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   LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC=CE 

WYMAGANIA  EDUKACYJNE NIEZBBDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH VRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 

PRZYRODA-  W=TEK GEOGRAFIA  /WYDAWNICTWO NOWA ERA/  KLASA III 
 

WEデWﾆ 
tematyczny 

Sugerowany temat 

lekcji 

Pﾗ┣ｷﾗﾏ ┘┞ﾏ;ｪ;ﾑ ふヮｷゲﾏWﾏ ヮﾙﾍｪヴ┌H┞ﾏ ┣;┣ﾐ;I┣ﾗﾐW ┣ﾗゲデ;ﾍ┞ ┘┞ﾏ;ｪ;ﾐｷ; ┣ ヮﾗSゲデ;┘┞ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾗ┘Wﾃぶ 

konieczny (K) podstawowy (P) ヴﾗ┣ゲ┣Wヴ┣;ﾃEI┞ ふRぶ SﾗヮWﾍﾐｷ;ﾃEI┞ ふDぶ ┘┞ﾆヴ;I┣;ﾃEI┞ ふWぶ 

1. Metoda 

naukowa 

i ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;ﾐｷW 
ゴ┘ｷ;デ; 

Teoria powstania 

i ewolucji 

┘ゲ┣WIｴゴ┘ｷ;デ; 

函 ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ヴﾙ┦ﾐW teorie 

Sﾗデ┞I┣EIW ヴﾗ┣┘ﾗﾃ┌ 
┘ゲ┣WIｴゴ┘ｷ;デ;が ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;ﾃEI ┣ 
ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ ┤ヴﾙSWﾍ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iﾃｷ 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; H┌Sﾗ┘` 
┘ゲ┣WIｴゴ┘ｷ;デ;が ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;ﾃEI 
z modelu lub mapy nieba 

函 ヴﾗ┣ヴﾙ┦ﾐｷ; Iｷ;ﾍ; ﾐｷWHｷWゲﾆｷW 

函 ﾆﾗヴ┣┞ゲデ; ┣ ヴﾙ┦ﾐﾗヴ;ﾆｷIｴ ┤ヴﾙSWﾍ 
informacji 

 

函 ﾗヮｷゲ┌ﾃW デWﾗヴｷ` ｪWﾗIWﾐデヴ┞I┣ﾐE 
Ptolemeusza 

函 ﾗヮｷゲ┌ﾃW デWﾗヴｷ` 
ｴWﾉｷﾗIWﾐデヴ┞I┣ﾐE KﾗヮWヴﾐｷﾆ; 

函 ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; デWﾗヴｷ` WｷWﾉﾆｷWｪﾗ 
Wybuchu 

函 ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ｴｷヮﾗデW┣` Iﾐaﾉ;Iﾃｷ 
Kosmologicznej 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
┘ゲ┣WIｴゴ┘ｷ;デ, system 

geocentryczny, system 

heliocentryczny 

函 ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW デWﾗヴｷ` 
ｪWﾗIWﾐデヴ┞I┣ﾐE PデﾗﾉWﾏW┌ゲ┣; ┣ 
tWﾗヴｷE ｴWﾉｷﾗIWﾐデヴ┞I┣ﾐE 
Kopernika 

函 wymienia typy galaktyk 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ Wielki Wybuch, 

Inflacja Kosmologiczna 

 

函 omawia wybrane teorie 

powstania i ewolucji 

┘ゲ┣WIｴゴ┘ｷ;デ; 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; デWﾗヴｷ` WｷWﾉﾆｷWｪﾗ 
Wybuchu i Inflacji 

Kosmologicznej 

函 opisuje typy galaktyk 

函 ┘┞ﾆ;┣┌ﾃW ヮﾗSﾗHｷWﾑゲデ┘; 
i ヴﾙ┦ﾐｷIW ﾏｷ`S┣┞ ┘┞Hヴ;ﾐ┞ﾏｷ 
デWﾗヴｷ;ﾏｷ Sﾗデ┞I┣EI┞ﾏｷ 
ヴﾗ┣┘ﾗﾃ┌ ┘ゲ┣WIｴゴ┘ｷ;デ; 

 

Uﾆﾍ;S SﾍﾗﾐWI┣ﾐ┞く Cﾗ 
czeka go 

w ヮヴ┣┞ゲ┣ﾍﾗゴIｷい 

函 ﾗヮｷゲ┌ﾃW H┌Sﾗ┘` Uﾆﾍ;S┌ 
SﾍﾗﾐWI┣ﾐWｪﾗ 

函 ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ﾐ;┣┘┞ Iｷ;ﾍ 
ﾐｷWHｷWゲﾆｷIｴ Uﾆﾍ;S┌ 
SﾍﾗﾐWI┣ﾐWｪﾗ 

函 wymienia astronomiczne 

miary ﾗSﾉWｪﾍﾗゴIｷ 

函 ┘┞ﾆ;┣┌ﾃW ヴﾙ┦ﾐｷIW ﾏｷ`S┣┞ 
planetami a gwiazdami 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ planeta, gwiazda, 

planetoida, Iｷ;ﾍﾗ niebieskie, 

Uﾆﾍ;S SﾍﾗﾐWI┣ﾐ┞ 

函 przedstawia kosmiczne 

┣;ｪヴﾗ┦Wﾐｷ; Sﾉ; ﾉ┌S┣ﾆﾗゴIｷ 
函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 

デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ jednostka 

astronomiczna AU, parsek, 

ヴﾗﾆ ゴ┘ｷWデﾉﾐ┞ 

函 ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW IWIｴ┞ Iｷ;ﾍ 
ﾐｷWHｷWゲﾆｷIｴ Uﾆﾍ;S┌ 
SﾍﾗﾐWI┣ﾐWｪﾗ 

函 przedstawia cechy gwiazd na 

ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┣ｷW SﾍﾗﾑI; 

函 aﾗヴﾏ┌ﾍ┌ﾃW ｴｷヮﾗデW┣┞ 
Sﾗデ┞I┣EIW ヮヴ┣┞ゲ┣ﾍﾗゴIｷ 
┘ゲ┣WIｴゴ┘ｷ;デ; ｷ weryfikuje 

je z teoriami naukowymi 

 

2. Wynalazki, 

ﾆデﾙヴW ┣ﾏｷWﾐｷﾍ┞ 
ゴ┘ｷ;デ 

W┞ﾐ;ﾉ;┣ﾆｷが ﾆデﾙヴW 
┣ﾏｷWﾐｷﾍ┞ ゴ┘ｷ;デ 

函 ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ ゲｷ;デWﾆ 
kartograficznych 

函 ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ﾐ;┣┘┞ ヮヴ┣┞ヴ┣ESﾙ┘ 
stosowanych w nawigacji i 

astronomii w dawnych 

czasach 

函 opisuje zastosowanie 

S;┘ﾐ┞Iｴ ヮヴ┣┞ヴ┣ESﾙ┘ 
nawigacyjnych 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ kompas, siatka 

geograficzna, siatka 

ﾆ;ヴデﾗｪヴ;aｷI┣ﾐ;が ┘ゲヮﾙﾍヴ┣`SﾐW 
geograficzne 

函 ﾆﾗヴ┣┞ゲデ; ┣ ヴﾙ┦ﾐﾗヴ;ﾆｷIｴ ┤ヴﾙSWﾍ 

函 wyszukuje informacje na 

デWﾏ;デ ﾐ;ﾃ┘;┦ﾐｷWﾃゲ┣┞Iｴ 
ﾗSﾆヴ┞J ｷ ┘┞ﾐ;ﾉ;┣ﾆﾙ┘  

函 ┘┞HｷWヴ; ﾐ;ﾃ┘;┦ﾐｷWﾃゲ┣W 
odkrycia i wynalazki 

i ┌┣;ゲ;Sﾐｷ; ゲ┘ﾙﾃ ┘┞Hﾙヴ 
函 przedstawia ｴｷゲデﾗヴｷ` 

┘┞Hヴ;ﾐ┞Iｴ ﾗSﾆヴ┞J 
i ┘┞ﾐ;ﾉ;┣ﾆﾙ┘ 

函 ﾗヮｷゲ┌ﾃW ゲｷ;デﾆ` ﾆ;ヴデﾗｪヴ;aｷI┣ﾐ; ｷ 
ゲｷ;デﾆ` ｪWﾗｪヴ;aｷI┣ﾐE 

函 ﾗヮｷゲ┌ﾃW IWIｴ┞ ヮﾗﾍ┌Sﾐｷﾆﾙ┘ 
i ヴﾙ┘ﾐﾗﾉW┦ﾐｷﾆﾙ┘  

函 ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ヮﾗﾍ┌Sﾐｷﾆｷ 
i ヴﾙ┘ﾐﾗﾉW┦ﾐｷﾆｷ ﾐ; ｪﾉﾗH┌ゲｷW ｷ 

函 analizuje znaczenie naukowe, 

ゲヮﾗﾍWI┣ﾐW ｷ gospodarcze 

ﾐ;ﾃ┘;┦ﾐｷWﾃゲ┣┞Iｴ ﾗSﾆヴ┞J 
i ┘┞ﾐ;ﾉ;┣ﾆﾙ┘ 

函 ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘ゲヮﾙﾍヴ┣`SﾐW 
ｪWﾗｪヴ;aｷI┣ﾐW ヮ┌ﾐﾆデﾙ┘ ﾐ; 
ﾏ;ヮｷW ゴ┘ｷ;デ;  

函 ﾉﾗﾆ;ﾉｷ┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷW ゴ┘ｷ;デ; 
obiekty geograficzne za 

ヮﾗﾏﾗIE ┘ゲヮﾙﾍヴ┣`Sﾐ┞Iｴ 
geograficznych  

函 analizuje proces dokonywania 

wybranego odkrycia lub 

stworzenia wynalazku 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヴﾙ┦ﾐｷIW ﾏｷ`S┣┞ 
ゲｷ;デﾆE ﾆ;ヴデﾗｪヴ;aｷI┣ﾐE ; ゲｷ;デﾆE 
ｪWﾗｪヴ;aｷI┣ﾐE 

