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Wstęp
Program nauczania „Człowiek w środowisku geograficznym” opracowano dla przedmiotu „Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska” wprowadzonego w zasadniczych szkołach zawodowych. Został
oparty o obowiązującą „Podstawę Programową” (Dziennik Ustaw nr 61
z dnia 9.05.2002r.) oraz ramowy plan nauczania przewidujący na jego
realizację dwie godziny w cyklu kształcenia .
Zadaniem zasadniczej szkoły zawodowej jest przygotowanie ucznia
do podjęcia pracy zawodowej w wyuczonej specjalności, a jednocześnie umożliwienie mu kontynuowania nauki w liceum lub technikum
uzupełniającym i zdawania egzaminu maturalnego. Dla jednych
uczniów będzie to zatem ostatni rok uczenia się geografii w szkole, dla
innych będzie to kolejny etap zdobywania szkolnej wiedzy i umiejętności geograficznych.
Głównymi założeniami programu są:
• wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne w dorosłym życiu;
• przygotowanie ucznia do życia we współczesnym świecie w warunkach dokonujących się w nim przemian politycznych, gospodarczych i społecznych;
• kształtowanie postaw propagujących ideę zrównoważonego rozwoju;
• rozumienie przez ucznia interakcji zachodzących w systemie środowisko–człowiek–gospodarka, ze szczególnym uwzględnieniem
działu gospodarki związanego z profilem kształcenia zawodowego.
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju umożliwia kształtowanie
postaw zapewniających przyjazny stosunek człowieka do środowiska.
Podstawowym przesłaniem idei zrównoważonego rozwoju jest wzrost
gospodarczy państw i regionów postępujący w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym.
Społeczność międzynarodowa chce przyszłym pokoleniom pozostawić środowisko przyrodnicze Ziemi w stanie mniej zdegradowanym
niż obecnie.
W trosce o jakość życia człowieka społeczeństwo ma obowiązek
rozwiązywania wielu problemów wywołanych np. urbanizacją, indu4

strializacją, motoryzacją, informatyzacją, nadmierną eksploatacją ekosystemów, poszukiwaniem nowych źródeł energii. Stoi również przed
problemami likwidowania przyczyn i następstw klęsk głodu, nietolerancji, światowego terroryzmu, przemocy, klęsk żywiołowych, problemów demograficznych.
Polska jest krajem uznającym potrzeby racjonalnego korzystania z
naturalnych zasobów środowiska w wymiarze lokalnym, regionalnym i
globalnym. Wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju może zapewnić
naszemu krajowi właściwe miejsce w zjednoczonej Europie.
Program „Człowiek w środowisku geograficznym” zawiera cele
edukacji geograficznej, plan nauczania geografii, szczegółowe treści
nauczania i wymagania programowe z podziałem na podstawowe i ponadpodstawowe. Uwzględniono w nim również procedury osiągania
celów edukacji geograficznej w zasadniczej szkole zawodowej, ewaluację osiągnięć szkolnych ucznia oraz literaturę pomocniczą dla nauczyciela.
Koleżankom i kolegom korzystającym z programu życzymy satysfakcji z wyników kształcenia.
Autorzy
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I. Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska
w podstawie programowej dla zasadniczych
szkół zawodowych
Cele edukacyjne
1. Uporządkowanie i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności geograficznych
zdobytych w toku wcześniejszej edukacji geograficznej.
2. Integrowanie zdobywanej nowej wiedzy geograficznej z zasadami zrównoważonego rozwoju obejmującego wymiar ekonomiczny, społeczny i środowiskowy w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej.
3. Przygotowanie do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju i racjonalnej
gospodarki zasobami naturalnymi w miejscu pracy i w życiu codziennym
w warunkach gospodarki rynkowej.
Zadania szkoły
1. Zapewnienie uczniom możliwości prowadzenia obserwacji terenowych
nad przyczynami, przebiegiem i skutkami procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej.
2. Zapewnienie uczniom dostępu do różnorodnych źródeł informacji geograficznej i umożliwienie samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności
geograficznych.
3. Tworzenie sytuacji dydaktycznych pozwalających formułować oceny o
skutkach działalności człowieka w środowisku geograficznym.
Treści nauczania
1. Przyrodnicze podstawy gospodarowania: budowa geologiczna i surowce
mineralne, rzeźba, klimat, wody, gleby, szata roślinna i świat zwierząt.
Wzajemne relacje pomiędzy składnikami środowiska.
2. Wpływ czynników społecznych, politycznych i ekonomicznych na warunki życia i sposoby gospodarowania. Procesy integracji i dezintegracji,
konflikty, przejawy globalizacji.
3. Funkcjonowanie światowego systemu gospodarka–społeczeństwo–środowisko
oraz jego konsekwencje dla jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń.
4. Zrównoważony rozwój jako zasada organizująca racjonalną gospodarkę
najważniejszymi zasobami naturalnymi w kraju i na świecie.
5. Miejsce Polski w Europie i na świecie. Warunki życia i pracy w krajach
Unii Europejskiej.
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Osiągnięcia
1. Zdobycie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu geografii, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzennych aspektów funkcjonowania systemu
człowiek – środowisko.
2. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej.
3. Umiejętność dostrzegania i analizowania relacji między poszczególnymi
elementami środowiska przyrodniczego oraz działalnością człowieka w
skali lokalnej, regionalnej i globalnej.
4. Określenie zasad właściwej gospodarki zasobami i przewidywanie skutków ingerencji człowieka w środowisko na stanowisku pracy w nauczanym zawodzie.
5. Dostrzeganie zmienności rynku pracy wywołanej zachodzącymi procesami
społeczno-gospodarczymi, w wymiarze czasowym i przestrzennym.
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II. Od celów edukacji określonych w podstawie programowej dla przedmiotu
„Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska” do celów edukacji w programie „Człowiek w środowisku geograficznym”
Cele edukacji geograficznej
określone w podstawie programowej

