przestrzennego oraz przyszłego rozwoju społeczno- -kulturowego i gospodarczego „małej ojczyzny”, 

własnego regionu i Polski. 

9. Przełamywanie stereotypów i kształtowanie postawy szacunku, zrozumienia, akceptacji i 

poszanowania innych kultur przy jednoczesnym zachowaniu poczucia wartości dziedzictwa 

kulturowego własnego narodu i własnej tożsamości. 

II. REALIZOWANE TREŚCI:

1. Mapa Polski: mapa ogólnogeograficzna, krajobrazowa, turystyczna (drukowana i cyfrowa), skala 

mapy, znaki na mapie, treść mapy. 

2. Krajobrazy Polski: wysokogórski (Tatry), wyżynny (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska), nizinny 

(Nizina Mazowiecka), pojezierny (Pojezierze Mazurskie), nadmorski (Pobrzeże Słowińskie), 

wielkomiejski (Warszawa), miejsko-przemysłowy (Wyżyna Śląska), rolniczy (Wyżyna Lubelska). 

3. Lądy i oceany na Ziemi: rozmieszczenie lądów i oceanów, pierwsze wyprawy geograficzne. 

4. Krajobrazy świata: wilgotnego lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej, sawanny i stepu, 

pustyni gorącej i lodowej, tajgi i tundry, śródziemnomorski, wysokogórski Himalajów; strefowość a 

piętrowość klimatyczno-roślinna na świecie.



III. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ:

Ocena

dopuszczająca 
2

dostateczna
3

dobra
4

bardzo dobra
5

celująca
6

Mapa Polski

Uczeń:

- czyta treść 
mapy Polski

Uczeń:

- stosuje legendę 
mapy do 
odczytywania 
informacji 

Uczeń:

- rozpoznaje na 
mapie składniki 
krajobrazu Polski

Uczeń:

- czyta treść mapy
lub planu 
najbliższego 
otoczenia szkoły, 
odnosząc je do 
elementów 
środowiska 
geograficznego 
obserwowanych 
w terenie

Uczeń:

- stosuje skalę 
mapy do obliczania
odległości między 
wybranymi 
obiektami

Krajobrazy Polski

Uczeń:

- wskazuje na 
mapie położenie 
krain 
geograficznych 
Polski

Uczeń:

- rozpoznaje 
krajobrazy Polski 
w opisach oraz 
na filmach i 
ilustracjach

-  przedstawia 
główne cechy 
krajobrazów 
Polski oraz 
wykazuje ich 
zróżnicowanie

Uczeń:

- opisuje zajęcia, 
tradycje rodzinne
i zwyczaje 
mieszkańców 
wybranych krain 
geograficznych 
Polski

Uczeń:

- opisuje 
najważniejsze 
obiekty 
dziedzictwa 
przyrodniczego i 
kulturowego 
Polski oraz 
wskazuje je na 
mapie

- przedstawia 
podstawowe 
zależności między
składnikami 
poznawanych 
krajobrazów

Uczeń:

- dokonuje oceny 
krajobrazu 
najbliższego 
otoczenia szkoły 
pod względem jego
piękna oraz ładu i 
estetyki 
zagospodarowania 
podczas zajęć 
realizowanych w 
terenie oraz 
proponuje zmiany 
w jego 
zagospodarowaniu

- przedstawia 
pozytywne i 
negatywne zmiany 
w krajobrazach 
powstałe w wyniku
działalności 
człowieka

Lądy i oceany na Ziemi

Uczeń:

-wymienia nazwy 
kontynentów i 
oceanów

Uczeń:

-wskazuje 
położenie 
kontynentów i 
oceanów na 
globusie i mapie 

Uczeń:

-wskazuje na 
globusie i mapie 
świata: bieguny, 
równik, południk 
zerowy i 180°, 

Uczeń:

-określa 
położenie 
kontynentów i 
oceanów 
względem 

Uczeń:

-wskazuje na 
mapie wielkie 
formy 
ukształtowania 
powierzchni Ziemi i



świata półkule, zwrotniki
i koła 
podbiegunowe

równika i 
południka 
zerowego;

akweny morskie na
trasach pierwszych 
wypraw 
geograficznych

Krajobrazy Świata

Uczeń:

-nazywa główne
krajobrazy 
świata

Uczeń:

-przedstawia 
główne cechy 
krajobrazów 
świata

-wskazuje na 
mapie położenie 
poznawanych 
typów 
krajobrazów

Uczeń:

-porównuje 
poznawane 
krajobrazy świata
oraz rozpoznaje 
je w opisach, na 
filmach i 
ilustracjach

-rozpoznaje 
rośliny i 
zwierzęta typowe
dla poznawanych 
krajobrazów

Uczeń:

-odczytuje 
wartość i opisuje 
przebieg 
temperatury 
powietrza oraz 
rozkład opadów 
atmosferycznych 
na podstawie 
klimatogramów i 
map 
klimatycznych

-prezentuje 
niektóre 
przykłady 
budownictwa, 
sposobów 
gospodarowania, 
głównych zajęć 
mieszkańców 
poznawanych 
obszarów;

Uczeń:

-identyfikuje 
współzależności 
między składnikami
poznawanych 
krajobrazów i 
warunkami życia 
człowieka; 

-ustala zależności 
między położeniem
wybranych 
krajobrazów na kuli
ziemskiej, 
warunkami 
klimatycznymi i 
głównymi cechami 
krajobrazów

Dostosowanie dla uczniów z orzeczeniem PPP:

1. Wymagania podstawowe na ocenę dopuszczającą zaznaczono na czerwono,
2. Wymagania na ocenę dostateczną znajdują się w rubryce „ocena dopuszczająca”
3. Wymagania na ocenę dobrą znajdują się w rubryce „ocena dostateczna”
4. Wymagania na ocenę bdb znajdują się w rubryce „ocena dobra”
5. Wymagania na ocenę celującą znajdują się w rubryce „ocena bdb”