函 omawia zastosowanie siatki 

kartograficznej 

 

 

函 ocenia znaczenie 

ヮﾗゲ┣I┣Wｪﾙﾉﾐ┞Iｴ ﾗSﾆヴ┞J 
i ┘┞ﾐ;ﾉ;┣ﾆﾙ┘  
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informacji ﾏ;ヮｷW ゴ┘ｷ;デ; 

GPS に rewolucja 

w nawigacji 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣;ゲデﾗゲﾗ┘;ﾐｷW GPS  

函 ﾆﾗヴ┣┞ゲデ; ┣ ヴﾙ┦ﾐﾗヴ;ﾆｷIｴ ┤ヴﾙSWﾍ 
informacji 

函 ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ｪWﾐW┣` ゲ┞ゲデWﾏ┌ 
GPS 

函 wykorzystuje GoogleMaps do 

lokalizacji wybranych 

ﾗHｷWﾆデﾙ┘ 

函 wykorzystuje GPS w praktyce 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ nawigacja 

satelitarna, GPS, 

geotagowanie (Geotagging) 

函 ﾗヮｷゲ┌ﾃW S┣ｷ;ﾍ;ﾐｷW ゲ┞ゲデWﾏ┌ 
GPS 

 

函 ocenia znaczenie systemu 

GPS 

 

3. Energia に od 

SﾍﾗﾑI; Sﾗ 
┦;ヴﾙ┘ﾆｷ 

Odnawialne 

i nieodnawialne 

┤ヴﾙSﾍ; WﾐWヴｪｷｷ 

函 ヴﾗ┣ヴﾙ┦ﾐｷ; ﾗSﾐ;┘ｷ;ﾉﾐW 
i ﾐｷWﾗSﾐ;┘ｷ;ﾉﾐW ┤ヴﾙSﾍ; 
energii  

函 wymienia nazwy 

powszechnie stosowanych 

ゲ┌ヴﾗ┘Iﾙ┘ WﾐWヴｪWデ┞I┣ﾐ┞Iｴ 

函 wymienia uwarunkowania 

wykorzystania energii 

ゲﾍﾗﾐWI┣ﾐWﾃ 
函 ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ﾐ;┣┘┞ ﾗHゲ┣;ヴﾙ┘ 

ﾏﾗIﾐﾗ ﾐ;ゲﾍﾗﾐWI┣ﾐｷﾗﾐ┞Iｴ 
oraz wskazuje te obszary na 

ﾏ;ヮｷW ゴ┘ｷ;デ; 

函 przedstawia bilans 

WﾐWヴｪWデ┞I┣ﾐ┞ ゴ┘ｷ;デ; ﾐ; 
ヮﾗSゲデ;┘ｷW ┘┞ﾆヴWゲﾙ┘ 
i danych statystycznych 

函 ﾗﾏ;┘ｷ; ゲデヴ┌ﾆデ┌ヴ` ヮヴﾗS┌ﾆIﾃｷ 
energii elektrycznej na 

ゴ┘ｷWIｷW ﾐ; ヮﾗSゲデ;┘ｷW 
┘┞ﾆヴWゲﾙ┘ i danych 

statystycznych 

函 przedstawia czynniki 

┘ヮﾍ┞┘;ﾃEIW ﾐ; ゲデヴ┌ﾆデ┌ヴ` 
produkcji energii w poszcze-

ｪﾙﾉﾐ┞Iｴ ﾆヴ;ﾃ;Iｴ 

函 omawia wady i zalety 

┘┞Hヴ;ﾐ┞Iｴ デ┞ヮﾙ┘ WﾉWﾆデヴﾗ┘ﾐｷ 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┌S┣ｷ;ﾍ ｪﾍﾙ┘ﾐ┞Iｴ 
┤ヴﾙSWﾍ WﾐWヴｪｷｷ WﾉWﾆデヴ┞I┣ﾐWﾃ 
w bilansie energetycznym 

ゴ┘ｷ;デ;  

 

 

 

 

函 aﾗヴﾏ┌ﾍ┌ﾃW ┘ﾐｷﾗゲﾆｷ ﾐ; 
podstawie danych 

ゲデ;デ┞ゲデ┞I┣ﾐ┞Iｴ Sﾗデ┞I┣EI┞Iｴ 
produkcji energii elektrycznej 

oraz struktury jej produkcji 

ﾐ; ゴ┘ｷWIｷW 

 

函 aﾗヴﾏ┌ﾍ┌ﾃW ヮヴﾗHﾉWﾏ┞ 
┣┘ｷE┣;ﾐW ┣ ヮヴﾗS┌ﾆIﾃE WﾐWヴｪｷｷ 
elektrycznej  

Czy energia 

ゲﾍﾗﾐWI┣ﾐ; ゲデ;ﾐｷW ゲｷ` 
ヴﾗ┣┘ｷE┣;ﾐｷWﾏ 
ヮヴﾗHﾉWﾏﾙ┘ 

energetycznych na 

Ziemi? 

函 przedstawia informacje na 

temat produkcji energii 

elektrycznej i energii cieplnej 

z wykorzystaniem energii 

ゲﾍﾗﾐWI┣ﾐWﾃ 
函 ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ 

wykorzystania energii 

ゲﾍﾗﾐWI┣ﾐWﾃ ┘ ヮヴ┣Wﾏ┞ゴﾉW 
i gospodarstwie domowym 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ ogniwa 

fotowoltaiczne, kolektor 

ゲﾍﾗﾐWI┣ﾐ┞ 

函 ﾆﾗヴ┣┞ゲデ; ┣ ヴﾙ┦ﾐﾗヴ;ﾆｷIｴ ┤ヴﾙSWﾍ 
informacji 

函 przedstawia wady i zalety 

wykorzystania energii 

ゲﾍﾗﾐWI┣ﾐWﾃ 
 

函 przedstawia metody 

produkcji energii elektrycznej 

i cieplnej z wykorzystaniem 

WﾐWヴｪｷｷ ゲﾍﾗﾐWI┣ﾐWﾃ 
函 ﾗﾏ;┘ｷ; ┘ゲヮﾙﾍI┣WゲﾐW 

wykorzystanie energetyki 

ゲﾍﾗﾐWI┣ﾐWﾃ Sﾉ; ヮﾗデヴ┣WH 
gospodarki oraz 

perspektywy rozwoju 

WﾐWヴｪWデ┞ﾆｷ ゲﾍﾗﾐWI┣ﾐWﾃ ﾐ; 
podstawie informacji 

z ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ ┤ヴﾙSWﾍ 

函 opisuje uwarunkowania 

┘ヮﾍ┞┘;ﾃEIW ﾐ; ┘┞ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;ﾐｷW 
WﾐWヴｪｷｷ ゲﾍﾗﾐWI┣ﾐWﾃ 

 

函 ヮヴﾗｪﾐﾗ┣┌ﾃW ヮヴ┣┞ゲ┣ﾍﾗゴJ WﾐWヴｪｷｷ 
ゲﾍﾗﾐWI┣ﾐWﾃ 

 

4.Technologie 

┘ゲヮﾙﾍI┣WゲﾐW 
i ヮヴ┣┞ゲ┣ﾍﾗゴIｷ 

Pヴ┣Wﾏ┞ゲﾍ 
zaawansowanej 

technologii (high-

tech) 

 

函 ┘┞ヴﾙ┦ﾐｷ; S┣ｷ;ﾍ┞ ヮヴ┣Wﾏ┞ゲﾍ┌ 
zaawansowanej technologii 

函 wymienia czynniki lokalizacji 

ヮヴ┣Wﾏ┞ゲﾍ┌ ┣;;┘;ﾐゲﾗ┘;ﾐWﾃ 
technologii 

函 ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ﾐ;┣┘┞ ヮ;ﾑゲデ┘が ┘ 
ﾆデﾙヴ┞Iｴ ヴﾗ┣┘ｷﾃ; ゲｷ` ヮヴ┣Wﾏ┞ゲﾍ 

函 wyszukuje i analizuje 

ｷﾐaﾗヴﾏ;IﾃW Sﾗデ┞I┣EIW 
ﾗゲｷEｪﾐｷ`J デWIｴﾐｷcznych 

┘ゲヮﾗﾏ;ｪ;ﾃEI┞Iｴ ヴﾗ┣┘ﾙﾃ 
gospodarczy w ゴ┘ｷWIｷW 

函 analizuje diagram 

ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ;ﾃEI┞ ﾐ;ﾆﾍ;S┞ ﾐ; 

函 ﾗﾆヴWゴﾉ; I┣┞ﾐﾐｷﾆｷ ﾉﾗﾆ;ﾉｷ┣;Iﾃｷ 
ヮヴ┣Wﾏ┞ゲﾍ┌ ┣;;┘;ﾐゲﾗ┘;ﾐWﾃ 
technologii w wybranych 

krajach 

函 Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ｪﾍﾙ┘ﾐW 
czynniki lokalizacji oゴヴﾗSﾆﾙ┘ 
high-tech 

函 ;ﾐ;ﾉｷ┣┌ﾃW デヴWゴJ ﾏ;ヮ┞ 
Sﾗデ┞I┣EIWﾃ ヮヴ┣Wﾏ┞ゲﾍ┌ 
zaawansowanej technologii 

ﾐ; ゴ┘ｷWIｷW ｷ aﾗヴﾏ┌ﾍ┌ﾃW 
wnioski 

函 ;ﾐ;ﾉｷ┣┌ﾃW ┘ヮﾍ┞┘ ヴﾗ┣┘ﾗﾃ┌ 
ヮヴ┣Wﾏ┞ゲﾍ┌ ┣;;┘;ﾐゲﾗ┘;ﾐWﾃ 

函 ヮヴﾗｪﾐﾗ┣┌ﾃW ヮヴ┣┞ゲ┣ﾍﾗゴJ ｴｷｪｴ-

tech w Polsce 
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high-tech  

函 opisuje formy organizacji 

ヮヴ┣Wﾏ┞ゲﾍ┌ ｴｷｪｴ-tech 

函 wymienia nazwy wybranych 

ﾗゴヴﾗSﾆﾙ┘ ｴｷｪｴ-tech i opisuje 

ヮﾗﾍﾗ┦WﾐｷW デ┞Iｴ ﾗゴヴﾗSﾆﾙ┘ ﾐ; 
podstawie mapy 

函 Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW Dﾗﾉｷﾐ` 
Kヴ┣Wﾏﾗ┘E 

函 ocenia zastosowanie 

ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ ｴｷｪｴ-tech obecnie 

i w ヮヴ┣┞ゲ┣ﾍﾗゴIｷ 
函 ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ 

ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ ｴｷｪｴ-tech 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 
kraje high-tech, park naukowy, 

park technologiczny,  

technopolia 

S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴJ H;S;┘I┣E 
i ヴﾗ┣┘ﾗﾃﾗ┘E ┘ wybranych 