Cele nauczania geografii w programie
„Człowiek w środowisku”

Uporządkowanie i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności Poszerzenie i ugruntowanie systemu wiedzy o środowisku przyrodgeograficznych zdobytych w toku wcześniejszej edukacji geo- niczym Ziemi.
graficznej.
Poznanie i zrozumienie zasad funkcjonowania światowego systemu
„człowiek–społeczeństwo–środowisko”.
Korzystanie ze źródeł informacji geograficznej, np. map, danych
statystycznych, tekstów źródłowych itp.
Prezentowanie tematyki geograficznej w różnych formach przekazu.
Integrowanie zdobywanej nowej wiedzy geograficznej z zasadami zrównoważonego rozwoju obejmującego wymiar ekonomiczny, społeczny i środowiskowy w skali lokalnej, regionalnej,
krajowej i globalnej.

Włączanie zdobywanej wiedzy i kształtowanych umiejętności do
struktur wiedzy geograficznej ucznia.
Ocenianie działalności człowieka w kategoriach gospodarczych,
społecznych i ekologicznych.
Dostrzeganie zagrożeń w środowisku geograficznym wywołanych
działalnością człowieka w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.
Kształtowanie postaw propagujących ideę zrównoważonego rozwoju np. racjonalnej gospodarki zasobami przyrody, nieszkodliwej
dla środowiska przyrodniczego, w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.

Przygotowanie do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju i Wyjaśnianie zależności pomiędzy rolą zasobów naturalnych a rozracjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi w miejscu pracy i wojem gospodarki w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.
w życiu codziennym w warunkach gospodarki rynkowej.
Kształtowanie postawy odpowiedzialności za przestrzeń geograficzną własnego regionu.
Ustalanie zasad racjonalnej gospodarki w miejscu pracy w nauczonym zawodzie.
Zrozumienie, że warunkiem przetrwania naszej cywilizacji jest prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami, zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju
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III. Plan nauczania „Geografii z ochroną i kształtowaniem środowiska” w zasadniczej szkole
zawodowej
L.p.

Treści nauczania

Proponowana
liczba godzin

1.

Przyrodnicze podstawy gospodarowania: budowa geologiczna i surowce mineralne, rzeźba, klimat, wody, gleby,
szata roślinna i świat zwierząt. Wzajemne relacje pomiędzy
składnikami środowiska.
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2.

Wpływ czynników społecznych, politycznych i ekonomicznych na warunki życia i sposoby gospodarowania. Procesy
integracji i dezintegracji, konflikty, przejawy globalizacji.
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3.

Funkcjonowanie światowego systemu: gospodarka – społeczeństwo – środowisko oraz jego konsekwencje dla jakości
życia obecnych i przyszłych pokoleń.
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4.

Zrównoważony rozwój jako zasada organizująca racjonalną
gospodarkę najważniejszymi zasobami naturalnymi w kraju
i na świecie.

5

5.

Miejsce Polski w Europie i na świecie. Warunki życia i
pracy w krajach Unii Europejskiej.

17

6.

Godziny do dyspozycji nauczyciela

9
Łącznie

60

Proponowany przydział godzin może ulegać zmianom w zależności od
możliwości organizacyjnych szkoły, profilu kształcenia zawodowego i zainteresowań uczniów.
Godziny do dyspozycji nauczyciela proponuje się przeznaczyć na treści
związane z profilem kształcenia zawodowego oraz lekcje syntetyzujące lub
powtórzeniowe.
W planie zajęć należy uwzględnić zajęcia w terenie lub wycieczkę do zakładu (firmy) związanego z profilem kształcenia.
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IV. Szczegółowe treści nauczania i wymagania programowe według programu „Człowiek
w środowisku geograficznym”
1. Przyrodnicze podstawy gospodarowania: budowa
geologiczna i surowce mineralne, rzeźba, klimat, wody,
gleba, świat roślin i zwierząt. Wzajemne relacje pomiędzy składnikami środowiska
Budowa geologiczna, skały i złoża surowców mineralnych.
Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi.
Zróżnicowanie klimatu na Ziemi.
Zasoby wodne Ziemi i ich wykorzystanie.
Gleby i ich przydatność rolnicza.
Świat roślin i zwierząt.
Relacje między elementami środowiska przyrodniczego.

Treści

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Wymagania podstawowe

1.1

 wyjaśnia procesy prowadzące do
powstawania typów skał i surowców mineralnych zgodnie z profilem kształcenia
 klasyfikuje skały według ich genezy
 uzasadnia wzrastającą rolę surowców
nieodnawialnych w gospodarce
 ocenia przydatność gospodarczą wybranych surowców mineralnych (w nawiązaniu do profilu kształcenia)
 wykazuje potrzebę racjonalnego gospodarowania surowcami nieodnawialnymi, ze szczególnym uwzględnieniem
działu gospodarki związanego z profilem
kształcenia zawodowego

1.2.

 rozróżnia formy rzeźby powstałe w  wyjaśnia procesy prowadzące do zmian
wyniku procesów endogenicznych i egw rzeźbie terenu
zogenicznych
 omawia ukształtowanie powierzchni terenu wybranych regionów Polski i świata,
 ocenia ukształtowanie powierzchni Ziemi
korzystając z map hipsometrycznych
pod względem jego wykorzystania w
różnych formach gospodarowania
 wyszukuje informacje i ocenia zmiany
jakie nastąpiły w rzeźbie terenu własnego regionu, na skutek różnych form
gospodarowania
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Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń
 ocenia przydatność gospodarczą surowców mineralnych występujących we własnym regionie
 opisuje metody poszukiwania złóż mineralnych
 wykazuje na wybranych przykładach
związki między budową geologiczną a
występowaniem surowców
 omawia wpływ górnictwa głębinowego i
odkrywkowego na przekształcenia naturalnego krajobrazu na wybranym przykładzie w Polsce i na świecie

