ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH nr 1
Kraków, ul. Kapucyńska 2

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Przedmiot: GEOGRAFIA
Poziom: rozszerzony
Klasa: druga
Technik Ekonomista
Technik Hotelarstwa
Technik Obsługi Turystycznej
Opracowanie: mgr Ewelina Mazurek – Grabowska
mgr Agata Janiszewska

I. Podstawy prawne
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 r.
Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 83 poz. 562 z dnia 11 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami.
2. Statut Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie
3. Wewnątrzszkolny System Oceniania
II. Ocenianiu podlega
1. Znajomość i rozumienie treści programowych.
2. Opisywanie zjawisk, procesów i zależności zachodzących w środowisku geograficznym z użyciem terminologii stosowanej
w naukach geograficznych.
3. Umiejętność czytania i interpretacji map występujących w różnych pomocach naukowych (atlasach, podręcznikach,
czasopismach itp.).
4. Celowe wykorzystywanie roczników statystycznych, zestawień tabelarycznych i graficznych, rysunków, przekrojów,
fotografii, które mają posłużyć do prawidłowego oceniania, wnioskowania
i prognozowania zmian zachodzących w środowisku.
5. Umiejętność dokonywania obserwacji, pomiarów i obliczeń (środowisko, mapa, rocznik statystyczny).
6. Celowe korzystanie z różnych nowych źródeł wiedzy.
7. Znajomość obiektów i atrakcji turystycznych i umiejętność ich lokalizacji.
III. Zasady ogólne
1. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne dla ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów.
2. Ilość ocen bieżących w danym okresie nie powinna być mniejsza niż 3.
3. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 1 raz w semestrze. Nie dotyczy to zapowiedzianych prac klasowych,
sprawdzianów i kartkówek. Nieprzygotowanie obejmuje: odpowiedź ustną, niezapowiedzianą kartkówkę, brak zadania
domowego, brak zeszytu, brak materiałów ćwiczeniowych, brak podręcznika.
4. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego.

5. Brak lub odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł w czasie prac pisemnych, oddawanie do
oceny prac nienapisanych samodzielnie, plagiatów z Internetu równa się
ocenie niedostatecznej.
6. Prace pisemne napisane nieczytelnie lub rażąco nieestetyczne nie podlegają ocenianiu, jeśli uczeń nie ma orzeczenia
poradni o dysfunkcjach.
7. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% zajęć w semestrze może być nieklasyfikowany.
8. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. Jeśli uczeń opuścił pracę klasową lub sprawdzian z przyczyn losowych
(dłuższa nieobecność w szkole), powinien napisać go w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
9. Prace klasowe i sprawdziany są zapowiedziane, co najmniej tydzień wcześniej i zapisane w dzienniku lekcyjnym.
10. Uczeń ma prawo do poprawy oceny w formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem.
11. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną za nieuczciwe zachowanie na sprawdzianie (odpisywanie, rozmawianie,
posiadanie „ściągi” itp.) traci prawo do jej poprawiania.
12. Poprawa ocen niedostatecznych (dopuszczających) może odbywać się po lekcjach.
13. Odpowiedzi pisemne (kartkówki) dotyczą trzech ostatnich tematów (nie lekcji) i nie muszą być zapowiadane przez
nauczyciela. Sprawdzają przygotowanie uczniów do lekcji bieżącej.
14. Termin podania wyników kartkówki, sprawdzianu nie powinien przekraczać dwóch tygodni od czasu jego
przeprowadzenia (może być przedłużony z powodu nieobecności nauczyciela lub klasy w szkole, ewentualnie przesunięty
na termin uzgodniony z klasą).
15. Prace pisemne po ocenieniu nauczyciel udostępnia do wglądu, omawia błędy a następnie przechowuje je do końca
roku szkolnego i udostępnia w razie potrzeby rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia.
16. Szczegółowe zasady oceniania ustala każdy nauczyciel indywidualnie i zapoznaje z nimi uczniów na zajęciach
organizacyjnych.
V. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności:
- testy
- sprawdziany
- odpowiedzi ustne
- odpowiedzi pisemne (kartkówki)

- zadania domowe
- ćwiczenia praktyczne sprawdzające wybrane umiejętności i wiedzę
- aktywność na zajęciach terenowych
- praca samodzielna (referaty, sprawozdania z wykładów, plakaty, plansze, rysunki, prezentacje multimedialne itp.)
- udział w konkursach geograficznych i olimpiadach
- znajomość mapy fizycznej świata i Polski
- znajomość mapy polityczno - administracyjnej świata i Polski
VI. Kryteria ocen cząstkowych - sprawdziany i kartkówki są oceniane według skali procentowej:
Nauczyciel ocenia prace pisemne wg następującej skali, w zależności od stopnia spełnienia wymagań edukacyjnych:
celujący

100 %

+ bardzo dobry 97 - 99 %
bardzo dobry

87 – 96 %

+ dobry

84 – 86 %

dobry

74 – 83 %

+ dostateczny

71 – 73 %

dostateczny

60 – 70 %

+ dopuszczający 57 – 59 %

Poziom wymagań
Nr
lekcji

dopuszczający

Temat Lekcji

dostateczny

dobry
I.

1.

Lekcja organizacyjna

2.

Geografia jako
na uka

3.

bardzo dobry

celujący

OBRAZ ZIEMI

Uczeń poprawnie:
Uczeń poprawnie:
 poda je przykłady pra ktycznego  oma wia rolę systemu i nformacji
za s tosowania wiedzy
geogra ficznej (GIS)
geogra ficznej
w groma dzeniu, przetwarzaniu
i a nalizowaniu danych
 ocenia wiarygodność
i przyda tność źródeł wiedzy
geogra ficznej

Uczeń poprawnie:

Uczeń poprawnie:

Uczeń poprawnie:

 wyja ś nia znaczenie terminów:
geografia, środowisko
geograficzne, epigeosfera
 wymi enia cele badań
geogra ficznych
 wymi enia źródła i nformacji
geogra ficznej

 określa przedmiot badań
geogra fii oraz i nnych nauk
o Zi emi
 kl a syfikuje nauki geograficzne
 wymi enia s fery Zi emi oraz
określa i ch wzajemne
oddziaływanie
 wymi enia i klasyfikuje
poś rednie i bezpośrednie źródła
i nformacji geograficznej

 wyka zuje i nterdys cyplinarny
cha ra kter nauk geograficznych
 odróżnia przedmiot badań
geogra fii fizycznej i s połeczno-ekonomicznej oraz ogólnej
i regi onalnej
 poda je przykłady zwi ązków
geogra fii z i nnymi naukami
 wymi enia s posoby
pozys kiwania i przetwarzania
i nformacji geograficznej
 opi suje dawne i współczesne
 obl icza obwód Ziemi metodą
 wyja ś nia i opisuje metody
metody pomiarowe stosowane
Era tos tenesa
pomi arów geodezyjnych
do określania wymiarów Ziemi  wymi enia przykłady zastosowań
ws półrzędnych geograficznych
 odróżnia elipsoidę od geoidy
pra ktyce
 obl icza rozciągłość południkową
i równoleżnikową obiektów
w s topniach i kilometrach

Ks zta łt i rozmiary  przedstawia poglądy na kształt
Zi emi w starożytnej Grecji
Zi emi
i Ba bilonii
 poda je ważniejsze wymiary
Zi emi
 pos ługuje s ię definicjami
s zerokości geograficznej
i długości geograficznej

 wymi enia dowody na kulistość
Zi emi
 wyja ś nia znaczenie terminu
elipsoida obrotowa
 wyja ś nia różnicę między
długością promienia
równi kowego a długością
promi enia biegunowego
 odczytuje współrzędne
geogra ficzne wybranych
punktów

4.

