
Geografia  - klasa 1 

Dział I 

1. Czym zajmuje się geografia? 

- wyjaśniam znaczenie terminu geografia 

- wymieniam źródła informacji geograficznej 

- podaję wymiary Ziemi oraz główne cechy jej kształtu 

- wyjaśniam różnice między elipsoidą a geoidą 

 

2. Współrzędne geograficzne 

 - wskazuję na mapie lub na globusie równik, południk 00 oraz półkulę południową, północną, 

wschodnią i zachodnią 

- określam położenie geograficzne punktów i obszarów na mapie i globusie 

- wymieniam cechy południków i równoleżników i wskazuję je na globusie oraz mapie 

- określam położenie matematyczno- geograficzne punktów i obszarów 

- obliczam odległośd (rozciągłośd południkową) między dwoma punktami na mapie,  

- stosuję pojęcia: długośd i szerokośd geograficzna 

 

3. Mapa i jej skala 

 - wyjaśniam terminy: skala, siatka kartograficzna 

- wymieniam rodzaje skal oraz podaje ich przykłady 

- podaję różnice między planem a mapą 

- podaję różnice między siatką kartograficzną a geograficzną 

- posługuję się skałą mapy do obliczania odległości w terenie 

- obliczam skalę mapy znając odległośd rzeczywistą 

 

4. Rodzaje map. Generalizacja 

 - wyjaśniam  znaczenie terminu „plan” 

- dokonuję podziału map  ze względu na skalę i treśd 

- wskazuję różnice między mapą a planem 

- wymieniam i wskazuję przykłady map tematycznych 

- dobieram odpowiednią mapę w celu uzyskania określonych informacji geograficznych 

- posługuję się w terenie planem  

- wyjaśniam, na czym polega generalizacja treści mapy i uzasadnia koniecznośd jej stosowania 

- wskazuję możliwości praktycznego wykorzystania planów i różnych rodzajów map 

 

5. Przedstawianie zjawisk na mapach 

- wymieniam metody przedstawiania zjawisk na mapach 

- wyjaśniam terminy; wysokośd względna, wysokośd bezwzględna, poziomica 

- odczytuję z map informacje przedstawione za pomocą różnych metod kartograficznych 

-   obliczam wysokośd względną wybranych punktów 

- charakteryzuję wybrane metody przedstawiania zjawisk na mapach 

 

6. Czytamy mapę 

- analizuję i interpretuję treści map ogólnogeograficznych, tematycznych, turystycznych 



- identyfikuję położenie obiektów geograficznych na fotografiach, zdjęciach lotniczych 

- posługuję się w terenie planem mapą topograficzną i mapą turystyczną 

- projektuję i opisuję trasę podróży 

 

Dział II 

7. Ruch obiegowy Ziemi 

- wymieniam planet y Układu Słonecznego 

- podaję cechy ruchu obiegowego Ziemi 

- wyjaśniam pojęcia: planeta, gwiazda, orbita, równonoc 

- podaję daty przesileo 

- podaję następstwa ruchu obiegowego 

- wyjaśniam przyczyny występowania dnia i nocy polarnej 

- podaję przyczyny występowania zadmienia Słooca i Księżyca 

- wymieniam strefy oświetlenia Ziemi 

- podaję przyczynę zmiany kąta padania promieni słonecznych na powierzchnię Ziemi 

 

8. Ruch obrotowy Ziemi 

- wyjaśniam znaczenie terminów: doba, ruch obrotowy 

- podaję kierunek i czas obrotu Ziemi wokół własnej osi 

- przedstawiam cechy ruchu obrotowego Ziemi 

- podaję dowody ruchu obrotowego 

- obliczam czas słoneczny danego miejsca na Ziemi 

- wyjaśniam dlaczego linia zmiany daty nie pokrywa się dokładnie z południkiem 180°  

- omawiam wpływ ruchu obrotowego na zjawiska przyrodnicze i życie człowieka 

 