Treści

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń

1.3

 podaje skład powietrza atmosferycznego
 ocenia rolę prognozowania pogody dla
gospodarczej działalności człowieka, np.
 wykazuje wpływ lokalnych czynników na
rolnictwa, transportu, ze szczególnym
klimat wybranych obszarów, korzystając z
uwzględnieniem kierunku kształcenia
map i diagramów klimatycznych
zawodowego
 wskazuje na mapie świata, Europy i Polski
obszary o zróżnicowanych warunkach kli-  wyjaśnia na wybranych przykładach
związki między klimatem, rozmieszczematycznych
niem ludności i gospodarką w Polsce i
 podaje przykłady związku między klimatem
na świecie
a możliwościami rozwoju społeczno-go wymienia przewidywane skutki zmian
spodarczego
klimatu na Ziemi, na wybranym przykładzie – spowodowane rozwojem gospodarczym państw świata
 podaje przykłady działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe, zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na klimat

1.4

 opisuje mały obieg wody w przyrodzie,
posługując się schematem
 objaśnia przyczyny i skutki nierównomiernego rozkładu zasobów wodnych w
przestrzeni geograficznej
 ocenia na wybranych przykładach znaczenie zasobów wodnych dla życia i
działalności gospodarczej człowieka
 wyjaśnia na wybranych przykładach
przyczyny zanieczyszczenia wód na
Ziemi

1.5

 wskazuje wpływ czynników glebotwór-  rozpoznaje gleby we własnym regionie
czych na zróżnicowanie gleb na Ziemi
 opisuje cechy gleb mające wpływ na ich
 opisuje proces glebotwórczy
jakość i przydatność rolniczą
 rozpoznaje typy gleb występujące we  wykazuje związki między klimatem,
własnym regionie
roślinnością i glebami, korzystając z map
tematycznych
 ocenia przydatność rolniczą gleb we
własnym regionie
 omawia przyczyny i skutki degradacji gleb
 podaje sposoby zapobiegania degradacji
gleb

1.6

 wykazuje zależność między klimatem,
roślinnością i światem zwierząt na Ziemi
 wskazuje związek między światem roślin
i światem zwierząt
 rozpoznaje i charakteryzuje formacje
roślinne w Europie, Polsce i miejscu zamieszkania
 podaje przykłady zachwiania równowagi
ekologicznej, spowodowanej zmniejszaniem się powierzchni leśnej na Ziemi

 objaśnia rodzaje i dynamikę składowych
bilansu wodnego
 ocenia znaczenie wody dla funkcjonowania przyrody i człowieka
 wykazuje związek między prowadzeniem
racjonalnej gospodarki wodnej, a świadomością ekologiczną społeczeństw
 podaje przykłady – z Europy i Polski –
procesów, zjawisk i technologii wpływających na jakość wód
 ocenia znaczenie wody dla działu gospodarki związanego z kierunkiem kształcenia zawodowego, np. rolnictwa, transportu, przemysłu chemicznego itd.

 wyjaśnia sposoby przystosowania się
roślin i zwierząt do warunków środowiska geograficznego we własnym regionie
i w Polsce
 wyjaśnia przyczyny zanikania gatunków
fauny i flory
 uzasadnia znaczenie ochrony świata
organicznego Ziemi
 podaje przykłady rozwiązań, mających
na celu ochronę ginących gatunków
fauny i flory na Ziemi
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Treści
1.7

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń

 wymienia cechy głównych komponentów  wyjaśnia mechanizmy wpływu zmian w
środowiska przyrodniczego i omawia
jednym komponencie środowiska przyśrodowisko przyrodnicze wybranych rerodniczego, na zmiany w innych
gionów świata, korzystając z map
 wyjaśnia związki i zależności między
 wykazuje związki między elementami
komponentami środowiska przyrodniśrodowiska przyrodniczego w wybranych
czego we własnym regionie
regionach Ziemi
 wykazuje na wybranych przykładach, z
własnego regionu, dodatni i ujemny
wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze

2. Wpływ czynników społecznych, politycznych i ekonomicznych na warunki życia i sposoby gospodarowania.
Procesy integracji i dezintegracji, konflikty, przejawy
globalizacji

Treści

2.1. Podział polityczny świata.
2.2. Zróżnicowanie gospodarcze państw świata.
2.3. Zróżnicowanie społeczne czynnikiem wpływającym na sposoby gospodarowania.
2.4. Konflikty zbrojne na świecie i w Europie – ich przyczyny i skutki.
2.5. Procesy integracji i dezintegracji na świecie i w Europie.
2.6. Przejawy globalizacji i problemy z nią związane.

2.1
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Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń

 omawia wybrane wydarzenia polityczne  wymienia cechy współczesnych systemów społeczno-gospodarczych na świez historii XX wieku, które doprowadziły
cie (gospodarka rynkowa, gospodarka
do zmian na mapie politycznej świata, ze
centralnie sterowana, systemy przejśszczególnym uwzględnieniem państw
ciowe o różnym stopniu interwencjoniEuropy
zmu państwowego)
 wyjaśnia terminy: gospodarka rynkowa,
gospodarka centralnie sterowana, re-  aktualizuje informacje dotyczące zmian
strukturyzacja gospodarki
na mapie politycznej świata
 wyjaśnia wpływ zmian politycznych na
sposoby gospodarowania w Europie
Środkowej i Wschodniej