Ma pa jako obraz
Zi emi

 wyja ś nia znaczenie terminów:
kartografia, mapa, skala mapy
 wymi enia rodzaje skal

5.

Odwzorowania



ka rtograficzne

6.

Przeds tawianie
zja wisk na
ma pach







7.

Inne sposoby
prezentacji
da nych
o przes trzeni
geogra ficznej





 poda je różnice między mapą
a pl anem
 wymi enia funkcje mapy
 kl a syfikuje mapy ze względu
na różne kryteria
 przel icza s kalę liczbową
na mi anowaną
 obl icza odległość rzeczywistą
na podstawie s kali mapy

 wyja ś nia zasady generalizacji
ma py
 rozpoznaje poszczególne
rodza je map
 porównuje i szereguje różne
rodza je s kal
 obl icza skalę mapy, znając
wymi a ry obiektów
geogra ficznych na mapie
i w rzeczywi stości
wyja ś nia różnicę między s iatką  wymi enia zalety i wady gl obusa  opi suje różne rodzaje s iatek
geogra ficzną a kartograficzną
z punktu widzenia jego
ka rtograficznych i zna kryteria
za s tosowania
i ch podziału
wymi enia rodzaje odwzorowań
kl a sycznych
 wymi enia na podstawie mapy  rozpoznaje najczęściej
i s chematów rodzaje siatek
s tos owane siatki kartograficzne
ka rtograficznych
na podstawie układu
równoleżników i południków
 wymi enia rodzaje zniekształceń
 wymi enia różne typy rzutów
ka rtograficznych
wymi enia metody
 opi suje ilościowe i jakościowe  poda je przykłady za stosowania
przedstawienia rzeźby terenu
metody prezentacji zjawisk na
i l ościowych i jakościowych
na ma pach
ma pach
metod prezentacji na mapach
wyja ś nia znaczenie terminów:  wys zukuje w a tlasie przykłady  dobi era właściwą metodę do
poziomica, izolinia, sygnatura
różnych gra ficznych metod
za prezentowania zja wiska na
prezentacji zjawisk
ma pie
dokonuje podziału metod
prezentacji zjawisk na mapach
geogra ficznych na mapach
 wyja ś nia różnicę między
na ja kościowe i ilościowe
ka rtogramem a
ka rtodiagramem
wymi enia s posoby prezentacji  wymi enia rodzaje diagramów
 wyja ś nia s pecyfikę diagramu
geogra ficznej
s łupkowych
złożonego
odczytuje i nformacje ze szkicu  odczytuje dane s tatystyczne
 i nterpretuje zjawiska
terenu
z wykres ów słupkowych,
geogra ficzne przedstawione
l i niowych oraz diagramów
na wykresach i diagramach
wymi enia różnice między
kołowych
wykres em a diagramem
 poda je przykłady wykorzystania
 odczytuje dane z ta bel
di a gramów strukturalnych
s ta tys tycznych

 pos ługuje s ię skalą polową do
 wykorzys tuje skalę
obl iczania powierzchni
do rozwi ązywania zadań
ma tematyczno-geograficznych
 wymi enia przykłady
za s tosowania map o różnej
 kreś li plan najbliższej okolicy
treś ci , szczegółowości i skali
 a na lizuje mapy w różnej s kali
pod kątem s topnia generalizacji

 wymi enia zastosowanie
 wyja ś nia, w ja kim celu s tosuje
pos zczególnych siatek
s i ę różne odwzorowania
ka rtograficznych w praktyce
ka rtograficzne
 wyja ś nia s posób tworzenia
różnych odwzorowań
ka rtograficznych
 wyja ś nia, dlaczego na siatkach
ka rtograficznych występują
zni ekształcenia
 porównuje ilościowe
 wykonuje prostą i nterpolację
i ja kościowe metody prezentacji  poda je przykłady pra ktycznego
zja wisk na mapach
za s tosowania cyfrowej metody
 wyja ś nia, na czym polega
prezentacji zjawisk GIS
metoda interpolacji polowej

 dobi era typ wykresu
 przedstawia dane liczbowe
do prezentacji elementów
za pomocą różnych rodzajów
ś rodowiska przyrodniczego
wykres ów i diagramów
i poza przyrodniczego
 formułuje prawidłowości
dotyczące rożnych zjawisk
i procesów na podstawie danych
z ta beli statystycznej
 a na lizuje dane s tatys tyczne
przedstawione w ta belach,
na wykresach i diagramach

 pos ługuje s ię kierunkami
na ma pie samochodowej

pos ługuje s ię numerami dróg
s a mochodowej
na ma pie samochodowej
 obl icza czas przejazdu między
wybra nymi obiektami
na podstawie ma py
s a mochodowej
Odczytywa nie
9.
 potra fi wyznaczyć ki erunki
 pos ługuje s ię numerami dróg
na ma pie topograficznej
na ma pie topograficznej
treś ci mapy
 wymi enia cechy ma py
 rozpoznaje na mapie
turys tycznotopogra ficznej
topogra ficznej obiekty
-topograficznej
na podstawie l egendy i opisu
 czyta l egendę mapy
topogra ficznej
 odczytuje rzeźbę terenu na
pods tawie mapy topograficznej
 obl icza wysokość względną
 odczytuje wysokość
bezwzględną
Interpretacja
10.
 wymi enia i nformacje
 przedstawia różnice pomiędzy
prezentowane na mapach
ma pą topograficzną
treś ci
turys tycznych
a turys tyczną
i wykorzys tanie

wymi
enia
cechy
ma
py

wyja ś nia, że mapa turystyczna
ma p
turys tycznej
jes t wa żnym źródłem wiedzy
turys tycznoo da nym regionie
 czyta l egendę mapy
-topograficznych
turys tycznej
 odczytuje rzeźbę terenu
na podstawie mapy
turys tycznej
11./12. Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału Obraz Ziemi
Interpretacja
ma py

8.

 wymi enia cechy ma py
s a mochodowej
 czyta l egendę mapy
s a mochodowej

II.
13.

Ws zechświat

Uczeń poprawnie:
 wyja ś nia znaczenie terminów:
wszechświat, kosmos,
galaktyka, ciało niebieskie,
gwiazda, planeta
 wymi enia jednostki odległości:
jednostkę astronomiczną, rok
świetlny, parsek
 oma wia założenia teorii
geocentrycznej

 wyzna cza i opisuje trasę
przeja zdu między wybra nymi
mi ejscowościami na podstawie
ma py s amochodowej
 obl icza odległość wzdłuż dróg
na podstawie kilometrażu

 oma wia sposób funkcjonowania  odczytuje i interpretuje treść
s ys temu nawigacji satelitarnej
ma py s amochodowej
GPS
 odczytuje i interpretuje
i nformacje o infrastrukturze
drogowej

 obl icza odległość na podstawie
s ka li mapy
 kreś li profil hipsometryczny
 obl icza średnie nachylenie
terenu

 cha ra kteryzuje układ sieci
hydrogra ficznej na podstawie
ma py
 wykorzys tuje w praktyce
zna jomość metod prezentacji
i nformacji geograficznej
 obl icza powierzchnię
na podstawie s kali mapy
topogra ficznej

 przygotowuje projekt
za gospodarowania obszaru
 poda je przykłady wykorzystania
ma py topograficznej

 obl icza odległość na podstawie
s ka li mapy
 obl icza czas pieszej wędrówki
mi ędzy wybra nymi obiektami
na podstawie ma py
turys tyczno-topograficznej

 potra fi orientować mapę
w terenie
 wykorzys tuje sys tem nawigacji
s a telitarnej GPS do określania
położenia
 ocenia trudność s zlaków
turys tycznych, uwzględniając
rzeźbę powierzchni

 pl a nuje tra sę wycieczki na
pods tawie mapy turys tycznej
 wyci ąga wnioski na podstawie
a na lizy treści mapy turys tycznej