Dział III 

9. Atmosfera. Temperatura powietrza 

- wyjaśniam terminy: atmosfera, troposfera, ozonosfera 

- podaję skład chemiczny powietrza atmosferycznego 

- wymieniam nazwy warstw budujących atmosferę 

- obliczam zmiany temperatury w troposferze wraz z wysokością 

- charakteryzuję zjawisko inwersji temperatury 

- omawiam wpływ człowieka na atmosferę 

- obliczam roczną amplitudę powietrza 

10. Ciśnienie atmosferyczne i wiatr 

- wyjaśniam pojęcia: ciśnienia atmosferyczne, wyż baryczny, niż baryczny, wiatr 

- podaję przykłady wiatrów stałych i okresowych 

- charakteryzuję cyrkulację monsunową i pasatową 

- wyjaśniam jak powstają cyklony tropikalne 

11. Wilgotnośd powietrza i opady atmosferyczne 

- wyjaśniam pojęcia: wilgotnośd względna, wilgotnośd powietrza, kondensacja, resublimacja 

- rozpoznaję rodzaje opadów i osadów atmosferycznych 

- rozpoznaję rodzaje chmur 

- omawiam warunki powstawania poszczególnych osadów 

- omawiam przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia opadów atmosferycznych na Ziemi 



- omawiam sposób powstawania opadów frontalnych, konwekcyjnych i orograficznych 

12. Klimaty kuli ziemskiej 

- wyjaśniam pojęcie klimat 

- podaję różnice między klimatem a pogodą 

- wymieniam elementy klimatu 

- charakteryzuję wpływ czynników klimatotwórczych na klimat 

- wykazuję zróżnicowanie klimatyczne Ziemi na podstawie analizy map tematycznych 

- charakteryzuję klimat górski 

- omawiam wpływ klimatu górskiego na występowanie pięter roślinności 

- podaję przykłady wpływu klimatu na życie i działalnośd człowieka 

13. Zasoby wodne Ziemi 

- podaję przykłady wód powierzchniowych i podziemnych 

- omawiam zasoby wodne Ziemi 

- omawiam przyczyny zróżnicowania zasolenia wód morskich 

- podaję przykłady mórz o największym i najmniejszym zasoleniu 

- wyjaśniam mechanizm funkcjonowania gejzerów 

- wskazuję na mapie świata zimne i ciepłe prądy morskie 

- podaję przykłady gospodarczego wykorzystania wód 

 

Dział IV 

14. Budowa wnętrza Ziemi 

- wymieniam metody badania wnętrza Ziemi 

- definiuję: skała, minerał 

- dokonuję podziału skał 

- wymieniam warstwy tworzące wnętrze Ziemi 

- obliczam zmiany temperatury wraz z głębokością 

- rozpoznaję wybrane okazy skał i minerałów 

 15. Płytowa budowa litosfery. Trzęsienia ziemi 

- wymieniam procesy wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi 

- definiuję: ryft, grzbiet oceaniczny, hipocentrum, epicentrum 

- podaję cechy płytowej budowy litosfery 

- wskazuję na mapie świata obszary o wzmożonej aktywności sejsmicznej 

- omawiam skutki trzęsieo ziemi 

- omawiam sposób powstawania ryftów i rowów oceanicznych 

- podaję przykłady działao podejmowanych przez człowieka w celu zminimalizowania 

skutków trzęsieo ziemi 

16. Zjawiska wulkaniczne 

- definiuję: lawa, erupcja, wulkan 

- wymieniam produkty erupcji wulkanicznej 

- omawiam budowę wulkanu na podstawie schematu 

- wskazuję na mapie świata obszary o wzmożonej aktywności wulkanicznej 

- wykazuję związek pomiędzy budową płytową litosfery a występowaniem zjawisk 

wulkanicznych 

- wskazuję na mapie świata wybrane wulkany na poszczególnych kontynentach 

- oceniam pozytywne i negatywne skutki erupcji wulkanicznych 



17. Powstawanie gór 

- wyjaśniam termin ruchy górotwórcze 

- podaję nazwy er i okresów zgodnie z tabelą stratygraficzną 

- wymieniam zjawiska towarzyszące procesowi subdukcji 

- podaję przykłady gór powstałych podczas orogenez i wskazuję je na mapie 

- wymieniam wielkie formy ukształtowania lądów i oceanów 

- wymieniam i wskazuję na mapie najwyższe szczyty na poszczególnych kontynentach 

 