Treści

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń

2.2

 wymienia wskaźniki określające poziom  wyjaśnia przyczyny i konsekwencje
rozwoju gospodarczego państw, np.
narastania dysproporcji między krajami
wielkość i strukturę wytwarzanego PKB,
słabo i wysoko rozwiniętymi gospodarstrukturę zatrudnienia ludności, udział
czo
przemysłu nowych technologii w produk-  ocenia działalność organizacji międzycji przemysłowej
narodowych dla krajów rozwijających się
 porównuje wielkość PKB w Polsce i
gospodarczo
wybranych krajach – według kursu walut
i według parytetu siły nabywczej walut
 wymienia wskaźniki pozwalające określić
różnice w poziomie jakości życia ludności
 wyróżnia cechy gospodarki krajów wysoko i słabo rozwiniętych
 wskazuje na mapie politycznej państwa
o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego

2.3

 porównuje wielkość przyrostu natural-  wyjaśnia na przykładach związki między
nego ludności w wybranych krajach o
poziomem
rozwoju
gospodarczego
zróżnicowanym poziomie rozwoju gopaństw a strukturą zatrudnienia i wyspodarczego
kształceniem ludności
 wskazuje na zależności miedzy strukturą  wyjaśnia związek między zróżnicowawiekową społeczeństwa a rynkiem pracy
niem przyrostu naturalnego ludności
wybranych państw, poziomem ich roz czyta i analizuje dane statystyczne
woju gospodarczego a kierunkami rudotyczące struktur demograficznych
chów migracyjnych ludności
(wieku, wykształcenia, zawodowej) krajów o zróżnicowanym poziomie rozwoju  porównuje wskaźniki poziomu życia
gospodarczego
ludzi w wybranych krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego

2.4

 wymienia i lokalizuje obszary wystę-  wyjaśnia przyczyny i skutki występowania wybranych konfliktów na świecie
powania aktualnych konfliktów zbrojnych
na świecie
 ocenia działania podejmowane przez
organizacje międzynarodowe w celu
 podaje przykłady działań podejmowarozwiązywania konfliktów
nych przez społeczność międzynarodową w celu rozwiązywania konfliktów  ocenia na wybranych przykładach wpływ
zbrojnych
konfliktów na życie społeczeństwa, gospodarkę państw i środowisko przyrod omawia rolę organizacji międzynarodonicze
wych w rozwiązywaniu konfliktów zbrojnych na świecie
 aktualizuje informacje o konfliktach na
świecie

2.5

 wskazuje przyczyny integracji gospodarczej Europy Zachodniej
 omawia najważniejsze zadania wybranych organizacji integracyjnych dotyczące działań politycznych, gospodarczych i społecznych na świecie(np. ONZ,
UE, NATO)
 wyjaśnia przyczyny i podaje przykłady
działań podejmowanych przez organizacje integracyjne na świecie
 podaje przykłady współpracy na szczeblu regionalnym i lokalnym (euroregiony i
miasta „bliźniacze”)

 wyjaśnia na wybranych przykładach
wpływ organizacji integracyjnych na politykę i gospodarkę państw
 omawia wybrane działania organizacji
integracyjnych w różnych dziedzinach
życia społeczno-gospodarczego
 ocenia korzyści z integrowania się
państw
 ocenia wpływ działań podejmowanych
przez wybrane organizacje integracyjne
na światową gospodarkę, politykę i
ochronę środowiska
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Treści
2.6

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń

 wymienia główne rodzaje, cechy i prze-  formułuje argumenty za i przeciw globajawy globalizacji
lizacji
 omawia przyczyny i procesy prowadzące  ocenia skutki globalizacji dla gospodarki
do umiędzynarodowienia wielu dziedzin
wybranych państw
życia społeczno-gospodarczego
 podaje przykłady funkcjonowania wielkich korporacji międzynarodowych
 wyjaśnia wpływ globalizacji na życie
społeczeństw i gospodarkę państw na
wybranych przykładach
 podaje przykłady z życia codziennego
świadczące o globalizacji

3. Funkcjonowanie światowego systemu gospodarka–społeczeństwo–środowisko oraz jego konsekwencje dla jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń

Treści

3.1. Rozmieszczenie ludności na świecie.
3.2. Użytkowanie ziemi. Intensyfikacja, towarowość rolnictwa.
3.3. Gospodarka rolna. Czynniki rozwoju rolnictwa. Obszary nadwyżek i niedoborów żywności.
3.4. Gospodarka energetyczna świata.
3.5. Ośrodki i okręgi przemysłowe. Wielkie centra przemysłowe świata.
3.6. Znaczenie i wpływ usług na rozwój gospodarczy państw i regionów.
3.7. Rozwój i zróżnicowanie procesów urbanizacyjnych na świecie.
3.8. Problemy związane z usuwaniem odpadów przemysłowych i komunalnych.

3.1

14

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń

 odczytuje z danych statystycznych liczbę  czyta i interpretuje dane statystyczne
dotyczące zmian liczby ludności świata i
ludności kontynentów i świata
kontynentów w ostatnim dziesięcioleciu
 wymienia czynniki naturalne i społeczno-gospodarcze wpływające na nierówno-  formułuje problemy wynikające z nadmierne rozmieszczenie ludności
miernej koncentracji ludności na wybranych obszarach i podaje propozycje ich
 uzasadnia rozmieszczenie ludności na
rozwiązania
wybranych obszarach Ziemi korzystając
z map tematycznych
 przewiduje skutki społeczno-gospodarcze wynikające ze stale zwiększającej
 wskazuje przykłady naturalnych barier
się liczby ludności świata
ograniczających życie i działalność człowieka

Treści

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń

3.2

 wyjaśnia znaczenie terminów: użytki  wyjaśnia związki między czynnikami
przyrodniczymi i społeczno-ekonomiczrolne, grunty orne, łąki i pastwiska, lasy,
nymi a strukturą użytkowania ziemi w
nieużytki
wybranych regionach świata
 porównuje i uzasadnia użytkowanie gruntów w wybranych regionach Polski, Unii  wykazuje wpływ czynników przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych na
Europejskiej i świata
stopień intensyfikacji i towarowości rol podaje znaczenie terminów: gospodarka
nictwa na wybranych przykładach
ekstensywna, gospodarka intensywna,
towarowość rolnictwa
 przedstawia na wykresach i uzasadnia
zmiany w strukturze użytkowania ziemi
 podaje przykłady występowania gospow różnych regionach świata, korzystając
darki intensywnej i ekstensywnej, wysoko
z danych statystycznych
i niskotowarowej na świecie, w Europie i
we własnym regionie