ZIEMIA WE WSZECHŚWIECIE

Uczeń poprawnie:
 przedstawia teorie powstania
ws zechświata
 porównuje odległości
we ws zechświecie
 wymi enia typy ga laktyk
we ws zechświecie

Uczeń poprawnie:
 opi suje cechy budowy
ws zechświata oraz określa
 opi suje na podstawie s chematu
położenie różnych ciał
położenie Ziemi
ni ebieskich we wszechświecie
we ws zechświecie
Uczeń poprawnie:

 opi suje budowę Drogi Ml ecznej
 wyja ś nia etapy ewolucji gwiazd

Uczeń poprawnie:
 określa wpływ badań kosmosu
na ks ztałtowanie się poglądów
dotyczących Zi emi i i nnych ci ał
ni ebieskich

i heliocentrycznej

14.

Ukła d Słoneczny  wymi enia ciała niebieskie
tworzące Układ Słoneczny
 poda je różnice między planetą
a gwi azdą
 wymi enia planety wg kolejności
w Ukła dzie Słonecznym
 wymi enia nazwy planet grupy
zi emskiej i planet olbrzymów

15.

Ruch obiegowy
Zi emi

 wymi enia podstawowe cechy
ruchu obiegowego Ziemi
 wyja ś nia znaczenie terminów:
ekliptyka, peryhelium,
aphelium, górowanie Słońca

16.

Strefy
oś wietlenia
Zi emi

 wymi enia nazwy
a s tronomicznych pór roku
na półkuli północnej
i południowej oraz dni,
w których s i ę rozpoczynają
 wymi enia granice stref
oś wietlenia Ziemi

 opi suje budowę Układu
Słonecznego
 cha ra kteryzuje ciała niebieskie
tworzące Układ Słoneczny
 porównuje planety grupy
zi emskiej z planetami
ol brzymami
 cha ra kteryzuje mniejsze ciała
ni ebieskie Układu Słonecznego
 oma wia na podstawie
s chematu układ horyzontalny
 oma wia na podstawie
s chematu obieg Zi emi dookoła
Słońca
 poda je czas obiegu Ziemi wokół
Słońca
 wymi enia różnice między
roki em przestępnym a zwykłym
 poda je, w jakich dniach Słońce
góruje w zenicie na równiku,
zwrotni ku Raka i zwrotniku
Kozi orożca
 wymi enia s trefy oś wietlenia
Zi emi i wskazuje na mapie
 wyja ś nia kryteria wydzielania
s tref oświetlenia Ziemi
 wymi enia konsekwencje
przyrodni cze wys tępowania
s tref oświetlenia Ziemi

 porównuje na podstawie
da nych cechy planet Układu
Słonecznego
 ws kazuje zależność mi ędzy
oddaleniem planet od Słońca
a i ch prędkością na orbicie
 opi suje cechy Zi emi na tle
i nnych planet Układu
Słonecznego
 opi suje na podstawie s chematu
zróżni cowanie oświetlenia
Zi emi w różnych porach roku
 wyja ś nia przyczyny
wys tępowania dnia polarnego
i nocy polarnej
 poda je czas trwania dnia i nocy
na różnych s zerokościach
geogra ficznych w dniach
równonocny i przesileń
 oma wia na podstawie
s chematu zaćmienie Słońca
i za ćmienie Ks iężyca
 opi suje różnice między
a s tronomicznymi,
ka l endarzowymi
i kl imatycznymi porami roku
 wyka zuje zależność między
i l ością energii docierającej
do powierzchni Ziemi a
wys okością Słońca nad
horyzontem
 porównuje pozorną wędrówkę
Słońca nad widnokręgiem
w ci ągu doby w różnych porach
roku
 obl icza wysokość górowania
Słońca nad widnokręgiem
w różnych s zerokościach
geogra ficznych

 prezentuje współczesne
pogl ądy na rozwój Układu
Słonecznego
 opi suje etapy powstawania
Zi emi

 formułuje zależności zachodzące
mi ędzy Słońcem a planetami
Ukła du Słonecznego

 wymi enia przyczyny
wys tępowania pór roku na
Zi emi
 ws kazuje konsekwencje ruchu
obi egowego Ziemi
 wyja ś nia przyczynę zaćmienia
Słońca i za ćmienia Księżyca

 wyka zuje zależność między
wi domym ruchem Słońca na tle
gwi a zdozbiorów a ruchem
obi egowym Ziemi
 opi suje zjawisko precesji osi
Zi emi

 obl icza szerokość geograficzną
dowolnego punktu
na powierzchni Ziemi na
pods tawie wysokości
górowa nia Słońca w dniach
równonocny i przesileń

 opi suje przykłady wpływu
zmi a n oświetlenia Ziemi w ciągu
roku na życi e i działalność
człowi eka

17.

Ruch obrotowy
Zi emi

 wyja ś nia znaczenie terminów:
ruch obrotowy, doba
 poda je kierunek i czas obrotu
Zi emi wokół własnej osi

18.

Ra chuba czasu
na Zi emi – cza s

 wyja ś nia znaczenie terminu
czas słoneczny
 oma wia dawny i współczesny
podział jednostek czasu

s łoneczny

19.

Cza s s trefowy
i urzędowy

 wyja ś nia znaczenie terminów:
czas uniwersalny, czas strefowy,
czas urzędowy
 ws kazuje na mapie
mi ędzynarodową l inię zmiany
da ty

 przedstawia cechy ruchu
obrotowego Ziemi
 oma wia różnicę między dobą
gwi a zdową a dobą s łoneczną
 rozróżnia prędkość kątową
i l i niową
 obja śnia zjawisko wschodu
i za chodu Słońca
 wyja ś nia przyczyny
zróżni cowania czasu na Ziemi
 obl icza czas słoneczny

 oma wia czas strefowy
 określa znaczenie czasu
uni wersalnego (UTC)
 poda je nazwy europejskich
s tref cza su
 wymi enia różnicę między
ka l endarzem juliańskim
a gregoriańskim

 wymi enia konsekwencje ruchu
obrotowego Ziemi
 wymi enia dowody ruchu
obrotowego

 opi suje działanie siły
odś rodkowej i siły Cori olisa
 wyja ś nia zjawisko faz Księżyca

 ws kazuje s kutki występowania
s i ły Cori olisa dla środowiska
przyrodni czego

 wyja ś nia zależność czasu
s łonecznego od długości
geogra ficznej
 obl icza długość geograficzną
da nego miejsca na podstawie
cza s u słonecznego
 określa czas l okalny za pomocą
ma py s tref czasowych
 wyja ś nia przyczyny
wprowa dzenia stref czasowych
i cza s u urzędowego na Ziemi
ora z gra nicy zmiany daty
 pos ługuje s ię mapą stref
cza s owych do określenia
różni cy cza su s trefowego

 wyja ś nia zależność pomiędzy
ki erunkiem obrotu Ziemi
w ruchu dookoła własnej osi
a zmi aną czasu

 opi suje przykłady wpływu
różni c czasu słonecznego
na życi e i działalność człowieka

 przel icza czas s łoneczny na czas  opi suje przykłady wpływu
uni wersalny i strefowy
różni c czasu strefowego
na życi e i działalność człowieka
 wyja ś nia różnicę między czasem
l etnim a zimowym
 wyja ś nia s kutki wprowadzenia
cza s u strefowego i urzędowego
na Zi emi

20./21. Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału Ziemia we wszechświecie
III. ATMOSFERA
22.