Dział V 

18. Wietrzenie fizyczne i chemiczne 

- wymieniam procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi 

- definiuję pojęcie wietrzenie 

- podaję rodzaje wietrzenia 

- wyjaśniam proces wietrzenia fizycznego, chemicznego i biologicznego 

- wyjaśniam na czym polega wietrzenie mrozowe 

- omawiam zależnośd między warunkami klimatycznymi a rodzajem i przebiegiem wietrzenia 

- wymieniam i charakteryzuję rodzaje ruchów  masowych 

19. Procesy krasowe 

- podaję nazwy skal ulegających zjawisku krasowienia 

- podaję przykłady form krasu powierzchniowego i podziemnego 

- wskazuję na mapie świata obszary występowania zjawisk krasowych 

- podaję nazwy najgłębszych i największych jaskio  na świecie  i w Polsce 

20. Rzeźbotwórcza działalnośd rzek 

- posługuję się ze zrozumieniem pojęciem erozja, akumulacja, transport 

- opisuję rodzaje działalności w poszczególnych biegach rzeki 

- wymieniam typy ujśd rzecznych 

- wskazuję elementy rzeki (źródło, dopływ, ujście) 

- wyznaczam dział wodny między rzekami 

-  omawiam warunki sprzyjające powstawaniu delt i ujśd lejkowatych 

- wskazuję na mapie świata najdłuższe rzeki na kontynentach 

- omawiam rzeźbotwórczą rolę wód płynących 

- rozpoznaję formy powstałe w wyniku działalności rzeki 

21. Rzeźbotwórcza działalnośd lodowców górskich i lądolodów 

- wyjaśniam termin – granica wiecznego śniegu 

- wskazuję różnice między lodowcem górskim a lądolodem 

- wskazuję na mapie świata obszary współcześnie zlodowacone 

- omawiam rzeźbotwórczą działalnośd lodowców 

- wymieniam formy rzeźby terenu powstałe w wyniku działalności lodowców i lądolodów 

- rozróżniam rzeźbę młodo glacjalną od staro glacjalnej 

- oceniam wpływ zmian klimatycznych na grubośd pokrywy lodowców 

22. Rzeźbotwórcza działalnośd morza 

- wymieniam typy wybrzeży morskich 

- podaję przykłady form powstałych w wyniku rzeźbotwórczej działalności morza 

- omawiam proces powstawania klifu 

- omawiam proces powstawania jezior przybrzeżnych 



23. Rzeźbotwórcza działalnośd wiatru 

- definiuję: deflacja, korazja 

- podaję przykłady niszczącej i budującej działalności wiatru 

- charakteryzuję barchan i wydmę paraboliczną i podaję różnice między nimi 

- omawiam wpływ szaty roślinnej na rzeźbotwórczą działalnośd wiatru 

- wskazuję na mapie największe pustynie na świecie 

- wymieniam typy pustyo ze względu na rodzaj podłoża 

24. Gleby i roślinnośd na Ziemi 

- definiuję pojęcie gleba 

- wyjaśniam, na czym polega proces glebotwórczy 

- podaję czynniki glebotwórcze 

- podaję różnice między żyznością a urodzajnością gleby 

- charakteryzuję poziomy glebowe 

- dokonuję podziału gleb ze względu na występowanie 

- omawiam zróżnicowanie stref roślinnych na Ziemi 

- wykazuję wpływ klimatu na zróżnicowanie roślinności i gleb na Ziemi 

 