ヮ;ﾑゲデ┘;Iｴ  
函 omawia dane przedstawione 

ﾐ; ┘┞ﾆヴWゲｷW Sﾗデ┞I┣EI┞ﾏ 
┘┞ﾐ;ﾉ;┣ﾆﾙ┘ ┣ｪﾍﾗゲ┣ﾗﾐ┞Iｴ 
w E┌ヴﾗヮWﾃゲﾆｷﾏ Uヴ┣`S┣ｷW 
Patentowym wg wybranych 

ﾆヴ;ﾃﾙ┘  

函 aﾗヴﾏ┌ﾍ┌ﾃW ┘ﾐｷﾗゲﾆｷ ﾐ; 
podstawie diagramu 

ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ;ﾃEIWｪﾗ ﾉｷI┣H` 
zatrudnionych w S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴIｷ 
badawczej i rozwojowej 

w ┘┞Hヴ;ﾐ┞Iｴ ヮ;ﾑゲデ┘;Iｴ  
函 ┌┣;ゲ;Sﾐｷ; ﾉﾗﾆ;ﾉｷ┣;Iﾃ` 

┘┞Hヴ;ﾐ┞Iｴ ﾗゴヴﾗSﾆﾙ┘ ｴｷｪｴ-

tech 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣;ﾉW┦ﾐﾗゴIｷ ﾏｷ`S┣┞ 
ﾉﾗﾆ;ﾉｷ┣;IﾃE ﾗゴヴﾗSﾆﾙ┘ 

badawczych a ﾏ;ゲﾗ┘E 
ヮヴﾗS┌ﾆIﾃE  

函 ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷW ゴ┘ｷ;デ; 
technopolie i opisuje ich 

cechy 

 

technologii na proces 

globalizacji 

函 analizuje przyczyny i skutki 

┣ヴﾙ┦ﾐｷIﾗ┘;ﾐｷ; ﾐ;ﾆﾍ;Sﾙ┘ ﾐ; 
S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴJ H;S;┘I┣E ｷ 
ヴﾗ┣┘ﾗﾃﾗ┘E ┘ wybranych 

ヮ;ﾑゲデ┘;Iｴ  
 

 

5. Cykle, rytmy 

i czas 

Pory roku 

a krajobrazy 

函 wymienia konsekwencje 

ヴ┌Iｴﾙ┘ )ｷWﾏｷ 
函 ヴﾗ┣ヴﾙ┦ﾐｷ; ヮﾗヴ┞ ヴﾗﾆ┌ に

kalendarzowe, 

astronomiczne i klimatyczne  

函 ﾆﾗヴ┣┞ゲデ; ┣ ヴﾙ┦ﾐﾗヴ;ﾆｷIｴ ┤ヴﾙSWﾍ 
informacji 

函 charakteryzuje pory roku w 

ヮﾗゲ┣I┣Wｪﾙﾉﾐ┞Iｴ ゲデヴWa;Iｴ 
klimatycznych 

函 ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; I┞ﾆﾉｷI┣ﾐﾗゴJ ヮﾙヴ 
roku w regionach Ziemi 

o odmiennych warunkach 

klimatycznych 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣;ﾉW┦ﾐﾗゴJ ﾏｷ`S┣┞ 
porami roku a zmianami 

w ヮヴ┣┞ヴﾗS┣ｷW ┘ IｷEｪ┌ ヴﾗﾆ┌ 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヴﾙ┦ﾐｷIW 
i ヮﾗSﾗHｷWﾑゲデ┘; ﾏｷ`S┣┞ 
porami roku に 

kalendarzowymi, 

astronomicznymi 

i klimatycznymi 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ┦W ┘┞ゲデ`ヮﾗ┘;ﾐｷW 
ヮﾙヴ ヴﾗﾆ┌ ｷ ｷIｴ I┞ﾆﾉｷI┣ﾐﾗゴJ デﾗ 
konsekwencje ruchu 

obiegowego Ziemi 

 

函 ┘┞ﾆ;┣┌ﾃW ┣;ﾉW┦ﾐﾗゴIｷ ﾏｷ`S┣┞ 
ruchami Ziemi a ┣ﾏｷ;ﾐE I┣;ゲ┌ 
i porami roku na Ziemi 

 

Cykle przyrodnicze 

i geologiczne 

函 ヴﾗ┣ヴﾙ┦ﾐｷ; ｪﾍﾙ┘ﾐW ヴﾗS┣;ﾃW ゲﾆ;ﾍ 
函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 

デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ cykl klimatyczny, 

cykl hydrologiczny, cykl 

geologiczny 

函 ﾆﾗヴ┣┞ゲデ; ┣ ヴﾙ┦ﾐﾗヴ;ﾆｷIｴ ┤ヴﾙSWﾍ 
informacji 

函 przedstawia cykl 

hydrologiczny na podstawie 

schematu 

函 opisuje cykl geologiczny na 

podstawie prostego 

schematu 

函 charakteryzuje 

┌┘;ヴ┌ﾐﾆﾗ┘;ﾐｷ; ﾏ;ﾍWｪﾗ ｷ 
S┌┦Wｪﾗ ﾗHｷWｪ┌ ┘ﾗS┞ 
w przyrodzie na podstawie 

schematu 

 

函 charakteryzuje cykl 

ｪWﾗﾉﾗｪｷI┣ﾐ┞ ﾃ;ﾆﾗ ﾐ;ゲデ`ヮゲデ┘ﾗ 
ヮヴﾗIWゲﾙ┘ ｪWﾗﾉﾗｪｷI┣ﾐ┞Iｴ 
ﾆゲ┣デ;ﾍデ┌ﾃEI┞Iｴ ヮﾗ┘ｷWヴ┣Iｴﾐｷ` 
Ziemi 

 

函 ┘┞ﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S;Iｴが ┦W 
ゲﾆ;ﾍ┞ ヮﾗ┘ゲデ;ﾃE ┘ ﾐ;ゲデ`ヮゲデ┘ｷW 
cyklu geologicznego  

 

 

6. Zdrowie 

);ｪヴﾗ┦Wﾐｷ; 
cywilizacyjne  

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ 
┣;ｪヴﾗ┦Wﾐｷ; cywilizacyjne 

函 ﾆﾗヴ┣┞ゲデ; ┣ ヴﾙ┦ﾐﾗヴ;ﾆｷIｴ ┤ヴﾙSWﾍ 
informacji 

函 wyszukuje informacje 

o ┣;ｪヴﾗ┦Wﾐｷ;Iｴ ┘┞ﾐｷﾆ;ﾃEI┞Iｴ 
z pobytu w odmiennych 

┘;ヴ┌ﾐﾆ;Iｴ ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆﾗ┘┞Iｴ 
 i kulturowych 

 

函 charakteryzuje czynniki 

ゲデ;ﾐﾗ┘ｷEIW ﾐ;デ┌ヴ;ﾉﾐW 
┣;ｪヴﾗ┦Wﾐｷ; ┦┞Iｷ; ｷ zdrowia w 

trakIｷW ┘┞ﾃ;┣Sﾙ┘ 
turystycznych 

函 wskazuje sposoby 

┣;HW┣ヮｷWI┣Wﾐｷ; ゲｷ` ヮヴ┣WS 
┣;ｪヴﾗ┦Wﾐｷ;ﾏｷ ﾐ;デ┌ヴ;ﾉﾐ┞ﾏｷ 
i cywilizacyjnymi 

函 aﾗヴﾏ┌ﾍ┌ﾃW ┘ﾐｷﾗゲﾆｷ ﾐ; 
podstawie map 

tematycznych (konflikty 

┣HヴﾗﾃﾐWが ﾆヴ`ｪｷ ﾆ┌ﾉデ┌ヴﾗ┘Wぶ 
 

函 analizuje przyczyny i skutki 

┣;ｪヴﾗ┦Wﾑ I┞┘ｷﾉｷ┣;I┞ﾃﾐ┞Iｴが 
z ﾆデﾙヴ┞ﾏｷ ﾏﾗ┦W ゲヮﾗデﾆ;J ゲｷ` 
turysta 
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Cﾗ ﾆ;┦S┞ デ┌ヴ┞ゲデ; 
┘ｷWS┣ｷWJ ヮﾗ┘ｷﾐｷWﾐが 
┘┞ﾃW┦S┦;ﾃEI Sﾗ 
ﾗSﾉWｪﾍ┞Iｴ ヮ;ﾑゲデ┘ 

函 wydziela rodzaje turystyki 

函 wymienia czynniki 

┘ヮﾍ┞┘;ﾃEIW ﾐ; ;デヴ;ﾆI┞ﾃﾐﾗゴJ 
デ┌ヴ┞ゲデ┞I┣ﾐE ヮﾗゲ┣I┣Wｪﾙﾉﾐ┞Iｴ 
ヴWｪｷﾗﾐﾙ┘ 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ turystyka, walory 

turystyczne  

函 ﾆﾗヴ┣┞ゲデ; ┣ ヴﾙ┦ﾐﾗヴ;ﾆｷIｴ ┤ヴﾙSWﾍ 
informacji 

函 ┘┞ヴﾙ┦ﾐｷ; I┣┞ﾐﾐｷﾆｷ ゲヮヴ┣┞ﾃ;ﾃEIW 
turystyce w ﾆﾗﾐデWﾆゴIｷW 
┘;ﾉﾗヴﾙ┘ ┣Sヴﾗ┘ﾗデﾐ┞Iｴ 
i poznawczych 