Skła d i budowa
a tmosfery

Uczeń poprawnie:
 wyja ś nia znaczenie terminów:
atmosfera, aerozole
atmosferyczne, magnetosfera
 określa s kład chemiczny
a tmosfery
 odróżnia składniki stałe od
s kła dników zmiennych
a tmosfery
 wymi enia nazwy
pos zczególnych warstw
a tmosfery

Uczeń poprawnie:
 wyja ś nia pochodzenie a erozoli
a tmosferycznych
 poda je najważniejsze cechy
pos zczególnych warstw
a tmosfery

Uczeń poprawnie:
 wyja ś nia pochodzenie
a tmosfery Zi emi
 porównuje cechy
pos zczególnych warstw
a tmosfery
 oma wia zmiany temperatury
powi etrza w profilu pionowym
a tmosfery
 oma wia cechy pola
ma gnetycznego Ziemi

Uczeń poprawnie:
 ocenia ochronne znaczenie
a tmosfery dla życi a na Ziemi
 wyja ś nia znaczenie
ma gnetosfery
 wyja ś nia przyczyny
pows tawania zorzy polarnej

Uczeń poprawnie:
 opi suje i podaje przykłady
oddziaływania promieniowania
kos micznego na środowisko
geogra ficzne Ziemi

 wymi enia rodzaje
 wyja ś nia znaczenie
promi eniowania
promi eniowania całkowitego
 wymi enia źródła ci epła na Ziemi  oma wia bilans promieniowania
na podstawie s chematu
 wymi enia i wskazuje na ma pie
obs zary o dodatnim i ujemnym
s a ldzie bilansu promieniowania
 wyja ś nia znaczenie terminów:
albedo, turbulencja, konwekcja,
radiacja, adwekcja
 wyja ś nia znaczenie terminów:  opi suje na podstawie wykresów
temperatura powietrza,
i ma p zróżnicowanie
izoterma
temperatury powietrza
w tropos ferze
 wymi enia rodzaje skal,
w których dokonuje się
 opi suje czynniki wpływające na
pomi arów temperatury
rozkła d temperatury powietrza
powi etrza
 obl icza średnią dobową
 porównuje temperaturę
temperaturę powietrza
powi etrza w różnych skalach
 wymi enia czynniki wpływające
na rozkład temperatury
powi etrza

23.

Obi eg ciepła

24.

Czynni ki
ks zta łtujące
rozkła d
temperatury

25.

Ruchy powietrza 
a tmosferycznego



26.

Gl obalna
cyrkul a cja
a tmosfery.
Pa s aty
i monsuny




 wymi enia s posoby wymiany
 oma wia bilans promieniowania  wyja ś nia, w ja ki sposób
ci epła w a tmosferze
Zi emi
a erozole znajdujące się
w a tmos ferze wpływają na
 wyka zuje zależność między
 oma wia wpływ za chmurzenia
wi elkość promieniowania
i l ością energii docierającej do
na temperaturę powietrza
powi erzchni Ziemi a wysokością  oma wia zmiany wartości
bezpośredniego
i rozproszonego
Słońca nad horyzontem
ci ś nienia i zawartości ozonu
w profi lu pionowym atmosfery

 porównuje rozkład temperatury
powi etrza w poszczególnych
pora ch roku na półkuli
północnej i południowej
 wyja ś nia wpływ rzeźby terenu
na na słonecznienie
i temperaturę powietrza
 cha ra kteryzuje na podstawie
ma py roczne a mplitudy
temperatury powietrza
na Zi emi
 obl icza średnią roczną i roczną
a mplitudę temperatury
powi etrza
 wyka zuje przyczyny
zróżni cowania średniej rocznej
temperatury powietrza na
Zi emi
wymi enia jednostki ciśnienia
 wyja ś nia na podstawie
 wyka zuje zależność ciśnienia
a tmosferycznego i przyrządy do
s chematu przyczyny
a tmosferycznego od
jego pomiaru
pows tawania ośrodków
temperatury powietrza
ba rycznych
wyróżni a podstawowe układy
 oma wia krążenie powietrza
ba ryczne
 ws kazuje s trefy podwyższonego
w oś rodkach barycznych na
i obniżonego ciśnienia na kuli
półkuli północnej i południowej
odczytuje z ma py i zobar
wa rtoś ć ciśnienia
zi emskiej
a tmosferycznego
wyja ś nia znaczenie terminów:  wyja ś nia rozmieszczenie stałych  opi suje cyrkulację powietrza w
pasat, antypasat, monsun
oś rodków ciśnienia
s trefie międzyzwrotnikowej,
umi arkowanej
wymi enia obszary
 oma wia na podstawie
i okołobiegunowej
wys tępowania pasatów
s chematu cyrkulację powietrza
i monsunów oraz wskazuje je
w s trefi e międzyzwrotnikowej  wymi enia cechy pasatów
na ma pie
 wyja ś nia mechanizm
 poda je przyczyny cykl iczności

wyka zuje związek między
 wyja ś nia zjawisko i nwersji
s trefami termicznymi a s trefami
termi cznej
oś wietlenia Ziemi
 opi suje przykłady wpływu
 ws kazuje na podstawie mapy
temperatury powietrza na życie
przyczyny ni erównomiernego
i dzi ałalność człowieka
rozkła du temperatury
powi etrza na Ziemi
 obl icza temperaturę powietrza
na różnych wys okościach na
pods tawie gradientu
termi cznego


 oma wia przyczyny ruchu
powi etrza atmosferycznego
 oma wia na podstawie mapy
rozmi eszczenie stałych oraz
s ezonowych wyżów i niżów
a tmosferycznych na Ziemi

 dos trzega znaczenie ruchu
powi etrza atmosferycznego dla
dzi a łalności gospodarczej
człowi eka

 wyja ś nia na podstawie
s chematu globalną cyrkulację
powi etrza w troposferze
 wymi enia nazwy komórek
cyrkul a cyjnych, w których
obrębi e odbywa się ruch mas
powi etrza

 wyja ś nia na przykładach
zna czenie pasatów i monsunów
dl a przebiegu pogody i
dzi a łalności gospodarczej
człowi eka

pows tawania pasatów
 wyja ś nia mechanizm
pows tawania monsunów
27.

Rodza je wiatrów  wyja ś nia znaczenie terminów:  wyja ś nia mechanizm
bryza, fen, wiatr górski, dolinny,
pows tawania bryzy
l okalnych
bora
 ws kazuje na mapie obszary
 wymi enia wiatry l okalne
wys tępowania wiatrów
l okalnych

28.

Wi l gotność
powi etrza
i opa dy
a tmosferyczne

 wyja ś nia znaczenie terminów:
wilgotność względna,
wilgotność bezwzględna
 wymi enia rodzaje opadów
i os adów a tmosferycznych
 odczytuje z ma py roczne sumy
opa dów atmosferycznych







29.

Ma s y powietrza
i fronty
a tmosferyczne

 wyja ś nia znaczenie terminów:
masy powietrza, front
atmosferyczny, front
zokludowany, strefa frontalna
 wymi enia rodzaje mas
powi etrza i rodzaje frontów
a tmosferycznych

30.