3.3

 omawia czynniki przyrodnicze i spo-  wyjaśnia przyczyny występowania nadłeczno-ekonomiczne rozwoju rolnictwa,
wyżek produkcji rolnej i głodu na świekorzystając z map i innych źródeł inforcie
macji
 przedstawia i uzasadnia rozmieszczenie
obszarów o wysokiej produkcji rolnej na
wybranych przykładach ze świata
 wskazuje na mapie regiony świata, w
których występują nadwyżki i niedobory
żywności

3.4

 klasyfikuje źródła energii na odnawialne i  wyjaśnia zależność rozwoju cywilizacyjnieodnawialne
nego społeczeństw od dostaw energii
 wykazuje wpływ energetyki na życie  uzasadnia zmiany zachodzące w strukczłowieka i rozwój gospodarki
turze surowcowej produkcji energii w
ujęciu czasowym i przestrzennym w
 formułuje zasady racjonalnego gospodaokresie rewolucji przemysłowej i postinrowania energią w miejscu pracy i zadustrialnej
mieszkania
 ocenia zagrożenia cywilizacyjne związane z pozyskiwaniem energii z paliw
kopalnych i materiałów rozszczepialnych

3.5

 uzasadnia współcześnie zachodzące  uzasadnia lokalizację wybranych centrów
zmiany w oddziaływaniu czynników lokaprzemysłowych świata
lizacji przemysłu
 uzasadnia korzyści i zagrożenia wynika prezentuje nowoczesny region przemyjące z istnienia wielkich centrów przemysłowy na przykładzie Doliny Krzemowej
słowych świata
 wskazuje na mapie główne centra prze-  wskazuje przykład i uzasadnia istnienie
mysłowe świata
technopolii na świecie
 prezentuje w wybrany sposób okręg lub
ośrodek przemysłowy korzystając z map i
innych źródeł informacji

3.6

 wyjaśnia wzrastającą rolę usług w gospo-  ocenia rangę usług w tworzeniu Produktu
darce współczesnego świata
Krajowego Brutto w krajach o zróżnicowanym poziomie rozwoju społeczno-gospo wykazuje związek między rozwojem
darczego
społeczno-gospodarczym państwa a dostępnością i różnorodnością usług
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Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń

3.7

 wskazuje na mapie świata przykłady  opisuje kierunki zmian procesów urbaniwystępowania aglomeracji i megalopolis
zacyjnych i ich konsekwencje w różnych
regionach świata
 porównuje wskaźniki urbanizacji w wybranych państwach o różnym poziomie  opisuje społeczne skutki urbanizacji
rozwoju gospodarczego
 podaje
przykłady
przekształceń
 wyjaśnia zależności między przebiegiem
środowiska przyrodniczego na obszarach zurbanizowanych
procesów urbanizacyjnych a poziomem
rozwoju gospodarczego państw
 wskazuje korzyści i zagrożenia wynikające z procesów urbanizacji na świecie

3.8

 postrzega odpady jako efekt gospodaro-  klasyfikuje odpady według wybranych
wania zasobami naturalnymi
kryteriów, np. źródła powstania, składu,
uciążliwości itp.
 wymienia możliwości ograniczenia ilości
odpadów
 podaje przykłady i ocenia możliwości
wykorzystania odpadów
 klasyfikuje odpady przemysłowe związane z profilem swojego kształcenia i  ocenia następstwa środowiskowe i spoocenia sposób ich utylizacji
łeczne związane z wytwarzaniem,
transportem, składowaniem i porzucaniem odpadów przemysłowych i komunalnych

4. Zrównoważony rozwój jako zasada organizująca
racjonalną gospodarkę najważniejszymi zasobami naturalnymi w kraju i na świecie
4.1. Stan środowiska przyrodniczego Ziemi. Zróżnicowanie państw pod
względem gospodarowania zasobami naturalnymi.
4.2. Zagrożenia globalne, regionalne i lokalne.

Treści

4.3. Formy i metody ochrony środowiska przyrodniczego Ziemi.

4.1
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Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń

 wymienia etapy dochodzenia do sformu-  wyjaśnia, na wybranych przykładach,
łowania zasad zrównoważonego rozwoju
związek między rozwojem gospodarczo-cywilizacyjnym państw, (regionów), a
 uzasadnia konieczność gospodarowania
prowadzeniem racjonalnej gospodarki
zasobami przyrody zgodnie z ideą zrówzasobami przyrody
noważonego rozwoju

ocenia racjonalność gospodarowania i
 wyjaśnia znaczenie terminu „recykling” i
dysponowania przestrzenią w skali loomawia jego rolę w gospodarce państw
kalnej, krajowej i globalnej
o różnym poziomie rozwoju gospo korzysta ze źródeł informacji geograficzdarczego
nej na temat stanu środowiska w swoim
 wyjaśnia konieczność zmian w dotychczaregionie, kraju, wybranych państwach
sowym modelu produkcji i konsumpcji

Treści

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń

4.2

 wykazuje związek między jakością życia  uzasadnia i ocenia działalność międzya poziomem bezpieczeństwa ekologicznarodowej społeczności na rzecz środonego
wiska
 przedstawia zagrożenia globalne środo-  analizuje i wnioskuje z danych statyswiska, np. efekt cieplarniany, dziura ozotycznych, dotyczących zanieczyszczenia
nowa, kwaśne opady itp., korzystając z
środowiska przyrodniczego, w wybraróżnych źródeł informacji
nych regionach Ziemi
 podaje przykłady i wyjaśnia występowa-  omawia najważniejsze przesłanki, wskanie na Ziemi obszarów naturalnego i anzujące na konieczność dokonania zmian
w funkcjonowaniu światowego systemu :
tropogenicznego krajobrazu
środowisko–społeczeństwo–gospodarka
 określa zagrożenia dla środowiska, wynikające z działu gospodarki, związanego
z profilem kształcenia
 wskazuje na zwiększającą się ograniczoność przestrzeni geograficznej