函 ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷW ゴ┘ｷ;デ; 
regiony najbardziej 

;デヴ;ﾆI┞ﾃﾐW ヮﾗS ┘┣ｪﾉ`SWﾏ 
turystycznym i uzasadnia 

ゲ┘ﾙﾃ ┘┞Hﾙヴ 
函 opisuje warunki klimatyczne 

w wybranych regionach 

turystycznych na podstawie 

map tematycznych 

函 analizuje wykresy i dane 

ゲデ;デ┞ゲデ┞I┣ﾐW Sﾗデ┞I┣EIW ﾏくｷﾐく 
ruchu turystycznego 

函 ﾗヮｷゲ┌ﾃW ;デヴ;ﾆI┞ﾃﾐﾗゴJ 
デ┌ヴ┞ゲデ┞I┣ﾐE ┘┞Hヴ;ﾐ┞Iｴ 
ヴWｪｷﾗﾐﾙ┘ ゴ┘ｷ;デ; ﾐ; 
ヮﾗSゲデ;┘ｷW Sﾗゲデ`ヮﾐ┞Iｴ ┤ヴﾙSWﾍ 
informacji 

 

函 charakteryzuje czynniki 

┘ヮﾍ┞┘;ﾃEIW ﾐ; ;デヴ;ﾆI┞ﾃﾐﾗゴJ 
デ┌ヴ┞ゲデ┞I┣ﾐE ヮﾗゲ┣I┣Wｪﾙﾉﾐ┞Iｴ 
ヴWｪｷﾗﾐﾙ┘ )ｷWﾏｷ 

 

函 analizuje przyczyny i skutki 

┣;ｪヴﾗ┦Wﾑ I┞┘ｷﾉｷ┣;I┞ﾃﾐ┞Iｴが 
z ﾆデﾙヴ┞ﾏｷ ﾏﾗ┦W ゲヮﾗデﾆ;J ゲｷ` 
turysta 

 

7. Woda に cud 

natury 

Zasoby wody na 

Ziemi a potrzeby 

I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ;く 
Racjonalne 

gospodarowanie 

┘ﾗSE ┘┞┣┘;ﾐｷWﾏ 
Sﾉ; ﾆ;┦SWｪﾗ 

函 wymienia zasoby wodne 

Ziemi  

函 ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ﾐ;┣┘┞ ﾐ;ﾃ┘ｷ`ﾆゲ┣┞Iｴ 
┣Hｷﾗヴﾐｷﾆﾙ┘ ┘ﾗS┞ ゲﾍﾗSﾆｷWﾃ ﾐ; 
Ziemi i wskazuje wymienione 

┣Hｷﾗヴﾐｷﾆｷ ﾐ; ﾏ;ヮｷW ゴ┘ｷ;デ; 

函 ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ 
wykorzystania wody 

w ヮヴ┣Wﾏ┞ゴﾉWが rolnictwie oraz 

gospodarstwach domowych 

函 ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ┤ヴﾙSﾍ; 
┣;ﾐｷWI┣┞ゲ┣I┣Wﾐｷ; ┘ﾙS 
powierzchniowych 

函 przedstawia formy ochrony 

wody  

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ 
lej depresyjny 

函 ﾆﾗヴ┣┞ゲデ; ┣ ヴﾙ┦ﾐﾗヴ;ﾆｷIｴ ┤ヴﾙSWﾍ 
informacji 

函 opisuje zasoby wodne Ziemi 

na podstawie schematu i 

diagramu 

函 przedstawia obieg wody w 

przyrodzie 

函 ;ﾐ;ﾉｷ┣┌ﾃW ゲデヴ┌ﾆデ┌ヴ` 
┌┦┞デﾆﾗ┘;ﾐｷ; ┘ﾗS┞ ﾐ; ゴ┘ｷWIｷW 
na podstawie diagramu 

函 wykazuje skutki 

nieracjonalnego 

ｪﾗゲヮﾗS;ヴﾗ┘;ﾐｷ; ┘ﾗSE 

函 ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ 
racjonalnego 

ｪﾗゲヮﾗS;ヴﾗ┘;ﾐｷ; ┘ﾗSE ┘ 
ヮヴ┣Wﾏ┞ゴﾉWが ヴﾗﾉﾐｷIデ┘ｷW ﾗヴ;┣ 
gospodarstwach domowych 

 

函 omawia problem 

ﾐｷWヴﾙ┘ﾐﾗﾏｷWヴﾐWｪﾗ Sﾗゲデ`ヮ┌ 
do wody pitnej  

函 ┘┞ﾆ;┣┌ﾃW ﾆﾗﾐｷWI┣ﾐﾗゴJ 
racjonalnego 

gospodarowania zasobami 

naturalnymi wody 

函 ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ┘ﾍ;ゲﾐW 
S┣ｷ;ﾍ;ﾐｷ;が ﾃ;ﾆｷW ﾏﾗ┦W ヮﾗSﾃEJ 
w celu racjonalnego 

gospodarowania zasobami 

naturalnymi wody 

 

函 aﾗヴﾏ┌ﾍ┌ﾃW ┘ﾐｷﾗゲﾆｷ ﾐ; 
podstawie mapy 

ヴﾗ┣ﾏｷWゲ┣I┣Wﾐｷ; ┣;ゲﾗHﾙ┘ 
┘ﾗS┞ ﾐ; ゴ┘ｷWIｷW  

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ ｷ skutki 

Hヴ;ﾆ┌ Sﾗゲデ`ヮ┌ Sﾗ ┘ﾗS┞ 
ヮｷデﾐWﾃ ﾐ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┣ｷW 
┘┞Hヴ;ﾐWｪﾗ ヴWｪｷﾗﾐ┌ ゴ┘ｷ;デ; 

函 analizuje wykorzystanie wody 

┘ ｪﾗゲヮﾗS;ヴIW ﾗヴ;┣ ┦┞Iｷ┌ 
codziennym  

函 opisuje mechanizm 

ヮﾗ┘ゲデ;┘;ﾐｷ; ﾉWﾃﾙ┘ 
depresyjnych 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾃ;┘ｷゲﾆﾗ 
pustynnienia na wybranym 

ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┣ｷW 

函 analizuje przyczyny i skutki 

zanikania Jeziora Aralskiego 

函 aﾗヴﾏ┌ﾍ┌ﾃW ヮヴﾗHﾉWﾏ Sﾗゲデ`ヮ┌ 
ludzi do wody pitnej i 

proponuje sposoby 

ヴﾗ┣┘ｷE┣;ﾐｷ; デWｪﾗ ヮヴﾗHﾉWﾏ┌ 

8. Wielcy 

ヴW┘ﾗﾉ┌IﾃﾗﾐｷゴIｷ 
nauki 

Odkrywanie 

i poznawanie kuli 

ziemskiej 

函 ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ﾐ;ﾃ┘;┦ﾐｷWﾃゲ┣W 
wyprawy geograficzne 

w ゲデ;ヴﾗ┦┞デﾐﾗゴIｷ 
i ゴヴWSﾐｷﾗ┘ｷWI┣┌ 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ jedwabny szlak, 

konkwistador 

函 ﾆﾗヴ┣┞ゲデ; ┣ ヴﾙ┦ﾐﾗヴ;ﾆｷIｴ ┤ヴﾙSWﾍ 
informacji 

函 przedstawia uwarunkowania 

wypraw geograficznych 

函 wymienia kluczowe 

┘┞S;ヴ┣Wﾐｷ; ┣┘ｷE┣;ﾐW 
z Wﾆゲヮﾉﾗヴ;IﾃE ヴWｪｷﾗﾐﾙ┘ 
ゴ┘ｷ;デ; 

函 ﾗヮｷゲ┌ﾃW ﾐ;ﾃ┘;┦ﾐｷWﾃゲ┣W 
wyprawy geograficzne 

w ゲデ;ヴﾗ┦┞デﾐﾗゴIｷ 

函 charakteryzuje szlaki 

ﾐ;ﾃ┘;┦ﾐｷWﾃゲ┣┞Iｴ ﾗSﾆヴ┞J 
ｪWﾗｪヴ;aｷI┣ﾐ┞Iｴ ゲデ;ヴﾗ┦┞デﾐﾗゴIｷ 
i ゴヴWSﾐｷﾗ┘ｷWI┣; ﾐ; ヮﾗSゲデ;┘ｷW 
mapy tematycznej 

 

 

函 wykazuje przyczyny i skutki 

wypraw geograficznych 

w ゲデ;ヴﾗ┦┞デﾐﾗゴIｷ 
i ゴヴWSﾐｷﾗ┘ieczu 

函 ﾗヮｷゲ┌ﾃW ﾆﾗヴ┣┞ゴIｷ ┘┞ﾐｷﾆ;ﾃEIW ┣ 
ヮﾗSヴﾙ┦┞ M;ヴIﾗ Pﾗﾉﾗ 

 

函 opisuje uwarunkowania 

┘ｷWﾉﾆｷIｴ ﾗSﾆヴ┞J 
geograficznych  
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i ゴヴWSﾐｷﾗ┘ｷWI┣┌ ﾐ; ヮﾗSゲデ;┘ｷW 
ﾏ;ヮ┞ ﾗヴ;┣ Sﾗゲデ`ヮﾐ┞Iｴ ┤ヴﾙSWﾍ 
informacji 