Prognozowanie

 wymi enia elementy
meteorologiczne pogody

pogody

zmi a n cyrkulacji monsunowej

 wyja ś nia mechanizm
pows tawania pasatów jako
s kutek cyrkulacji powietrza
w s trefi e międzyzwrotnikowej
 wyja ś nia genezę wiatrów
l okalnych: bryzy, fenu, bory,
wi a tru górskiego i dolinnego

 wymi enia cechy wi atrów
 wyja ś nia wpływ wiatrów
l okalnych
l okalnych na środowisko
geogra ficzne
 wyja ś nia mechanizm
pows tawania wiatru fenowego,
górs kiego, dolinnego i bory
 poda je lokalne nazwy wiatru
fenowego
przedstawia miary wilgotności  wyja ś nia mechanizm
 wyja ś nia etapy powstawania
 wyja ś nia powstawanie cienia
powi etrza
pows tawania chmur oraz
opa du atmosferycznego
opa dowego i podaje przykłady
opa dów i osadów
jego wys tępowania
opi suje proces kondensacji pary
 poda je i omawia różnice między
a tmosferycznych
wodnej
pos zczególnymi typami
genetycznymi opadów
wyja ś nia proces resublimacji
 wyja ś nia różnicę między mgłą
ra di acyjną a mgłą a dwekcyjną
opi suje typy genetyczne
opa dów atmosferycznych
 rozróżnia typy genetyczne
chmur
wymi enia obszary
o na jmniejszych i największych  wyja ś nia przyczyny
rocznych s umach opadów
ni erównomiernego rozkładu
opa dów atmosferycznych
i ws kazuje je na mapie
na Zi emi

 wymi enia kryteria podziału
i podaje cechy mas powietrza
 oma wia rozmieszczenie mas
powi etrza i frontów
a tmosferycznych na kuli
zi emskiej oraz wskazuje je na
ma pie
 odróżnia na podstawie
s chematu front chłodny
od ci epłego
 wymi enia metody badań
meteorologicznych
 odczytuje i nformacje z ma py
s ynoptycznej

 a na lizuje przebieg zjawisk
a tmosferycznych w strefie
frontu ci epłego i zimnego
 opi suje zjawisko okluzji

 przewi duje skutki
przemi eszczania s ię różnych
frontów a tmosferycznych

 przewi duje nadejście frontu
a tmosferycznego na podstawie
obs erwacji zjawisk
meteorologicznych

 uza sadnia konieczność
prognozowania pogody
 dos trzega potrzebę
dokonywania pomiarów
i obs erwacji elementów
meteorologicznych
z wykorzys ta niem
nowoczesnych technik

 przewi duje pogodę na
 wyka zuje na przykładach wpływ
pods tawie danych
pogody na życi e i działalność
s ynoptycznych
gos podarczą człowieka
 przygotowuje krótkoterminową
prognozę pogody na podstawie
ma py s ynoptycznej oraz
obs erwacji i pomiarów
meteorologicznych

do prognozowania pogody
 wyja ś nia przyczyny
regi onalnego zróżnicowania
zja wisk pogodowych na Ziemi
31./32 Kl i maty kuli
 odróżnia klimat od pogody
 cha ra kteryzuje czynniki
 a na lizuje wpływ czynników
kl i matyczne
na procesy klimatotwórcze
 wymi enia s kładniki klimatu
.
zi emskiej
 ws kazuje na mapie główne
 rozpoznaje typ klimatu
 wymi enia czynniki
s trefy kl imatyczne świata
na podstawie jego opisu
kl i matotwórcze
 odczytuje z klimatogramów
 wyja ś nia s trefowość
 wymi enia s trefy kl imatyczne
wa rtoś ć temperatury powietrza
kl i matyczną na Ziemi
i opa dów
 wyróżni a klimaty a strefowe
i podaje ich przykłady
 wyka zuje różnice między
kl i matem morskim a klimatem  opi suje cechy kl imatów
kontynentalnym
l okalnych (miejska wyspa
ci epła)
Zmi a ny
33.
 wymi enia efekty zmian
 oma wia na podstawie
 wyja ś nia przyczyny zmian
za chodzących w a tmosferze
s chematu mechanizm efektu
kl i matu na Ziemi
a tmosfery
ci eplarnianego
 wymi enia nazwy ga zów
 wymi enia s kutki powstawania
i kl imatu
przyczyni a jących się
dzi ury ozonowej
 a na lizuje na podstawie wykresu
do powstawania efektu
zmi a ny ś redniej rocznej
ci eplarnianego
temperatury powietrza
na ś wiecie
 wyja ś nia znaczenie ga zów
ci eplarnianych
Eks tremalne
34.
 wymi enia niebezpieczne
 kl a syfikuje na podstawie ta beli  wyja ś nia przyczyny
zja wiska meteorologiczne
torna da ze względu na poziom
pows tawania ekstremalnych
zja wiska
i ch i ntensywności
zja wisk i a nomalii pogodowych
 ws kazuje na mapie obszary
a tmosferyczne
na Zi emi
wys
tępowania
ekstremalnych

poda
je
przyczyny
i i ch s kutki
zja wisk atmosferycznych
wys tępowania s usz
 oma wia budowę cykl onu
tropi kalnego
 wymi enia obszary za grożone
pus tynnieniem
 wymi enia l okalne nazwy
cykl onów tropikalnych
35./36. Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału Atmosfera

 opi suje typy kl imatów
 porównuje klimatogramy
na podstawie klimatogramów
cha ra kterystyczne dla różnych
i ma py klimatycznej
typów kl imatu
 uza sadnia zasięg występowania  wyka zuje związek między
s tref klimatycznych i typów
dzi a łalnością człowieka
kl i matu na Ziemi
a kl imatem l okalnym
(mi ejscowym)
 opi suje piętrowość klimatyczną
w góra ch

 wyja ś nia znaczenie ozonosfery  proponuje działania
dl a życia l udzi na Ziemi
ogra niczające wpływ człowieka
na zmi any a tmosfery i klimatu
 opi suje s kutki globalnych zmian
kl i matu

 poda je przykłady s kutków
eks tremalnych zjawisk
a tmosferycznych
 poda je skutki występowania
s us z

 poda je działania podejmowane
przez człowieka w celu
zmni ejszenia ekstremalnych
zja wisk i a nomalii pogodowych

Uczeń poprawnie:
 oma wia cechy cykl u
hydrol ogicznego w różnych
wa runkach klimatycznych
 oma wia rolę retencji w cyklu
hydrol ogicznym

Uczeń poprawnie:
 a na lizuje przyczyny
zróżni cowania elementów
bi l ansu wodnego
w pos zczególnych strefach
kl i matycznych

IV. HYDROSFERA
37.

Cykl
hydrol ogiczny

Uczeń poprawnie:
 wyja ś nia znaczenie terminów:
hydrosfera, mały obieg wody,
duży obieg wody, retencja
 a na lizuje dane liczbowe

Uczeń poprawnie:
 a na lizuje zasoby wodne
w przyrodzi e na podstawie
wykres u
 wymi enia elementy s kładowe
cykl u hydrologicznego

Uczeń poprawnie:
 oma wia teorię powstania
hydros fery
 wyja ś nia wpływ energii
s łonecznej i siły ci ężkości

38.

