
Nacobezu Geografia klasa 6 

1. Czym są współrzędne geograficzne? 

a) Wymieniasz cechy południków i rownoleżników 

b) wskazuje na globusie południki i równoleżniki 

c) wskazuje południki 0° i 180°, półkulę wschodnią i półkulę zachodnią, wskazuje 

równik, półkulę północną i półkulę południową 

 

2. Współrzędne geograficzne - ćwiczenia 

a) Określasz położenie punktów i obszarów na mapie świata i Europy wykonanych w 

różnych skalach, 

b) Odszukujesz obiekty na mapach na podstawie podanych współrzędnych 

geograficznych 

c) Wyjaśniasz terminy: rozciągłość południkowa i równoleżnikowa 

3. Sprawdzenie wiadomości z rozdziału: Współrzędne geograficzne 

4. Ziemia w Układzie Słonecznym 

a) Opisujesz budowę Układu Słonecznego 

b) wyjasniasz pojęcia: gwiazda, planeta, planetoida, meteor, meteoryt, kometa 

c) podajesz różnice pomiędzy gwiazdą a planetą 

 

5. Ruch obrotowy Ziemi 

a) Wyjaśniasz cechy i następstwa ruchu obrotowego 

b) Wyjaśniasz na czym polega pozorna wędrówka Słońca 

c) Rozumiesz dlaczego na Ziemi wyznaczono strefy czasowe 

 

6. Ruch obiegowy Ziemi 

a) Rozumiesz istotę ruchu obiegowego 

b) Opisujesz zmiany oświetlenia Ziemi w pierwszych dniach astronomicznych pór 

roku 

7. Strefy oświetlenia Ziemi 

a) wymienia strefy oświetlenia Ziemi i kryteria ich wyznaczania 

b) charakteryzujesz strefy oświetlenia Ziemi z uwzględnieniem wysokości górowania 

Słońca, czasu trwania dnia i nocy oraz występowania pór roku 

8 – 9. Powtórzenie i sprawdzian wiadomości. 

10. Położenie i ukształtowanie powierzchni Europy 

a)  omawiasz położenie Europy i przebieg jej granic na podstawie mapy ogólnogeograficznej 

Europy 

b) charakteryzujesz linię brzegową Europy na podstawie mapy ogólnogeograficznej  

c)  wymieniasz czynniki decydujące o długości linii brzegowej Europy 

11. Wulkany i trzęsienia ziemi na Islandii 



a) omawiasz budowę płytową litosfery na podstawie mapy świata  

b) opisujesz położenie geograficzne Islandii na podstawie mapy ogólnogeograficznej świata 

c) charakteryzujesz położenie Islandii na granicy płyt litosfery na podstawie mapy 

geologicznej świata, wymienia charakterystyczne elementy krajobrazu Islandii na podstawie 

fotografii  

d)  wyjaśniasz znaczenie terminów: wulkan, magma, erupcja, bazalt 

12. Zróżnicowanie klimatyczne Europy 

a) wymieniasz czynniki wpływające na zróżnicowanie klimatyczne Europy  

b) określasz na podstawie mapy, w których strefach oświetlenia Ziemi leży Europa  

c)  przedstawiasz kryteria wyróżniania stref klimatycznych 

d) wymieniasz strefy klimatyczne oraz wybrane typy i odmiany klimatu na podstawie mapy 

klimatycznej Europy 

13. Podział polityczny Europy 

a) wymieniasz największe i najmniejsze kraje Europy oraz wskazuje je na mapie politycznej  

b) wymieniasz państwa powstałe na przełomie lat 80. i 90. XX w. i wskazuje je na mapie 

politycznej Europy 

c) wyjaśniasz, w jakim celu powstała Unia Europejska 

14. Rozmieszczenie ludności. Starzenie się społeczeństw. 

a) wymieniasz czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności w Europie 

b) charakteryzujesz zróżnicowanie rozmieszczenia ludności w Europie  

c) omawiasz gęstość zaludnienia w Europie na podstawie mapy 

15. Zróżnicowanie ludności Europy. Migracje 

a) wyjaśniasz przyczyny migracji ludności w Europie  

b) wymieniasz kraje imigracyjne i emigracyjne w Europie  

c)  omawiasz przyczyny nielegalnej migracji do Europy  i  oceniasz skutki migracji w Europie 

d) wymieniasz grupy narodowościowe i językowe w Europie 

16. Wielkie miasta Europy: Paryż i Londyn 

a) wymieniasz cechy krajobrazu wielkomiejskiego  i porównujesz miasta Europy z miastami 

świata na podstawie wykresów  



b) przedstawia zalety i wady życia w mieście  

c)  wskazuje podobieństwa i różnice między największymi miastami Europy – Londynem 

i Paryżem – na podstawie map 

17 – 18. Powtórzenie i sprawdzian wiedzy. 