4.3

 wymienia formy i metody ochrony przy-  wskazuje zależności pomiędzy formami
rody stosowane na świecie
działalności człowieka, a takimi elementami przestrzeni, jak: odległość, dostęp podaje nazwy wybranych organizacji
ność, rozległość
międzynarodowych działających na rzecz
środowiska
 przedstawia za pomocą dowolnego
środka przekazu wybrany region chro wskazuje na mapie świata wybrane parki
nionego krajobrazu na świecie, korzynarodowe i uzasadnia ich występowanie
stając z dostępnych materiałów źródłowych
 aktualizuje systematycznie swoją wiedzę
na temat związany z prowadzeniem racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi Ziemi

5. Miejsce Polski w Europie i na świecie. Warunki życia i
pracy w krajach Unii Europejskiej
5.1. Współpraca państw w ramach Unii Europejskiej.
5.2. Unia Europejska. Potencjał gospodarczy, społeczny i kulturalny.
5.3. Zróżnicowanie warunków życia w państwach Unii Europejskiej.
5.4. Polska:
a) Położenie geopolityczne Polski w Europie.
b) Środowisko przyrodnicze.
c) Ludność.
d) Przemysł.
e) Rolnictwo.
f) Usługi.
g) Ocena stanu środowiska. Formy i metody ochrony środowiska w
Polsce.
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5.5. Potencjał gospodarczy Polski na tle państw Unii Europejskiej.
5.6. Potencjał społeczny i kulturowy Polski na tle państw Unii Europejskiej.
5.7. Droga Polski do Unii Europejskiej.

Treści

5.8. Miejsce Polski w życiu społeczno-gospodarczym świata.
Wymagania podstawowe

5.1

 wymienia państwa należące do Unii
Europejskiej
 prezentuje Unię Europejską jako wspólnotę gospodarczą, polityczną i obywatelską
 wymienia najważniejsze organy ustawodawcze i wykonawcze Unii Europejskiej
 wyjaśnia wpływ polityki gospodarczej i
społecznej Unii Europejskiej na życie
poszczególnych ludzi, lokalnych społeczności i państw

5.2

 porównuje potencjał ludnościowy i  przedstawia wkład wybranego państwa
Unii Europejskiej w rozwój gospodarczy i
gospodarczy państw Unii Europejskiej w
kulturowy tej organizacji, korzystając z różstosunku do świata lub poszczególnych
nych źródeł informacji
jego regionów, korzystając z odpowiednich wskaźników
 ocenia wpływ polityki Unii Europejskiej na
życie ludności i gospodarkę państw Europy

5.3

 porównuje jakość życia w krajach Unii  omawia inicjatywy i działania Unii EuroEuropejskiej i wybranych krajach Europy
pejskiej dotyczące podnoszenia jakości
Środkowej, korzystając z różnych źródeł
życia jej mieszkańców
informacji
 uzasadnia korzyści, płynące z funkcjonowania wybranego euroregionu, dla podnoszenia jakości życia jego mieszkańców

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń
 wymienia główne etapy tworzenia się
struktur Unii Europejskiej
 uzasadnia cele i wyjaśnia zasady współpracy państw w ramach Unii Europejskiej
 wymienia skutki wynikające z procesu
rozszerzania się Unii Europejskiej dla
mieszkańców Europy
 opisuje zakres działalności instytucji
ustawodawczych i wykonawczych Unii
Europejskiej

5.4a  wymienia cechy geopolitycznego położe-  podaje przykłady form współpracy Polski
nia Polski w Europie korzystając z map
z innymi państwami (państwem) wynikających z położenia Polski w Europie
 ocenia korzyści i zagrożenia wynikające
(państwa Unii Europejskiej – państwa
z położenia Polski w Europie
bałtyckie)
5.4b  wykazuje wpływ środowiska przyrodni-  charakteryzuje środowisko przyrodnicze
czego na formy zagospodarowania przeswojego regionu i wykazuje zależności
strzeni geograficznej w Polsce
między jego komponentami
 wykazuje wpływ środowiska przyrodniczego na dział gospodarki związany z
profilem kształcenia zawodowego
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Wymagania ponadpodstawowe
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5.4c  omawia przestrzenne zróżnicowanie  wykazuje związek między stopą bezstopy bezrobocia w Polsce, korzystając z
robocia a przemianami polityczno- gosmap lub danych statystycznych, z
podarczymi zachodzącymi w Polsce w
uwzględnieniem struktury społeczno-zaokresie od 1990 r.
wodowej ludności
 przedstawia zróżnicowanie czasowe i
 ocenia znaczenie swojego kierunku
przestrzenne wskaźnika bezrobocia w
kształcenia, biorąc pod uwagę możliPolsce, korzystając z map i danych stawość znalezienia pracy w Polsce
tystycznych
 wyjaśnia wpływ przemian społeczno-  wyjaśnia przyczyny przestrzennego
-gospodarczych zachodzących w Polsce,
zróżnicowania stopy bezrobocia w Polna życie społeczeństwa Polski oraz własce
sną przyszłość
5.4d  odczytuje z rocznika statystycznego  porównuje rozwój wybranych gałęzi
przemysłu w Polsce i wybranych krajach
miejsce Polski w Europie i na świecie w
Europy, korzystając z danych statystyczwydobyciu surowców mineralnych i pronych
dukcji przemysłowej wybranych produktów
 dokonuje oceny rozwoju przemysłu
Polski na tle Europy pod kątem techno wykazuje związki między rozmieszczelogicznym i ekologicznym
niem ośrodków przemysłowych w Polsce, a czynnikami lokalizacji, np. wystę-  analizuje zmiany zachodzące aktualnie
powaniem surowców, transportem, kwaw przemyśle Polski
lifikacjami pracowników, oddziaływaniem
na środowisko itd.
 określa i uzasadnia kierunki w jakich
powinna następować restrukturyzacja
przemysłu w Polsce
 wskazuje na mapie Polski zakłady przemysłowe związane z profilem kształcenia
zawodowego
 charakteryzuje zakłady przemysłowe
własnego regionu, związane z profilem
kształcenia zawodowego
5.4e  wykazuje współzależność czynników  porównuje, korzystając ze źródeł
informacji, użytkowanie ziemi w Polsce i
przyrodniczych i społeczno-ekonomiczinnych krajach Unii Europejskiej
nych z rozwojem rolnictwa w Polsce
 odczytuje z rocznika statystycznego  ocenia możliwości zwiększenia intensyfikacji i towarowości polskiego rolnictwa
miejsce Polski w Europie i na świecie w
zbiorach podstawowych roślin upraw-  porównuje intensyfikację i stopień towanych i produkcji wybranych artykułów
rowości polskiego rolnictwa i rolnictwa
spożywczych
wybranych krajów Europy
 omawia
rozmieszczenie
wybranych
upraw roślin i chowu wybranych zwierząt
gospodarskich w Polsce, korzystając z
map
 charakteryzuje wybrane gospodarstwo
rolne własnego regionu (dla szkół o profilu rolniczym)
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5.4f