Ocea ny i morza

dotyczące za sobów wodnych
kul i ziemskiej
 wymi enia s kładniki bilansu
wodnego

na obieg wody w przyrodzie
 a na lizuje s chemat cykl u
hydrol ogicznego

 przedstawia bilans wodny i jego  wyka zuje znaczenie wody dla
zróżni cowanie
funkcjonowania systemu
w pos zczególnych strefach
przyrodni czego Ziemi
kl i matycznych



 wyja ś nia przyczyny
zróżni cowania zasolenia wody
mors kiej
 opi suje zróżnicowanie termiki
przypowi erzchniowych wód
ocea nicznych

 porównuje pionowy rozkład
temperatury i zasolenia
wybra nych mórz
 wyja ś nia przyczyny
zróżni cowania gęstości wody
mors kiej

 uza sadnia konieczność ochrony
wód mors kich
 ocenia wpływ człowieka
na ekosystemy mórz i oceanów

 obja śnia wpływ prądów
mors kich na warunki
kl i matyczne
 obja śnia mechanizm
pows tawania falowania
wi a trowego

 obja śnia mechanizm
pows tawania i układu
powi erzchniowych prądów
mors kich
 oma wia mechanizm powstania
i s kutki ts unami
 poda je przykłady niszczącej
dzi a łalności fal morskich –
s ztormowych i tsunami
 obja śnia mechanizm
pows tawania upwellingu
i downwellingu

 ws kazuje możliwości
gos podarczego wykorzystania
ocea nów
 cha ra kteryzuje wpływ
pos zczególnych ruchów wody
mors kiej na warunki
kl i matyczne i gospodarkę
 poda je przyczyny i s kutki
zja wiska EL Niño
 przedstawia wpływ upwellingu i
downwellingu na ś rodowisko
życi a wybrzeży



39.

Dyna mika

ocea nów – prądy

mors kie,
fa l owanie


40

Dyna mika
ocea nów –
pływy mors kie,
s ejsze, upwelling

41.

Zróżni cowanie
s i eci rzecznej
na Zi emi










42.

Us troje rzeczne




 oma wia fizyczne i chemiczne
wła ś ciwości wody
 opi suje na podstawie ma py
regi onalne zróżnicowanie
bi l ansu wodnego
wyja ś nia znaczenie terminów:  wymi enia typy mórz i wskazuje
morze, zlewisko mórz, zatoka,
i ch przykła dy na mapie
cieśnina
 opi suje na podstawie s chematu
wymi enia zasoby wodne
s kła d chemiczny wody morskiej
ws zechoceanu
 oma wia na podstawie mapy
przedstawia podział
za s olenie powierzchniowej
ws zechoceanu na mapie świata
wa rs twy wód oceanicznych
wymi enia rodzaje ruchów wody  wymi enia źródła energii
mors kiej
powodujące ruch wód morskich
wymi enia rodzaje prądów
 wyja ś nia przyczyny
mors kich i podaje i ch przykłady
pows tawania prądów morskich
ws kazuje na mapie obszary
 opi suje na podstawie ma py
wys tępowania ts unami
rozkła d prądów morskich na
ś wi ecie
 oma wia przyczyny falowania
wód mors kich
wymi enia rodzaje pływów
 wymi enia przyczyny i skutki
mors kich
pływów mors kich
wymi enia obszary
o na jwiększych pływach
poda je rozmiary przypływów
w otwa rtych oceanach
i za tokach morskich
wyja ś nia znaczenie terminów:  cha ra kteryzuje na podstawie
system rzeczny, dorzecze, dział
s chematu system rzeczny wraz
wodny
z dorzeczem
wymi enia rodzaje rzek
 odróżnia rzekę stałą od rzeki
okres owej i epizodycznej
ws kazuje na mapie wybrane
rzeki ś wiata
 wymi enia czynniki wpływające
na poziom wody w rzece
ws kazuje na mapie ś wiata
obs zary bezodpływowe oraz
 wyja ś nia różnicę między
pozbawione rzek
wezbra niem a powodzią
wyja ś nia znaczenie terminu
 wymi enia rodzaje zasilania rzek
ustrój rzeczny (reżim)
 opi suje ustroje złożone i podaje
wymi enia rodzaje ustrojów
przykła dy rzek o tych ustrojach
rzecznych

 wymi enia przyczyny
pows tawania sejszy
 oma wia na podstawie
s chematu mechanizm
pows tawania sejszy

 a na lizuje związki między
 wyja ś nia przyczyny i skutki
wa runkami klimatycznymi
powodzi
a wys tępowaniem rzek na Ziemi  wyja ś nia krajobrazowe
 opi suje na podstawie ma py
i gos podarcze funkcje rzek
rozmi eszczenie wód
powi erzchniowych na Ziemi

 opi suje na przykładach
na s tępstwa nieracjonalnej
gos podarki wodnej
w wybra nych regionach

 opi suje cechy us trojów
rzecznych
 rozpoznaje cechy ustrojów
rzecznych
 kl a syfikuje rzeki do

 a na lizuje związki między
wa runkami klimatycznymi
a typa mi ustrojów rzecznych
 ocenia wpływ różnych
czynni ków na reżim rzeczny

 a na lizuje wykresy s tanów wód
i przepływów wybranych rzek
 poda je przyczyny na jwyższych
przepływów wybranych rzek

odpowiedniego typu ustroju na
pods tawie wielkości
przepływów
43.

44.

 wyja ś nia znaczenie terminów:
jezioro, misa jeziorna
 wymi enia kryteria klasyfikacji
jezi or
 wymi enia najgłębsze
i na jwiększe jeziora na świecie
ora z ws kazuje je na mapie
 ws kazuje na mapie główne typy
jezi or
Lodowce górskie  wyja ś nia znaczenie terminów:
lodowiec górski, firn, pole
firnowe, granica wiecznego
śniegu, jęzor lodowcowy,
wieloletnia zmarzlina
 wymi enia typy l odowców
górs kich
 ws kazuje na mapie przykłady
obs zarów występowania
l odowców górskich
Jezi ora

45.

Lądol ody
i wi eloletnia
zma rzl ina

 wyja ś nia znaczenie terminów:
lądolód, wieloletnia zmarzlina,
pak lodowy, soliflukcja
 ws kazuje na mapie ś wiata
obs zary wys tępowania
l ądolodów

46.

Wody

 wyja ś nia znaczenie terminów:
warstwa wodonośna,
zwierciadło wód podziemnych,
strefa aeracji, strefa saturacji,
infiltracja
 kl a syfikuje wody podziemne
według różnych kryteriów

podziemne

 wymi enia czynniki warunkujące  cha ra kteryzuje typy genetyczne  a na lizuje związki między
pows tawanie jezior
jezi or oraz wskazuje ich
wa runkami klimatycznymi
przykła dy na mapie
 kl a syfikuje jeziora wg
a wys tępowaniem jezior
pochodzenia misy jeziornej
 opi suje etapy za rastania jezior
na Zi emi
i żyznoś ci oraz wskazuje
(s ukcesji)
 czyta pl a ny batymetryczne
je na ma pie
 opi suje warunki powstawania
wybra nych jezior
 wymi enia funkcje sztucznych
i wys tępowania bagien
zbi orników
i torfowisk
 wymi enia czynniki warunkujące
pows tawanie l odowców
górs kich
 oma wia na podstawie
s chematu przebieg gra nicy
wi ecznego ś niegu na kuli
zi emskiej na różnych
s zerokościach geograficznych
 oma wia na podstawie
s chematu budowę l odowca
górs kiego
 oma wia warunki powstawania
l ądolodów
 wymi enia obszary
wys tępowania wi eloletniej
zma rzl iny
 opi suje powstawanie barier
l odowych
 wyja ś nia zjawisko ci elenia się
l odowca