函 wymienia przyczyny i skutki 

wypraw geograficznych 

w ゲデ;ヴﾗ┦┞デﾐﾗゴIｷ 
i ゴヴWSﾐｷﾗ┘ｷWI┣┌ 

Ś┘ｷ;デ に przed 

Kolumbem i po 

Kolumbie 

函 przedstawia przyczyny 

i ゲﾆ┌デﾆｷ ┘ｷWﾉﾆｷIｴ ﾗSﾆヴ┞J 
geograficznych 

函 ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ﾐ;┣┘ｷゲﾆ; Pﾗﾉ;ﾆﾙ┘が 
ﾆデﾙヴ┣┞ ﾗSWｪヴ;ﾉｷ ┣ﾐ;I┣EIE ヴﾗﾉ` 
w ｴｷゲデﾗヴｷｷ ﾗSﾆヴ┞J 
geograficznych i H;S;ﾑ 
naukowych 

函 ﾆﾗヴ┣┞ゲデ; ┣ ヴﾙ┦ﾐﾗヴ;ﾆｷIｴ ┤ヴﾙSWﾍ 
informacji 

函 opisuje wyprawy wielkich 

ﾗSﾆヴ┞┘Iﾙ┘ ｷ badaczy od 

XV wieku po czasy 

┘ゲヮﾙﾍI┣WゲﾐW  
函 ﾗﾏ;┘ｷ; ｴｷゲデﾗヴｷ` ﾗSﾆヴ┞┘;ﾐｷ; ｷ 

H;S;ﾐｷ; ﾗHゲ┣;ヴﾙ┘ 
ﾗﾆﾗﾍﾗHｷWｪ┌ﾐﾗ┘┞Iｴ 

函 przedsta┘ｷ; ｴｷゲデﾗヴｷ` ┣SﾗH┞Iｷ; 
Mount Everestu i ┣WﾃゴIｷ; ﾐ; 
Sﾐﾗ Rﾗ┘┌ M;ヴｷ;ﾑゲﾆｷWｪﾗ 

 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ ヮﾙ┤ﾐ┞Iｴ 
ﾗSﾆヴ┞J ｷ H;S;ﾑ ﾗHゲ┣;ヴﾙ┘ 
ﾗﾆﾗﾍﾗHｷWｪ┌ﾐﾗ┘┞Iｴ 

函 ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ┣ﾏｷ;ﾐ┞ ゲヮﾗﾍWI┣ﾐW 
i ｪﾗゲヮﾗS;ヴI┣Wが ﾃ;ﾆｷW ┣;ゲ┣ﾍ┞ ヮﾗ 
kolejnych odkryciach 

geograficznych 

函 charakteryzuje 

uwarunkowania zdobycia 

Mﾗﾐデ E┗WヴWゲデ┌ ｷ ┣WﾃゴIｷ; ﾐ; 
Sﾐﾗ Rﾗ┘┌ M;ヴｷ;ﾑゲﾆｷWｪﾗ 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ ｷ skutki 

ﾗSﾆヴ┞J ｪWﾗｪヴ;aｷI┣ﾐ┞Iｴ 
w ﾗﾆヴWゲｷW ┘ｷWﾉﾆｷIｴ ﾗSﾆヴ┞J 
geograficznych 

 

函 aﾗヴﾏ┌ﾍ┌ﾃW ┘ﾐｷﾗゲﾆｷ Sﾗデ┞I┣EIW 
┣ﾏｷ;ﾐ ﾐ; ゴ┘ｷWIｷW ヮヴ┣WS 
Kolumbem i po Kolumbie 

 

9. Dylematy 

moralne 

w nauce 

Zasoby naturalne 

Ziemi 

函 ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ﾐ;┣┘┞ ┣;ゲﾗHﾙ┘ 
naturalnych 

函 wymienia przyczyny 

ｷﾐデWｪヴ;Iﾃｷ I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ; 
w ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆﾗ ヮヴ┣┞ヴﾗSﾐｷI┣W 

函 ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ 
ﾐｷゲ┣I┣EIWﾃ S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴIｷ 
I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ; 

函 ﾆﾗヴ┣┞ゲデ; ┣ ヴﾙ┦ﾐﾗヴ;ﾆｷIｴ ┤ヴﾙSWﾍ 
informacji 

函 omawia rozmieszczenie 

ﾗHゲ┣;ヴﾙ┘ ﾉWゴﾐ┞Iｴ ﾐ; )ｷWﾏｷ 
przed 10 000 lat i obecnie na 

ヮﾗSゲデ;┘ｷW ┘┞Hヴ;ﾐ┞Iｴ ┤ヴﾙSWﾍ 
informacji 

 

函 ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ┘;ヴ┌ﾐﾆｷ 
przyrodnicze na Ziemi przed 

wiekami i ┘ゲヮﾙﾍI┣WゴﾐｷW ﾐ; 
ヮﾗSゲデ;┘ｷW Sﾗゲデ`ヮﾐ┞Iｴ ┤ヴﾙSWﾍ 
informacji 

 

函 analizuje przyczyny i skutki 

ｷﾐｪWヴWﾐIﾃｷ I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ; 
w ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆﾗ ヮヴ┣┞ヴﾗSﾐｷI┣W 

 

函 przedstawia problemy 

┣┘ｷE┣;ﾐW ┣ Wﾆゲヮﾉﾗ;デ;IﾃE 
┣;ゲﾗHﾙ┘ ﾐ;デ┌ヴ;ﾉﾐ┞Iｴ 

 

C┣┞ ヴﾗゲﾐEIW 
ヮﾗデヴ┣WH┞ I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ; 
┌┣;ゲ;Sﾐｷ;ﾃE ﾆ;┦SE 
ｷﾐｪWヴWﾐIﾃ` 
I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ; ┘ 
ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆ┌ 
przyrodniczym? 

函 wymienia przyczyny i skutki 

zanieczyszczenia sfer Ziemi 

函 omawia ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ ﾆ;デ;ゲデヴﾗa 
ekologicznych 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ efekt cieplarniany, 

katastrofa ekologiczna, 

dziura ozonowa, eutrofizacja 

┘ﾙS 

函 ﾆﾗヴ┣┞ゲデ; ┣ ヴﾙ┦ﾐﾗヴ;ﾆｷIｴ ┤ヴﾙSWﾍ 
informacji 

函 Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ┘ヮﾍ┞┘ 
S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴIｷ I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ; ﾐ; 
sfery Ziemi 

函 opisuje zanieczyszczenie 

ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆ; ヮヴ┣┞ヴﾗSﾐｷI┣Wｪﾗ 
na podstawie map 

tematycznych 

ふ┣;ﾐｷWI┣┞ゲ┣I┣Wﾐｷ; ┘ﾙSが Wヴﾗ┣ﾃ; 
i degradacja gleb) 

 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ ｷ skutki 

ｷﾐデWｪヴ;Iﾃｷ I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ; ┘ 
ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆﾗ ヮヴ┣┞ヴﾗSﾐｷI┣W 

函 ﾗIWﾐｷ; ┘ヮﾍ┞┘ S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴIｷ 
I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ; ﾐ; ゲデ;ﾐ ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆ; 
na ヮﾗSゲデ;┘ｷW Sﾗゲデ`ヮﾐ┞Iｴ 
┤ヴﾙSWﾍ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iﾃｷ 

 

函 analizuje przyczyny i skutki 

ｷﾐｪWヴWﾐIﾃｷ I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ; 
w ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆﾗ ヮヴ┣┞ヴﾗSﾐｷI┣W 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ ｷ skutki 

powstania dziury ozonowej 

函 omawia przyczyny skutki 

W┌デヴﾗaｷ┣;Iﾃｷ ┘ﾙS 

 

函 ヮヴﾗｪﾐﾗ┣┌ﾃW ヮヴ┣┞ゲ┣ﾍﾗゴJ )ｷWﾏｷ 
przy dalszym posデ`ヮｷW 
antropopresji 

 

10. Nauka 

w mediach 

Kontrowersyjne 

problemy 

w mediach: 

函 ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ 
ｪﾉﾗH;ﾉﾐ┞Iｴ ヮヴﾗHﾉWﾏﾙ┘ 

函 wymienia wady i zalety 

WﾐWヴｪWデ┞ﾆｷ ﾃESヴﾗ┘Wﾃ 

函 ヴﾗ┣ヴﾙ┦ﾐｷ; ｪﾉﾗH;ﾉﾐW ヮヴﾗHﾉWﾏ┞ 
ﾐ; ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆﾗ┘Wが 
gospodarcze i ゲヮﾗﾍWI┣ﾐW 

函 ;ﾐ;ﾉｷ┣┌ﾃW ﾏ;デWヴｷ;ﾍ┞ ヮヴ;ゲﾗ┘W 

函 ┘┞ヴﾙ┦ﾐｷ; ﾆヴ┞デWヴｷ; ヮﾗS┣ｷ;ﾍ┌ 
ｪﾉﾗH;ﾉﾐ┞Iｴ ヮヴﾗHﾉWﾏﾙ┘ 

函 omawia przyczyny i skutki 

globalnego ocieplenia 

函 ﾗIWﾐｷ; ヮﾗｪﾉES┞ ﾐ; デWﾏ;デ 
globalnego ocieplenia 

函 ;ﾐ;ﾉｷ┣┌ﾃW ﾆﾗﾐデヴﾗ┘WヴゲﾃW ┘ﾗﾆﾙﾍ 
WﾐWヴｪWデ┞ﾆｷ ﾃESヴﾗ┘Wﾃ 

函 ocenia problemy ┣┘ｷE┣;ﾐW 
z ┘┞I┣Wヴヮ┞┘;ﾐｷWﾏ ゲｷ` ┣ﾍﾙ┦ 
bogactw naturalnych 



Zespół Szkół im┻ Jarosława Iwaszkiewicza  w Sochaczewie 

 
┘┞I┣Wヴヮ┞┘;ﾐｷW ゲｷ` 
┤ヴﾙSWﾍ WﾐWヴｪｷｷが 
ﾐｷWHW┣ヮｷWI┣Wﾑゲデ┘; 
energetyki 

ﾃESヴﾗ┘Wﾃが ┘ヮﾍ┞┘ 
S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴIｷ ﾉ┌S┣ﾆｷWﾃ 
na klimat 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ 
globalne problemy 