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń

 omawia sektor usług w Polsce: rodzaje  ocenia rozwój usług w Polsce na tle
usług, centra usługowe, perspektywę ich
wybranych krajów Europy
rozwoju
 przedstawia własną opinię, dotyczącą
 wyjaśnia wzrastającą rolę turystyki w
rozwiązań komunikacyjnych w swoim
gospodarce Polski
regionie (okolicy, mieście)
 charakteryzuje wybraną firmę usługową  charakteryzuje wybrany region turywłasnego regionu, związaną z profilem
styczny położony blisko miejsca zakształcenia zawodowego, np. biuro pomieszkania, korzystając z map i przedróży, gospodarstwo agroturystyczne
wodników
 wyjaśnia przyczyny powstawania coraz
szerszego asortymentu dostępnych w
Polsce usług

5.4g  wskazuje na mapie Polski regiony o
zdegradowanym środowisku przyrodniczym i wyjaśnia przyczyny degradacji
 podaje aktualne przykłady ograniczania
niekorzystnego wpływu gospodarowania
na środowisko przyrodnicze Polski
 ocenia wpływ wybranych działów gospodarki na stan środowiska i wskazuje sposoby ograniczenia negatywnego wpływu
 wymienia podmioty w strukturach samorządowych odpowiedzialne za stan środowiska
 wskazuje
na
mapie
przykłady
występowania parków narodowych w
Polsce
 podaje przykłady obszarów ochrony
przyrody we własnym regionie
 określa zasady właściwej gospodarki
zasobami przyrody w dziale gospodarki
związanej z nauczanym zawodem
 przewiduje skutki ingerencji człowieka w
środowisko przyrodnicze na stanowisku
pracy w nauczanym zawodzie
 wymienia możliwości podejmowania
efektywnych działań na rzecz środowiska w przyszłym miejscu pracy i miejscu
zamieszkania
5.5

20

 wyszukuje i korzysta ze źródeł informacji
dotyczących stanu środowiska w Polsce
 formułuje wnioski dotyczące stanu
środowiska w Polsce, korzystając z analizy map, materiałów statystycznych i
innych materiałów źródłowych
 wskazuje na mapie Polski przykłady
występowania różnych form ochrony
przyrody
 ocenia stan środowiska we własnym
regionie
 proponuje rozwiązania mające na celu
poprawę stanu środowiska przyrodniczego we własnym regionie
 ocenia działalność organizacji pozarządowych, działających w Polsce na rzecz
środowiska

 analizuje i porównuje strukturę i kierunki  wyjaśnia zależności między kierunkami
rozwoju przemysłu w Polsce i w Unii Eurozwoju rolnictwa w Europie w ramach
ropejskiej, korzystając ze źródeł informawspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej,
cji geograficznej
a gospodarką rolną Polski
 ocenia kierunki rozwojowe polskiego  ocenia szanse i zagrożenia rozwoju
rolnictwa i jego potencjał w porównaniu z
poszczególnych branż i regionów przesytuacją w rolnictwie w krajach Unii Eumysłowych w Polsce, po wstąpieniu naropejskiej i innych krajach, konkurująszego kraju do Unii Europejskiej
cych na rynku produktów żywnościowych  porównuje i ocenia rozwój wybranego
 porównuje rozwój transportu w Polsce i
rodzaju usług (np. łączność, turystyka,
wybranych krajach Unii Europejskiej, kousługi bankowe, oświata) w Polsce i wyrzystając z map i danych statystycznych
branych krajach Unii Europejskiej
 ocenia szanse i zagrożenia dla własnego
regionu po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Treści

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń

5.6

strukturę
demograficzną
 porównuje liczbę, strukturę wykształce-  porównuje
Polski i wybranych państw Unii Europejnia i zatrudnienia ludności Polski ze
skiej
wskaźnikami dla Unii Europejskiej
 przedstawia przykłady wkładu Polaków  omawia wpływ kultury polskiej w wybranym okresie historycznym na rozwój
w rozwój europejskiej nauki, kultury,
kultury europejskiej
sztuki
 wymienia cechy pracownika cenione na
rynkach Unii Europejskiej
 ocenia swoje możliwości znalezienia
pracy w Unii Europejskiej po skończeniu
szkoły zawodowej