19. Rolnictwo Danii i Węgier 

a) przedstawiasz zadania i funkcje rolnictwa jako ważnego sektora gospodarki w Europie  

b)  wymieniasz warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa w Europie  

c)  porównujesz sprzyjające rozwojowi rolnictwa cechy środowiska przyrodniczego Danii 

i Węgier na podstawie mapy  i omawiasz strukturę upraw i hodowli zwierząt w Danii i na 

Węgrzech na podstawie wykresów i map tematycznych 

20. Przemysł i usługi we Francji 

a) wymieniasz przykłady produktów wytwarzanych w różnych działach przetwórstwa 

przemysłowego  

b)  omawiasz zadania i funkcje przemysłu jako sektora gospodarki 

c) przedstawiasz główne działy przetwórstwa przemysłowego we Francji na podstawie 

diagramu kołowego  

d)  omawiasz czynniki rozwoju przemysłu we Francji i  wskazujesz na mapie Francji 

największe technopolie 

21. Energetyka w Europie 

a) podajesz przykłady odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii  

b) wymieniasz czynniki wpływające na strukturę produkcji energii w Europie  i  omawiasz 

wpływ środowiska przyrodniczego wybranych krajów Europy na wykorzystanie różnych 

źródeł energi 

22. Turystyka w Europie Południowej 

a)  omawiasz walory przyrodnicze i walory kulturowe Europy Południowej na 

podstawie mapy ogólnogeograficznej i fotografii  

b) wymieniasz elementy infrastruktury turystycznej w krajach śródziemnomorskich 

na podstawie fotografii  

c) wymieniasz atrakcje turystyczne w wybranych krajach Europy Południowej na 

podstawie mapy tematycznej i fotografii 

23 - 24. Powtórzenie i sprawdzian wiedzy. 



25. Zmiany w przemyśle Niemiec 

a) omawiasz rolę i znaczenie przemysłu w niemieckiej gospodarce 

b)  analizujesz strukturę zatrudnienia w przemyśle w Niemczech  

c) omawiasz przyczyny zmian zapoczątkowanych w przemyśle w Niemczech w latach 60. 

XX w. 

d) przedstawiasz główne kierunki zmian w przemyśle w Nadrenii Północnej-Westfalii na 

podstawie mapy i fotografii 

 

26. Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji 

a) charakteryzujesz środowisko przyrodnicze Czech i Słowacji na podstawie mapy 

ogólnogeograficznej 

b) wymieniasz podobieństwa i różnice między środowiskiem przyrodniczym Czech 

a środowiskiem przyrodniczym Słowacji 

c) wymieniasz walory przyrodnicze i kulturowe Czech i Słowacji 

27. Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi 

a) charakteryzujesz środowisko przyrodniczego Litwy i Białorusi na podstawie map 

ogólnogeograficznych 

b)  porównujesz walory przyrodnicze Litwy i Białorusi na podstawie map i fotografii 

c) przedstawiasz atrakcje turystyczne Litwy i Białorusi na podstawie mapy i fotografii  a 

korzystając z mapy, projektuje wycieczkę na Litwę i Białoruś 

28. Współczesne problemy Ukrainy 

a) omawiasz warunki naturalne Ukrainy na podstawie mapy ogólnogeograficznej 

b) wymieniasz cechy środowiska przyrodniczego Ukrainy sprzyjające rozwojowi gospodarki  

c) wymieniasz surowce mineralne Ukrainy na podstawie mapy i podaje przyczyny konfliktów 

na Ukrainie 

29. Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji 

a)  omawiasz cechy charakterystyczne środowiska przyrodniczego Rosji na podstawie mapy 

ogólnogeograficznej  

b) wymieniasz największe krainy geograficzne Rosji i wskazujesz miejsca występowania 

najważniejszych surowców mineralnych oraz największe okręgi przemysłowe na mapie 

gospodarczej Rosji  



c) charakteryzujesz czynniki decydujące o lokalizacji największych okręgów przemysłowych 

Rosji na podstawie mapy 

30. Relacje Polski z sąsiadami 

a) opisujesz stosunki Polski z Rosją, Niemcami oraz innym wybranym sąsiednim krajem  

b) wymieniasz przykłady współpracy Polski z sąsiadami  

c) wymieniasz wybrane euroregiony i wskazuje je na mapie i omawia znaczenie 

euroregionów i ich wspólne działania dla rozwoju gospodarki, turystyki i kultury na 

obszarach przygranicznych 

31-32. Powtórzenie i sprawdzian wiedzy. 