函 ﾆﾗヴ┣┞ゲデ; ┣ ヴﾙ┦ﾐﾗヴ;ﾆｷIｴ ┤ヴﾙSWﾍ 
informacji 

ﾗヴ;┣ ヮﾗIｴﾗS┣EIW ┣ innych 

ゴヴﾗSﾆﾙ┘ ヮヴ┣Wﾆ;┣┌が 
┘ゲﾆ;┣┌ﾃEI ヴﾙ┦ﾐW ;ゲヮWﾆデ┞ 
┘┞Hヴ;ﾐ┞Iｴ ヮヴﾗHﾉWﾏﾙ┘ 
globalnych (energetyka, 

ﾗIｷWヮﾉ;ﾐｷW ゲｷ` ﾆﾉｷﾏ;デ┌ ｷデヮくぶ 
函 ﾗﾏ;┘ｷ; ┘ｷWﾉﾆﾗゴJ Wﾏｷゲﾃｷ 

ｪ;┣ﾙ┘ IｷWヮﾉ;ヴﾐｷ;ﾐ┞Iｴ 
w wybranych krajach na 

podstawie diagramu 

klimatu  

函 przedstawia argumenty i 

kontrargumenty na temat 

globalnego ocieplenia 

 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; IWﾉ ｷ ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWゲデﾙ┘ ﾐ┌ﾆﾉW;ヴﾐ┞Iｴ 

 

 

Kontrowersyjne 

problemy 

w mediach: kraje 

biedne i bogate, 

ﾐｷWヴﾙ┘ﾐﾗﾏｷWヴﾐ┞ 
Sﾗゲデ`ヮ Sﾗ ┘ﾗS┞ 
i ┦┞┘ﾐﾗゴIｷ ﾉ┌SﾐﾗゴIｷ 
ﾐ; ゴ┘ｷWIｷW 

函 ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ヮﾗ┣ｷﾗﾏ ┌Hﾙゲデ┘; 
w wybranych krajach 

Ameryki i Afryki 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ ｪﾍﾙS, 

ﾐｷWSﾗ┦┞┘ｷWﾐｷW 

函 ﾆﾗヴ┣┞ゲデ; ┣ ヴﾙ┦ﾐﾗヴ;ﾆｷIｴ ┤ヴﾙSWﾍ 
informacji 

函 Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ゲデヴ┌ﾆデ┌ヴ` 
ヮヴ┣Wゲデヴ┣WﾐﾐE ｪﾍﾗS┌ ﾐ; 
ゴ┘ｷWIｷW ﾐ; ヮﾗSゲデ;┘ｷW ﾏ;ヮ┞ 
tematycznej 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ﾆヴ┞デWヴｷ; ヮﾗS┣ｷ;ﾍ┌ ﾐ; 
kraje biedne i bogate 

 

函 aﾗヴﾏ┌ﾍ┌ﾃW ┘ﾐｷﾗゲﾆｷ ﾐ; 
podstawie analizy PKB na 

ゴ┘ｷWIｷW 

函 analizuje przyczyny i skutki 

ﾐｷWヴﾙ┘ﾐﾗﾏｷWヴﾐWｪﾗ Sﾗゲデ`ヮ┌ 
Sﾗ ┦┞┘ﾐﾗゴIｷ ﾉ┌SﾐﾗゴIｷ ﾐ; 
ゴ┘ｷWIｷW 

 

函 aﾗヴﾏ┌ﾍ┌ﾃW ヮヴﾗHﾉWﾏ Sﾗデ┞I┣EI┞ 
eksplozji demograficznej  

 

11. 

WゲヮﾙﾍI┣Wゲﾐ; 
diagnostyka 

i medycyna 

Czy choroby 

I┞┘ｷﾉｷ┣;I┞ﾃﾐW ﾏﾗｪE 
┣;ｪヴﾗ┣ｷJ ゴ┘ｷ;デ┌い Jak 

ゲｷ` ヮヴ┣WS ﾐｷﾏｷ 
ustrzec? 

函 wymienia nazwy 

┘ゲヮﾙﾍI┣Wゲﾐ┞Iｴ IｴﾗヴﾙH 
cywilizacyjnych  

函 ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ﾐ;┣┘┞ IｴﾗヴﾙH 
I┞┘ｷﾉｷ┣;I┞ﾃﾐ┞Iｴが ﾆデﾙヴW 
┘┞ゲデ`ヮﾗ┘;ﾍ┞ S;┘ﾐｷWﾃが 
i ﾗﾆヴWゴﾉ; ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ 
┣ﾏﾐｷWﾃゲ┣Wﾐｷ; ｪヴﾗ┤H┞ ｷIｴ 
┘┞ゲデ`ヮﾗ┘;ﾐｷ; 

函 odczytuje informacje 

Sﾗデ┞I┣EIW ﾗデ┞ﾍﾗゴIｷが IｴﾗヴﾙH 
nowotworowych oraz 

┘ゲﾆ;┤ﾐｷﾆ; IｴﾗﾉWゲデWヴﾗﾉ┌ 
z ┘┞ﾆヴWゲﾙ┘が S;ﾐ┞Iｴ 
statystycznych i map 

tematycznych  

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ 
choroby cywilizacyjne  

函 ﾆﾗヴ┣┞ゲデ; ┣ ヴﾙ┦ﾐﾗヴ;ﾆｷIｴ ┤ヴﾙSWﾍ 
informacji 

函 wyszukuje informacje oraz 

S;ﾐW ゲデ;デ┞ゲデ┞I┣ﾐW Sﾗデ┞I┣EIW 
przyczyn i ┘┞ゲデ`ヮﾗ┘;ﾐｷ; 
IｴﾗヴﾙH I┞┘ｷﾉｷ┣;I┞ﾃﾐ┞Iｴ 
w ゴ┘ｷWIｷW 

函 ﾗﾆヴWゴﾉ; ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ 
┘┞ゲデ`ヮﾗ┘;ﾐｷ; IｴﾗヴﾙH 
cywilizacyjnych w krajach 

┘┞ゲﾗﾆﾗ ヴﾗ┣┘ｷﾐｷ`デ┞Iｴ 
i ヴﾗ┣┘ｷﾃ;ﾃEI┞Iｴ ゲｷ` 

函 ﾗﾆヴWゴﾉ; ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ ﾗデ┞ﾍﾗゴIｷ ┌ 
S┣ｷWIｷ ｷ Sﾗヴﾗゲﾍ┞Iｴ ﾐ; 
podstawie danych 

statystycznych 

函 ﾗヮｷゲ┌ﾃW Sﾗゲデ`ヮ Sﾗ ┌ゲﾍ┌ｪ 
ﾏWS┞I┣ﾐ┞Iｴ ﾐ; ゴ┘ｷWIｷW ﾐ; 
podstawie kartogramu 

 

函 analizuje informacje oraz 

S;ﾐW ゲデ;デ┞ゲデ┞I┣ﾐW Sﾗデ┞I┣EIW 
przyczyn i ┘┞ゲデ`ヮﾗ┘;ﾐｷ; 
IｴﾗヴﾙH I┞┘ｷﾉｷ┣;I┞ﾃﾐ┞Iｴ 
w ゴ┘ｷWIｷW 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ 
┘┞ゲデ`ヮﾗ┘;ﾐｷ; IｴﾗヴﾙH 
cywilizacyjnych i ich skutki 

ゲヮﾗﾍWI┣ﾐW ﾗヴ;┣ ｪﾗゲヮﾗS;ヴI┣W 

函 proponuje sposoby unikania 

IｴﾗヴﾙH I┞┘ｷﾉｷ┣;I┞ﾃﾐ┞Iｴ 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ 
┘ゲﾆ;┤ﾐｷﾆ BMI 

函 ┘┞┣ﾐ;I┣; ┘ゲﾆ;┤ﾐｷﾆ BMI Sﾉ; 
siebie 

 

 

函 ┘┞ﾆ;┣┌ﾃW ゲﾆ┌デWI┣ﾐﾗゴJ 
lekarstw nowej generacji oraz 

szczepionek w zwalczaniu 

ﾐｷWﾆデﾙヴ┞Iｴ IｴﾗヴﾙH 
cywilizacyjnych 

函 ;ﾐ;ﾉｷ┣┌ﾃW ヴ┞┣┞ﾆﾗ ┣;Iｴﾗヴﾗ┘;ﾑ 
ﾐ; ヮﾗSゲデ;┘ｷW ┘ゲﾆ;┤ﾐｷﾆ; BMI 

函 ﾗIWﾐｷ; ゲﾆ┌デWI┣ﾐﾗゴJ 
profilaktyki zapobiegania 

chorobom cywilizacyjnym 

 

函 aﾗヴﾏ┌ﾍ┌ﾃW ┘ﾐｷﾗゲﾆｷ ﾐ; デWﾏ;デ 
┘┞ゲデ`ヮﾗ┘;ﾐｷ; 
i ヴﾗ┣ヮヴ┣Wゲデヴ┣Wﾐｷ;ﾐｷ; ゲｷ` 
IｴﾗヴﾙH I┞┘ｷﾉｷ┣;I┞ﾃﾐ┞Iｴ ┘ 
ﾆヴ;ﾃ;Iｴ ┘┞ゲﾗﾆﾗ ヴﾗ┣┘ｷﾐｷ`デ┞Iｴ 
i ヴﾗ┣┘ｷﾃ;ﾃEI┞Iｴ ゲｷ` 

函 aﾗヴﾏ┌ﾍ┌ﾃW ┘ﾐｷﾗゲﾆｷ ﾐ; デWﾏ;デ 
ヴﾗI┣ﾐ┞Iｴ ┘┞S;デﾆﾙ┘ ﾐ; 
zdrowie i ﾗヮｷWﾆ` ┣Sヴﾗ┘ﾗデﾐ; 
w wybranych krajach na 

ヮﾗSゲデ;┘ｷW ┘┞ﾆヴWゲﾙ┘ 
i danych statystycznych 

 