 wyja ś nia krajobrazowe
i gos podarcze funkcje jezior

 wyja ś nia przyczyny
 kl a syfikuje typy l odowców
 ocenia wpływ zmian
wys tępowania gra nicy
górs kich ze względu na wielkość
kl i matycznych na zmiany
wi ecznego ś niegu na różnej
i wa runki orograficzne i ch
za s ięgu obszarów współcześnie
wys okości
pows tawania
zl odzonych
 cha ra kteryzuje wybrane typy
l odowców górskich
 opi suje ruch lodu l odowcowego

 a na lizuje uwarunkowania
rozwoju pokryw l odowych
na Zi emi
 opi suje cechy l ądolodu
a nta rktycznego i l ądolodu
grenl andzkiego
 oma wia warunki powstawania
wi eloletniej zmarzliny

 opi suje poszczególne poziomy  wyja ś nia pochodzenie wód
wód podziemnych
podziemnych
 wyja ś nia na podstawie
 wyka zuje zależność cech wód
s chematu powstawanie wód
podziemnych od budowy
a rtezyjs kich i subartezyjskich
geol ogicznej
 ws kazuje na mapie obszary
 oma wia warunki powstawania
wys tępowania wód a rtezyjskich
gejzerów

 ws kazuje na mapach zasięg
 wyja ś nia wpływ występowania
obs zarów współcześnie
wi eloletniej zmarzliny na
zl odzonych i ocenia wpływ
dzi a łalność człowieka i
zmi a n klimatycznych na zmiany
za gospodarowanie obszarów
za s ięgu tych obszarów
 oma wia proces powstawania
ba ri ery l odowej i góry l odowej
 a na lizuje przekrój przez strefę
wi eloletniej zmarzliny
 ws kazuje na mapie ś wiata
obs zary wys tępowania
wi eloletniej zmarzliny
 wyja ś nia warunki powstania
 wyka zuje znaczenie wód
podziemnych w życi u
wybra nych typów źródeł
i gos podarce człowieka
 oma wia zastosowanie wód
a rtezyjs kich w gospodarce
 wymi enia przykłady zastosowań
źródeł mi neralnych (cieplic)

i s ubartezyjskich, wód
 wymi enia na podstawie
terma lnych i gejzerów
s chematu poszczególne
pozi omy wód podziemnych
 wymi enia rodzaje źródeł
 wymi enia kryteria podziału
źródeł
47./48. Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału Hydrosfera

w l ecznictwie

V. WNĘTRZE ZIEMI. PROCESY ENDOGENICZNE
49.

50.

51.

Budowa wnętrza Uczeń poprawnie:
Zi emi
 wyja ś nia znaczenie terminów:
litosfera, astenosfera
 wymi enia główne pierwiastki
i mi nerały budujące skorupę
zi emską
 wymi enia na podstawie
s chematu warstwy wnętrza
Zi emi
Mi nerały i s kały

Odtwa rzanie
i da towanie
dzi ejów Ziemi

 wyja ś nia znaczenie terminów:
minerał, skała, magma,
metamorfizm, konkrecja
 wymi enia główne minerały
s ka łotwórcze
 poda je różnice między
mi nerałem a skałą
 rozpoznaje najpospolitsze s kały
wys tępujące na Ziemi

Uczeń poprawnie:
 opi suje zmiany temperatury,
ci ś nienia i gęstości wraz ze
wzros tem głębokości
 opi suje na podstawie s chematu
budowę wnętrza Ziemi
 wyróżni a powierzchnie
ni eciągłości

 wymi enia cechy różniące
mi nerały
 opi suje s kały o różnej genezie
i podaje i ch przykłady
 wymi enia przykłady mi nerałów
i s kał będących s urowcami
mi neralnymi
 wymi enia na podstawie
s chematu formy s kupienia złóż
mi neralnych
 wymi enia obszary
wys tępowania s kał magmowych,
os a dowych i metamorficznych
 wyja ś nia znaczenie terminów:  wymi enia cele badań geologii
geologia historyczna,
hi s torycznej
skamieniałość przewodnia, wiek  odróżnia wiek względny
względny, wiek bezwzględny
od wi eku bezwzględnego
 wymi enia nauki geologii
 wymi enia główne jednostki
hi s torycznej
podziału dziejów Ziemi
 wymi enia przykłady
s ka mieniałości przewodnich

Uczeń poprawnie:
Uczeń poprawnie:
 obl icza temperaturę wnętrza
opi suje współczesny rozwój
Zi emi, znając stopień
pogl ądów na budowę wnętrza
opi suje wybrane metody badań
geotermiczny
Zi emi
wnętrza Zi emi
 opi suje właściwości fizyczne
wymi enia przykłady
zróżni cowania wielkości stopnia
wnętrza Zi emi
geotermicznego na Ziemi
 opi suje s kład mineralogiczny
ws kazuje różnicę mi ędzy
s korupy zi emskiej
budową skorupy
kontynentalnej a budową
s korupy oceanicznej
opi suje warunki powstawania
 przedstawia gospodarcze
ocenia zmiany ś rodowiska
mi nerałów
wykorzys ta nie skał i minerałów przyrodni czego związane z
na konkretnych przykładach
eks ploatacją surowców
opi suje właściwości wybranych
s ka ł
mi neralnych
cha ra kteryzuje typy złóż
cha ra kteryzuje rodzaje
s urowców mineralnych ze
wzgl ędu na pochodzenie

Uczeń poprawnie:










 opi suje metody określania
wi eku względnego
i bezwzględnego
 opi suje ta belę stratygraficzną
 wymi enia eony, ery, okresy
i epoki w dziejach Ziemi
 porównuje długość trwa nia
pos zczególnych er
 wyja ś nia na podstawie

 wyja ś nia zasady odtwarzania
wyja ś nia, dlaczego metodę
i określania chronologii dziejów ra di owęglową stosuje się do
Zi emi
da towania młodych utworów
 wyja ś nia, na czym polega
a na lizuje przekrój geologiczny
za s ada aktualizmu
geol ogicznego
 przedstawia na podstawie
profi lu geologicznego historię
geol ogiczną regionu

s chematu powstawanie
s ka mieniałości
52.

Kroni ka dziejów
Zi emi

53.

Tektonika płyt
l i tosfery

 odczytuje z ta beli
s tra tygra ficznej najważniejsze
wyda rzenia w dziejach Ziemi

 wyja ś nia znaczenie terminów:
tektonika, strefa spredingu
strefa subdukcji, prądy
konwekcyjne
 rozróżnia na s chemacie strefy
s predingu i subdukcji
 ws kazuje na mapie ś wiata
przebieg granic płyt l itosfery

54.

Ruchy
górotwórcze

 wyja ś nia znaczenie terminu
procesy endogeniczne
 wymi enia przejawy procesów
endogenicznych
 wymi enia nazwy
na jważniejszych orogenez
w dzi ejach Ziemi

55.

Deformacje
tektoniczne
i typy

 wyja ś nia znaczenie terminów:
deformacja tektoniczna, uskok,
zrąb
 wymi enia typy genetyczne gór

genetyczne gór

56.