5.7

 wymienia i omawia etapy integracji Polski z  dokonuje selekcji, porządkowania i
Unią Europejską
wartościowania informacji dotyczących
integracji Polski z Unią Europejską
 wymienia szanse i zagrożenia wywołane
migracjami ludności po wstąpieniu Polski do  przedstawia i uzasadnia własne stanowiUnii Europejskiej
sko w kwestii integracji Polski z Unią Europejską
 wartościuje przewidywane korzyści i straty
wynikłe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

5.8

 ocenia pozycję Polski w gospodarce  omawia na wybranych przykładach
wkład Polski i Polaków we współczesne
świata, korzystając z wskaźników, np.
życie gospodarcze, społeczne i kultuPKB/ 1 mieszkańca, wskaźnik poziomu
ralne świata
jakości życia, liczba ludności miast i wsi
itd.
 wymienia nazwy organizacji międzynarodowych, w pracach których Polska
uczestniczy
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V. Procedury osiągania celów edukacji geograficznej
w zasadniczej szkole zawodowej
Nauczyciel zgodnie z obowiązującą Podstawą Programową „powinien dążyć do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej”. Nauczyciel geografii zasadniczej szkoły zawodowej powinien tak
zaplanować proces dydaktyczno-wychowawczy, żeby jego realizacja była
możliwa w określonych warunkach szkoły oraz dostosowana do profilu
kształcenia zawodowego i zainteresowań uczniów. Osiąganie zamierzonych
celów wymaga od nauczyciela korzystania z form, metod i środków dydaktycznych aktywizujących działania ucznia .
Podstawową formą organizacji procesu dydaktycznego jest lekcja. Można
ją wzbogacić o zajęcia prowadzone w bibliotece, muzeum, w terenie, na wycieczce kompleksowej i tematycznej, o pracę w kole geograficznym lub krajoznawczo-turystycznym oraz o pracę domową ucznia.
Proponuje się zdecydowanie zmniejszyć ilość zajęć prowadzonych metodą
podającą, na korzyść metod aktywizujących ucznia, w których przeważa
uczenie się, nad nauczaniem. Do metod tych należą np.:
a) metody operatywne – praca z różnymi materiałami źródłowymi
b) metody problemowe
c) metody dyskusji dydaktycznej
d) metoda opisu porównującego i opisu wyjaśniającego
e) metoda portfolio
f) opracowywanie map mentalnych
g) studium przypadku
h) metody praktyczne: obserwacja zjawisk i obiektów w terenie, wywiad
środowiskowy.
Stosowanie aktywnych metod pracy pozwoli na podwyższenie wyników
kształcenia oraz da satysfakcję nauczycielowi i uczniowi.
Niezbędnym elementem procesu kształcenia są środki dydaktyczne. Nauczyciel powinien stosować różnorodne środki dydaktyczne np.:
• dwuwymiarowe: np. mapy, atlasy, plansze, obrazy, fotografie, foliogramy
• filmy, programy komputerowe
• przestrzenne: np. okazy, modele, schematy
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• przyrządy pomiarowe, np. kompas, przyrządy meteorologiczne
• środki techniczne, np.: rzutnik pisma, video, komputer, kserokopiarka
• materiały źródłowe, np.: teksty źródłowe, tabele statystyczne, słowniki
i encyklopedie, literatura pomocnicza, zestawy ksero, Internet.
Ważną rolę w uczeniu się geografii powinny pełnić zajęcia pozalekcyjne.
Uatrakcyjniają one proces kształcenia i pozwalają uczniowi lepiej poznać
otaczającą go przestrzeń geograficzną. Uczeń szkoły zawodowej powinien
wziąć udział w zajęciach terenowych związanych z nauczanym zawodem.
Mogą się one odbyć w czasie wycieczki do zakładu przemysłowego, gospodarstwa rolnego lub firmy usługowej. Podczas zajęć uczeń zapoznaje się z
organizacją pracy firmy i jej działalnością oraz warunkami pracy.
Nauczyciel w zależności od zainteresowań ucznia może wprowadzać do
procesu dydaktycznego pracę domową np. uzupełniającą treści nauczania z
innych źródeł informacji, aktualizującą wiedzę, poszerzającą treści związane z
profilem kształcenia.
Zróżnicowanie form, wybór właściwych metod i technik pracy zwiększy u
ucznia motywację i skuteczność uczenia się. Wpłynie też na rozwój
twórczego myślenia i ułatwi stosowanie zdobytej wiedzy w różnych sytuacjach życiowych i przyszłej pracy zawodowej.
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VI. Ewaluacja osiągnięć szkolnych ucznia
W zasadniczej szkole zawodowej nauczyciel oceniając ucznia uwzględnia:
 funkcje motywujące oceny szkolnej
 wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu
 umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji
 wyjaśnianie zależności wynikających między komponentami przestrzeni geograficznej
 projekty ucznia ukazujące bezpieczeństwo ekologiczne jako wyznacznik jakości życia w środowisku lokalnym i regionalnym
 zastosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w wykonywanym
zawodzie, w społecznej roli obywatela i członka społeczności lokalnej
 umiejętność dostrzegania i analizowania procesów zachodzących w
integrującej się Europie, w celu dokonania wyboru miejsca pracy i zamieszkania.
Przygotowując przedmiotowy system oceniania należy uwzględniać:
• wypowiedzi ustne ucznia w postaci grupowej i panelowej, rozwiązywania w twórczy sposób problemów, przygotowanie samodzielnej odpowiedzi na wybrany temat
• odpowiedzi pisemne np. zadania, eseje, testy
• przygotowanie materiałów dydaktycznych, np. plakatów/posterów,
portfolio, filmu.
Wszystkie działania związane z motywacyjną funkcją oceny szkolnej
zmierzają do rozwoju osobowości ucznia oraz zainteresowania przestrzenią
geograficzną w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym.
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