12.Ochrona 

przyrody 

)ヴﾙ┘ﾐﾗ┘;┦ﾗﾐ┞ 
ヴﾗ┣┘ﾙﾃ ﾃWS┞ﾐE 
;ﾉデWヴﾐ;デ┞┘E Sﾉ; 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が I┣┞ﾏ ┣;ﾃﾏ┌ﾃE ゲｷ` 
ochrona przyrody i ochrona 

ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆ; 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 

函 opisuje zmiany relacji 

I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ に ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆﾗ ﾐ; 
ヮヴ┣Wゲデヴ┣Wﾐｷ S┣ｷWﾃﾙ┘ 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾐ; I┣┞ﾏ ヮﾗﾉWｪ; 

函 ﾗﾆヴWゴﾉ;が ﾃ;ﾆｷ ﾃWゲデ ┘ヮﾍ┞┘  
Wﾆﾗヴﾗ┣┘ﾗﾃ┌ ﾐ; ｪﾗゲヮﾗS;ヴﾆ` 
ゲﾍ;Hﾗ ｷ ┘┞ゲﾗﾆﾗ ヴﾗ┣┘ｷﾐｷ`デ┞Iｴ 
ヮ;ﾑゲデ┘ 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ﾏWIｴ;ﾐｷ┣ﾏ WaWﾆデ┌ 
cieplarnianego i omawia 

ﾆﾗﾐデヴﾗ┘WヴゲﾃW Sﾗデ┞I┣EIW 
┘ヮﾍ┞┘┌ I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ; ﾐ; ┣ﾏｷ;ﾐ┞ 

函 ﾗIWﾐｷ; S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴJ I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ; 
┘ ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆ┌ ヮヴ┣┞ヴﾗSﾐｷI┣┞ﾏ 
na ヮヴ┣Wゲデヴ┣Wﾐｷ S┣ｷWﾃﾙ┘ 
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i ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆ; ヮヴ┣┞ゲ┣ﾍﾗゴIｷ ゴ┘ｷ;デ; 

 

デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ Wﾆﾗヴﾗ┣┘ﾙﾃ, 
recykling 

函 ﾆﾗヴ┣┞ゲデ; ┣ ヴﾙ┦ﾐﾗヴ;ﾆｷIｴ ┤ヴﾙSWﾍ 
informacji 

┣ヴﾙ┘ﾐﾗ┘;┦ﾗﾐ┞ ヴﾗ┣┘ﾙﾃ  
函 prezentuje podstawowe 

zasady koncepcji 

┣ヴﾙ┘ﾐﾗ┘;┦ﾗﾐWｪﾗ ヴﾗ┣┘ﾗﾃ┌ 

函 ヮヴﾗヮﾗﾐ┌ﾃW S┣ｷ;ﾍ;ﾐｷ; ﾐ; ヴ┣WI┣ 
┣ヴﾙ┘ﾐﾗ┘;┦ﾗﾐWｪﾗ ヴﾗ┣┘ﾗﾃ┌ 
w skali globalnej, regionalnej 

i lokalnej 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾐ; I┣┞ﾏ ヮﾗﾉWｪ; 
recykling  

函 ﾗﾆヴWゴﾉ; IWﾉW 
┣ヴﾙ┘ﾐﾗ┘;┦ﾗﾐWｪﾗ ヴﾗ┣┘ﾗﾃ┌ 
i przedstawia zasady, 

ﾆデﾙヴ┞ﾏｷ ヮﾗ┘ｷﾐﾐ; ﾆｷWヴﾗ┘;J 
ゲｷ` ｪﾗゲヮﾗS;ヴﾆ; ゴ┘ｷ;デ; 

函 ﾗﾏ;┘ｷ; ゲデﾗヮｷWﾑ SWｪヴ;S;Iﾃｷ 
ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆ; ﾐ; ゴ┘ｷWIｷW ｷ ┘ 
Polsce na podstawie map 

tematycznych 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣;ゲ;S` ン ┝ U 

klimatyczne 

 

 

Ochrona przyrody に 

zadanie na 

ヮヴ┣┞ゲ┣ﾍﾗゴJ 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が I┣┞ﾏ ┣;ﾃﾏ┌ﾃE ゲｷ` 
ochrona przyrody i ochrona 

ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆ; 

函 wymienia nazwy form 

ochrony przyrody 

函 ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ aﾗヴﾏ 
ochrony przyrody 

┘┞ゲデ`ヮ┌ﾃEI┞Iｴ ┘ PﾗﾉゲIW  
函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ 

ochrona przyrody, ochrona 

ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆ; przyrodniczego 

函 ﾆﾗヴ┣┞ゲデ; ┣ ヴﾙ┦ﾐﾗヴ;ﾆｷIｴ ┤ヴﾙSWﾍ 
informacji 

函 ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ 
S┣ｷ;ﾍ;ﾑ ﾐ; ヴ┣WI┣ ﾗIｴヴﾗﾐ┞ 
ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆ;が ﾆデﾙヴW ﾏﾗ┦ﾐ; 
ヮﾗSWﾃﾏﾗ┘;Jが ｪﾗゲヮﾗS;ヴ┌ﾃEI 
zasobami Ziemi 

函 przedstawia inicjatywy 

ﾏ;ﾃEIW ﾐ; IWﾉ┌ ﾍ;ｪﾗS┣WﾐｷW 
ゲﾆ┌デﾆﾙ┘ ;ﾐデヴﾗヮﾗヮヴWゲﾃｷ 

函 ﾗﾏ;┘ｷ; ┘ｷWﾉﾆﾗゴJ ﾐ;ﾆﾍ;Sﾙ┘ 
finansowych przeznaczanych 

ﾐ; ﾗIｴヴﾗﾐ` ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆ; 
przyrodniczego w Polsce na 

podstawie danych 

statystycznych i aﾗヴﾏ┌ﾍ┌ﾃW 
wnioski 

 

函 aﾗヴﾏ┌ﾍ┌ﾃW ┘ﾐｷﾗゲﾆｷ ﾐ; 
podstawie analizy map 

tematycznycｴ ゴ┘ｷ;デ; 
Sﾗデ┞I┣EI┞Iｴ ┌S┣ｷ;ﾍ┌ 
ﾗHゲ┣;ヴﾙ┘ Iｴヴﾗﾐｷﾗﾐ┞Iｴ  
┘ ヮﾗ┘ｷWヴ┣Iｴﾐｷ ヮ;ﾑゲデ┘ 

 

函 ﾗヴｪ;ﾐｷ┣┌ﾃW SWH;デ` ヮデく 
ずLﾗﾆ;ﾉﾐW S┣ｷ;ﾍ;ﾐｷ; ﾐ; ヴ┣WI┣ 
ﾗIｴヴﾗﾐ┞ ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆ; 
ヮヴ┣┞ヴﾗSﾐｷI┣Wｪﾗざ 

 

13. Nauka i 

sztuka 

Kataklizmy 

w S┣ｷWﾃ;Iｴ ﾉ┌S┣ﾆﾗゴIｷ 
przedstawiane 

w S┣ｷWﾍ;Iｴ ゲ┣デ┌ﾆｷく 
Czy Atlantyda 

ｷゲデﾐｷ;ﾍ; ﾐ;ヮヴ;┘S`い 

函 ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ 
dokumentowania przez ludzi 

ﾆヴ;ﾃﾗHヴ;┣ﾙ┘ ｷ ﾗHｷWﾆデﾙ┘ 
geograficznych  

函 ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ゲﾆ┌デﾆｷ デヴ┣`ゲｷWﾑ 
ziemi i ┘┞H┌Iｴﾙ┘ ┘┌ﾉﾆ;ﾐﾙ┘ 

函 przedstawia zmiany 

klimatyczne na wybranych 

ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S;Iｴ 

函 ﾆﾗヴ┣┞ゲデ; ┣ ヴﾙ┦ﾐﾗヴ;ﾆｷIｴ ┤ヴﾙSWﾍ 
informacji 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が I┣┞ﾏ ﾃWゲデ Oｪﾐｷゲデ┞ 
PｷWヴゴIｷWﾑ P;I┞aｷﾆ┌ ﾐ; 
ヮﾗSゲデ;┘ｷW ﾏ;ヮ┞ ゴ┘ｷ;デ; 

函 wskazuje zmiany 

ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆ;が ﾐヮく ﾆヴ;ﾃﾗHヴ;┣┌が 
┣;IｴﾗS┣EIW ヮﾗS ┘ヮﾍ┞┘Wﾏ 
S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴIｷ I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ; ;ﾉHﾗ 
zmiany klimatyczne, jakie 

ﾏﾗ┦ﾐ; ┣;┌┘;┦┞J ┘ S┣ｷWﾍ;Iｴ 
sztuki np.: malarstwie 

niderlandzkim 

函 wskazuje obiekty i zjawiska 

ｪWﾗｪヴ;aｷI┣ﾐWが ﾆデﾙヴW ヮﾗﾃ;┘ｷ;ﾃE 
ゲｷ` ┘ S┣ｷWﾍ;Iｴ ゲ┣デ┌ﾆｷが ﾐヮくぎ 
pory roku, obszary miejskie 

i ┘ｷWﾃゲﾆｷWが ｪﾙヴ┞が ┘┌ﾉﾆ;ﾐ┞ 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ ｷ skutki 

デヴ┣`ゲｷWﾑ ┣ｷWﾏｷ 
oraz ┘┞H┌Iｴﾙ┘ ┘┌ﾉﾆ;ﾐﾙ┘ 

函 przedstawia hipotezy 

Sﾗデ┞I┣EIW ｷゲデﾐｷWﾐｷa Atlantydy 

函 ﾗヮｷゲ┌ﾃW ┘ヮﾍ┞┘ ﾏｷデ┌ 
o Aデﾉ;ﾐデ┞S┣ｷW ﾐ; ﾉｷデWヴ;デ┌ヴ` 
i ﾆｷﾐWﾏ;デﾗｪヴ;aｷ` 

函 ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ﾆヴ;ﾃﾗHヴ;┣┞ 
przedstawione w dawnym 

malarstwie z ich stanem 

┘ゲヮﾙﾍI┣Wゲﾐ┞ﾏ 

 

