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Przedmiot: Geografia
Klasa: VI
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 
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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. Współrzędne geograficzne: szerokość i długość geograficzna; położenie matematyczno-geograficzne 

punktów i obszarów; rozciągłość południkowa i równoleżnikowa.

2. Ruchy Ziemi: Ziemia w Układzie Słonecznym; ruch obrotowy i obiegowy; następstwa ruchów Ziemi. 

3. Geografia Europy: położenie i granice kontynentu; podział polityczny Europy; główne cechy 

środowiska przyrodniczego Europy; zjawiska występujące na granicach płyt litosfery; zróżnicowanie 

ludności oraz starzenie się społeczeństw; największe europejskie metropolie; zróżnicowanie źródeł 

energii w krajach europejskich; rolnictwo, przemysł i usługi w wybranych krajach europejskich; 

turystyka w Europie Południowej. 

4. VIII. Sąsiedzi Polski: przemiany przemysłu w Niemczech; dziedzictwo kulturowe Litwy i Białorusi; 

środowisko przyrodnicze i atrakcje turystyczne Czech i Słowacji; problemy polityczne, społeczne i 

gospodarcze Ukrainy; zróżnicowanie przyrodnicze i społeczno-gospodarcze Rosji; relacje Polski z 

sąsiadami. 



III. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ:

Ocena

dopuszczająca 
2

dostateczna
3

dobra
4

bardzo dobra
5

celująca
6

Współrzędne geograficzne

Uczeń:

- wskazuje 
kierunki świata

Uczeń:

- odczytuje 
szerokość i 
długość 
geograficzną 
wybranych 
punktów na 
globusie i na 
mapie

Uczeń:

-na podstawie 
podanych 
współrzędnych 
geograficznych 
wskazuje 
położenie 
punktów i 
obszarów na 
mapach w 
różnych skalach

Uczeń:

-wyznacza w 
terenie 
współrzędne 
dowolnych 
punktów za 
pomocą mapy 

Uczeń:

-wyznacza w 
terenie 
współrzędne 
dowolnych 
punktów za pomocą
GPS

Ruchy Ziemi

Uczeń:

- definiuje ruch 
obrotowy i 
obiegowy Ziemi

- demonstruje 
przy użyciu 
modeli (np. 
globusa lub 
tellurium) ruch 
obrotowy Ziemi

- demonstruje 
przy użyciu 
modeli (np. 
globusa lub 
tellurium) ruch 
obiegowy Ziemi

Uczeń:

- przedstawia 
zmiany w 
oświetleniu Ziemi
w pierwszych 
dniach 
astronomicznych 
pór roku

- określa kierunek
ruchu 
obrotowego 
Ziemii, czas 
trwania, miejsca 
wschodu i 
zachodu Słońca 
oraz południa 
słonecznego

Uczeń:

- wyjaśnia 
związek między 
ruchem 
obrotowym a 
istnieniem dnia i 
nocy

- wykazuje 
związek między 
ruchem 
obiegowym Ziemi
a 
występowaniem 
pór roku

Uczeń:

- wyjaśnia 
związek między 
ruchem 
obrotowym a 
widomą 
wędrówką i 
górowaniem 
Słońca, dobowym
rytmem życia 
człowieka i 
przyrody,
występowaniem 
stref czasowych

- wykazuje 
związek między 
ruchem 
obiegowym Ziemi
a strefami jej 
oświetlenia oraz 
strefowym 
zróżnicowaniem 
klimatu i 
krajobrazów na 
Ziemi

Uczeń:

- dokonuje pomiaru 
wysokości Słońca w 
terenie oraz 
porównuje wyniki 
uzyskane w różnych
porach dnia i roku

Geografia Europy

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń:



- charakteryzuje 
położenie, 
przebieg granic 
oraz linii 
brzegowej 
Europy

-charakteryzuje 
ukształtowanie 
powierzchni 
Europy

-przyjmuje 
postawę 
szacunku i 
zrozumienia 
innych kultur 
przy zachowaniu 
poczucia 
wartości 
dziedzictwa 
kulturowego 
własnego kraju

- przedstawia 
podział polityczny
Europy 

- określa 
podobieństwa i 
różnice między 
wielkimi 
miastami Europy:
Londynem i 
Paryżem

-przedstawia 
znaczenie 
nowoczesnego 
przemysłu i usług 
w gospodarce na 
przykładzie 
Francji

- wyjaśnia 
rozmieszczenie 
ludności oraz 
główne przyczyny
i skutki starzenia 
się społeczeństw 
w Europie; 

- przedstawia 
zróżnicowanie 
klimatyczne 
Europy oraz 
czynniki, które o 
nim decydują;

-porównuje 
cechy rolnictwa 
Danii i Węgier

- przedstawia 
rolę Unii 
Europejskiej w 
przemianach 
społecznych i 
gospodarczych 
kontynentu

- na przykładzie 
Islandii określa 
związek między 
położeniem na 
granicy płyt 
litosfery a 
występowaniem 
wulkanów i 
trzęsień ziemi; 

-wyjaśnia 
przyczyny i 
konsekwencje 
zróżnicowania 
demograficznego 
ludności Europy

-ocenia społeczno-
ekonomiczne i 
kulturowe 
konsekwencje 
migracji na obszarze
Europy

-wykazuje związek 
między cechami 
środowiska 
przyrodniczego 
wybranych krajów 
Europy a 
wykorzystaniem 
różnych źródeł 
energii

-wykazuje związki 
między rozwojem 
turystyki w Europie 
Południowej a 
warunkami 
przyrodniczymi oraz
dziedzictwem 
kultury 
śródziemnomorskiej

Sąsiedzi Polski

Uczeń:

-wymienia 
sąsiadów Polski
oraz wskazuje 
ich na mapie

Uczeń:

-przedstawia 
przykłady atrakcji
turystycznych i 
rekreacyjno-
sportowych 
Czech i Słowacji

Uczeń:

-charakteryzuje 
przemiany w 
strukturze 
przemysłu w 
Niemczech na 
przykładzie 
Nadrenii 
Północnej-
Westfalii

Uczeń:

-projektuje trasę 
wycieczki po 
Litwie i Białorusi 
uwzględniającej 
wybrane walory 
środowiska 
przyrodniczego i 
kulturowego

-rozumie 
problemy 
polityczne, 
społeczne i 
gospodarcze 
Ukrainy

Uczeń:

-charakteryzuje 
relacje Polski z 
krajami 
sąsiadującymi

-rozumie potrzebę 
kształtowania 
dobrych relacji 
Polski z jej 
sąsiadami

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”.