Pl utonizm
i wul kanizm

 wyja ś nia znaczenie terminów:
plutonizm, wulkanizm
 wymi enia na podstawie

 rozpoznaje okres geologiczny
na podstawie opisu
 opi suje zmiany klimatu
w dzi ejach Ziemi na podstawie
ta beli

 oma wia rozwój fauny i flory
w dzi ejach Ziemi

 opi suje zmiany położenia
kontynentów w dziejach Ziemi
 opi suje na podstawie ma py
ma ksymalne zasięgi
pl ejstoceńskich pokryw
l odowych na Ziemi

 rozpoznaje okres geologiczny
na podstawie s kamieniałości
przewodnich
 oma wia najważniejsze
wyda rzenia z przeszłości
geol ogicznej Ziemi
 wymi enia założenia teorii dryfu  wyja ś nia przyczyny
 wymi enia dowody dryfu
kontynentów A. Wegenera
wza jemnego przemieszczania
kontynentów
s i ę płyt l itosfery i określa
 przedstawia założenia teorii
 wyja ś nia mechanizm działania
tektoniki płyt l itosfery
ki erunek i ch ruchu
prądów konwekcyjnych
 wymi enia i wskazuje na ma pie  oma wia budowę s trefy
 oma wia na podstawie
tektonicznej płyty l itosfery
s predingu i strefy s ubdukcji
s chematu etapy rozwoju ryftu
ora z wymi enia procesy w ni ch
i grzbi ety ś ródoceaniczne
za chodzące
 ws kazuje na mapie s trefy
ryftowe ora z strefy s ubdukcji
i kol izji płyt l itosfery
 wymi enia przykłady zbieżnych i
rozbi eżnych granic płyt litosfery
 wymi enia obszary fałdowań
ka l edońskich, hercyńskich
i a l pejskich oraz wskazuje je na
ma pie
 porównuje na podstawie
fotogra fii cechy gór powstałych
w orogenezie kaledońskiej
i a l pejskiej
 wymi enia elementy fa łdu
i us koku
 cha ra kteryzuje na podstawie
s chematu typy genetyczne gór
 poda je przykłady gór
fa łdowych, zrębowych
i wul kanicznych
 cha ra kteryzuje przebieg
i wys tępowanie zjawisk
pl utonicznych

 a na lizuje na podstawie mapy
tema tycznej budowę
pods tawowych struktur
tektonicznych
 wyja ś nia proces powstawania
gór

 oma wia zależność między
wi ekiem orogenezy
a wys okością gór

opi suje hipotezy tłumaczące
przyczyny wi elkiego wymierania
ś wi ata organicznego pod koniec
mezozoiku

wyka zuje zależność między
rucha mi płyt l itosfery
a rozmi eszczeniem pasm
górs kich oraz grzbietów
ś ródoceanicznych

wyka zuje różnicę w procesach
pows tawania gór, np. Himalajów
i Andów

 poda je różnice między górami  opi suje na podstawie s chematu opi suje etapy powstawania gór
fa łdowymi a górami zrębowymi
pows tawanie podstawowych
fa łdowych i zrębowych
s truktur tektonicznych (intruzji,
 ws kazuje na mapie obszary
wys tępowania różnych typów
deformacji ciągłych
gór
i ni eciągłych)

 poda je skutki procesów
 wyka zuje zależność między
wyka zuje związek występowania
pl utonicznych
budową wulkanu a przebiegiem zja wisk wulkanicznych
jego erupcji
z przebi egiem granic płyt
 cha ra kteryzuje przebieg zjawisk

 wyja ś nia przyczyny zja wisk
wul kanicznych
 wymi enia na podstawie
s chematu elementy wulkanu
 wymi enia produkty erupcji
wul kanicznych
 poda je przykłady obszarów
wul kanicznych na świecie
57.
Trzęs i enia ziemi  wyja ś nia znaczenie terminów:  oma wia schemat rozchodzenia
trzęsienie ziemi, sejsmograf
s i ę fal s ejsmicznych
 wymi enia rodzaje trzęsień ziemi  odróżnia hipocentrum
od epicentrum
 wymi enia s kale opisujące
trzęs i enia ziemi
 dokonuje podziału trzęsień
zi emi ze względu na genezę
 ws kazuje na mapie obszary
wys tępowania trzęs ień ziemi
 ws kazuje na mapie obszary
s ejsmiczne, pensejsmiczne
i a s ejsmiczne
Ruchy
58.
 wyja ś nia znaczenie terminów:  poda je podobieństwa i różnice
transgresja morza, regresja
mi ędzy ruchami
epejrogeniczne
morza,
ruchy
talasogeniczne
epejrogenicznymi a
ora z i zostatyczne
i zos tatycznymi
 ws kazuje na mapie przykłady
obs zarów objętych ruchami
 wymi enia i wskazuje na ma pie
obni żającymi i ruchami
ś wi ata obszary poddawane
wznos zącymi
ws półcześnie ruchom
epejrogenicznym
i i zostatycznym
Wi
elkie
formy
59.
 rozróżnia formy ukształtowania  cha ra kteryzuje i podaje
pi onowego i poziomego lądów
przykła dy wi elkich form
uks ztałtowania
uks ztałtowania powierzchni

wyja
ś
nia
znaczenie
terminów:
l ądów
Zi emi
depresja, kryptodepresja
 porównuje na podstawie
 ws kazuje na mapie
da nych s tatys tycznych
hi psometrycznej niziny, wyżyny
i wybra ne pasma górskie oraz
uks ztałtowanie powierzchni
kontynentów
depresje
Wi elkie formy
60.
 wyróżni a formy dna
 cha ra kteryzuje wielkie formy
ocea nicznego
dna oceanicznego
uks ztałtowania
 odróżnia szelfy od stoków
 porównuje na podstawie
ocea nów
kontynentalnych
da nych s tatys tycznych
uks ztałtowanie głębokościowe
ocea nów
61./62. Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału Wnętrze Ziemi. Procesy endogeniczne
s chematu typy i ntruzji
ma gmatycznych
 ws kazuje na mapie największe
wul kany na ś wiecie

wul kanicznych
 kl a syfikuje typy wulkanów
według różnych kryteriów

 opi suje negatywne i pozytywne l i tosfery
s kutki zjawisk wulkanicznych
poda je przykłady wykorzystania
energii wnętrza Ziemi
 opi suje katastrofy wywołane
w gos podarce
wybucha mi wulkanów

 wyja ś nia przyczyny trzęs ień
zi emi
 wyja ś nia przyczyny
rozmi eszczenia stref
s ejsmicznych na Ziemi
 ws kazuje na mapie obszary
wys tępowania podstawowych
typów trzęs i eń ziemi

 wyka zuje zależność między
rucha mi płyt l itosfery
i trzęs i eniami Ziemi
 opi suje katastrofy wywołane
trzęs i eniami ziemi

 opi suje przyczyny procesów
epejrogenicznych i
i zos tatycznych
 poda je dowody na istnienie
ruchów epejrogenicznych

 oma wia na podstawie mapy
oma wia znaczenie gospodarcze
ruchy i zos tatyczne na Półwyspie ruchów epejrogenicznych
Ska ndynawskim
i i zostatycznych
 opi suje s kutki procesów
epejrogenicznych
i i zostatycznych

 opi suje ukształtowanie
powi erzchni Ziemi jako efekt
oddziaływania procesów
endogenicznych

 kreś li krzywą hipsograficzną
wybra nego obszaru

wyka zuje na przykładach
za l eżność wielkich form rzeźby
od budowy s korupy ziemskiej
oma wia wpływ procesów
endogenicznych na budowę
geol ogiczną i ukształtowanie
powi erzchni Ziemi

 ws kazuje na mapie wielkie
formy uks ztałtowania den
mors kich i oceanicznych
 ws kazuje na mapie rowy
ocea niczne

 wyja ś nia przyczyny
pows tawania rowów
ocea nicznych
 obl icza największą deniwelację
na Zi emi

kreś li krzywą batymetryczną

wymi enia s posoby ochrony
przed s kutkami trzęsień ziemi
ocenia warunki życi a i
dzi a łalności człowieka na
obs zarach a ktywnych sejsmicznie