 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ ｷ skutki 

zmian w krajobrazie 

naturalnym 

函 ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; デWﾗヴｷ` ヴ┌Iｴ┌ ヮﾍ┞デ 
litosfery 

 

函 uzasadnia rozmieszczenie 

stref sejsmicznych 

i wulkanicznych na podstawie 

ﾏ;ヮ┞ ゴ┘ｷ;デ; 

 

14.Barwy i 

┣;ヮ;Iｴ┞ ゴ┘ｷ;デ; 

Barwne i jednolite 

krajobrazy 

函 ヴﾗ┣ヴﾙ┦ﾐｷ; ﾆヴ;ﾃﾗHヴ;┣ ﾐ;デ┌ヴ;ﾉﾐ┞ 
i krajobraz kulturowy 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ krajobraz 

naturalny, krajobraz 

函 wymienia nazwy i wskazuje 

na mapie strefy krajobrazowe 

函 ﾗヮｷゲ┌ﾃW ｪﾍﾙ┘ﾐW ﾆヴ;ﾃﾗHヴ;┣┞ ﾐ; 
Ziemi i ich dominanty ze 

ゲ┣I┣Wｪﾙﾉﾐ┞Iｴ 
┌┘┣ｪﾉ`SﾐｷWﾐｷWﾏ ﾆﾉｷﾏ;デ┌ 

函 ﾗヮｷゲ┌ﾃW ヴﾙ┦ﾐﾗヴﾗSﾐﾗゴJ 
ﾆヴ;ﾃﾗHヴ;┣ﾗ┘E ヴWｪｷﾗﾐﾙ┘ 
ゴ┘ｷ;デ;が ;ﾐ;ﾉｷ┣┌ﾃEI ｷIｴ IWIｴ┞ 
charakterystyczne, w tym 

Sﾗﾏｷﾐ┌ﾃEIW H;ヴ┘┞ 

函 przedstawia czynniki 

┘;ヴ┌ﾐﾆ┌ﾃEIW IWIｴ┞ 
ﾆヴ;ﾃﾗHヴ;┣ﾙ┘ 

 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヮヴ┣┞I┣┞ﾐ┞ 
ゲデヴWaﾗ┘ﾗゴIｷ ﾆヴ;ﾃﾗHヴ;┣ﾗ┘Wﾃ ﾐ; 
Ziemi 
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kulturowy 

函 ﾆﾗヴ┣┞ゲデ; ┣ ヴﾙ┦ﾐﾗヴ;ﾆｷIｴ ┤ヴﾙSWﾍ 
informacji 

函 ﾗヮｷゲ┌ﾃW ﾆヴ;ﾃﾗHヴ;┣ ｪﾙヴゲﾆｷ  

Dni i noce 

w ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ I┣`ゴIｷ;Iｴ 
Ziemi 

函 opisuje ruch obrotowy Ziemi 

na schemacie lub modelu 

函 ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ﾐ;ゲデ`ヮゲデ┘; ヴ┌Iｴ┌ 
obrotowego Ziemi 

函 ヴﾗ┣ヴﾙ┦ﾐｷ; I┣;ゲ ゲﾍﾗﾐWI┣ﾐ┞ 
i czas strefowy  

函 ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ﾐ;┣┘┞ ヴWﾃﾗﾐﾙ┘ 
┘┞ゲデ`ヮﾗ┘;ﾐｷ; ﾐﾗI┞ ヮﾗﾉ;ヴﾐWﾃ 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ I┣;ゲ ゲﾍﾗﾐWI┣ﾐ┞, 

czas strefowy 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾏｷ;ﾐ┞ Sﾍ┌ｪﾗゴIi 

dnia i nocy w ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ ヮﾗヴ;Iｴ 
roku 

函 ﾗSI┣┞デ┌ﾃW ヴﾙ┦ﾐｷIW I┣;ゲ┌ 
strefowego na mapie stref 

czasowych 

函 ﾗHﾉｷI┣; ヴﾙ┦ﾐｷIW I┣;ゲ┌ 
ゲデヴWaﾗ┘Wｪﾗ ヮﾗﾏｷ`S┣┞ 
punktami na Ziemi na 

podstawie mapy stref 

czasowych 

 

函 omawia mechanizm ruchu 

obrotowego i jego 

ﾐ;ゲデ`ヮゲデ┘; ┣W ゲ┣I┣Wｪﾙﾉﾐ┞ﾏ 
┌┘┣ｪﾉ`SﾐｷWﾐｷWﾏ ヴ┞デﾏ┌ 
dobowego  

函 ┘┞┣ﾐ;I┣; I┣;ゲ ゲﾍﾗﾐWI┣ﾐ┞ 
i czas strefowy wybranych 

miejsc na Ziemi 

 

函 omawia zjawisko 

ﾐ;ゲデ`ヮﾗ┘;ﾐｷ; Sﾐｷ; ｷ nocy w 

ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ I┣`ゴIｷ;Iｴ ゴ┘ｷ;デ; 

 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾐ; I┣┞ﾏ ヮﾗﾉWga 

zjawisko nocy polarnej 

 

 

ヱヵく N;ﾃ┘ｷ`ﾆゲ┣W 
i najmniejsze 

Rekordy Ziemi 函 ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ 
┣ヴﾙ┦ﾐｷIﾗ┘;ﾐｷ; ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆ; 
geograficznego 

函 ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ﾐ;┣┘┞ デ┞ヮﾙ┘ 
genetycznych jezior 

函 ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ﾉｷﾐｷW Hヴ┣Wｪﾗ┘W 
┘┞Hヴ;ﾐ┞Iｴ ﾆﾗﾐデ┞ﾐWﾐデﾙ┘ ﾐ; 
ヮﾗSゲデ;┘ｷW ﾏ;ヮ┞ ゴ┘ｷ;デ; 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW 
デWヴﾏｷﾐﾙ┘ぎ kryptodepresja, 

dorzecze, ヮヴ┣Wヮﾍ┞┘, ヮﾍ┞┘┞ 

函 ﾆﾗヴ┣┞ゲデ; ┣ ヴﾙ┦ﾐﾗヴ;ﾆｷIｴ ┤ヴﾙSWﾍ 
informacji 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が I┣┞ﾏ ゲE ヴWﾆﾗヴS┞ 
geograficzne 

函 wyszukuje i przedstawia 

ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ WﾆゲデヴWﾏ;ﾉﾐ┞Iｴ IWIｴ 
ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆ;が ヴWﾆﾗヴSﾗ┘┞Iｴ 
┘ｷWﾉﾆﾗゴIｷが I┣┞ﾉｷ ┣ｷWﾏゲﾆｷW 
ずﾐ;ﾃぐざ ┘ skali lokalnej, 

regionalnej i globalnej 

函 ﾉﾗﾆ;ﾉｷ┣┌ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷW ゴ┘ｷ;デ; 
ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ ヴWﾆﾗヴSﾙ┘ 
geograficznych 

函 wymienia nazwy wielkich 

aﾗヴﾏ ┌ﾆゲ┣デ;ﾍデﾗ┘;ﾐｷ; 
powierzchni Ziemi i wskazuje 

te formy na mapie 

函 ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ﾐ;┣┘┞ ヴWﾆﾗヴSﾙ┘ 
hydrologicznych i wskazuje 

rekorS┞ ﾐ; ﾏ;ヮｷW ゴ┘ｷ;デ; 

函 odczytuje rekordy 

klimatyczne na mapie 

ﾆﾉｷﾏ;デ┞I┣ﾐWﾃ ゴ┘ｷ;デ;  

函 ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ 
┣ヴﾙ┦ﾐｷIﾗ┘;ﾐｷ; ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆ; 
przyrodniczego Ziemi, 

┘ゲﾆ;┣┌ﾃEI ﾃW ﾐ; ﾏ;ヮｷW ゴ┘ｷ;デ; 

函 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW デWヴﾏｷﾐ┌ 
Korona Ziemi 

函 rozpoznaje wybrane typy 

┘┞Hヴ┣W┦┞ ﾐ; podstawie 

ilustracji 

函 omawia typy genetyczne 

jezior i wskazuje ich 

ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ ﾐ; ﾏ;ヮｷW ゴ┘ｷ;デ; 

 

函 charakteryzuje 

┌ﾆゲ┣デ;ﾍデﾗ┘;ﾐｷW ヮｷﾗﾐﾗ┘W 
i poziome powierzchni Ziemi 

函 ﾗﾏ;┘ｷ; ｪWﾐW┣` ┘┞Hヴ;ﾐ┞Iｴ 
デ┞ヮﾙ┘ ┘┞Hヴ┣W┦┞ 

 

函 wykazuje przyczyny 

┘┞ゲデ`ヮﾗ┘;ﾐｷ; ヴWﾆﾗヴSﾙ┘ 
klimatycznych na ゴ┘ｷWIｷW  

 

Rekordy europejskie 

i polskie 

函 ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ﾐ;┣┘┞ ヴWﾆﾗヴSﾙ┘ 
Europy oraz Polski 

函 ﾆﾗヴ┣┞ゲデ; ┣ ヴﾙ┦ﾐﾗヴ;ﾆｷIｴ ┤ヴﾙSWﾍ 
informacji 

函 ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ 
ヴWﾆﾗヴSﾙ┘ E┌ヴﾗヮ┞ ﾗヴ;┣ Pﾗﾉゲﾆｷ ｷ 
wskazuje je na mapie Europy 

i Polski  

函 ヮﾗS;ﾃW ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ 
ekstremalnych cech 

ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆ; Pﾗﾉゲﾆｷ 
 

函 ﾗﾏ;┘ｷ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ 
ekstremalnych cech 

ゴヴﾗSﾗ┘ｷゲﾆ;が ヴWﾆﾗヴSﾗ┘┞Iｴ 
┘ｷWﾉﾆﾗゴIｷ ｪWﾗｪヴ;aｷI┣ﾐ┞Iｴ 
w Europie i Polsce 

函 wykazuje przyczyny 

┘┞ゲデ`ヮﾗ┘;ﾐｷ; ヴWﾆﾗヴSﾙ┘ 
klimatycznych w Europie  

i w Polsce 

 

 


