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    Karta pracy z GEOGRAFII nr 2  

    klasa 5 

    Miesiąc – listopad-grudzień 

 

 
Lp. Temat lekcji Wiedza i umiejętności 

10. Co to jest krajobraz? Uczeń: 

 wyjaśnia znaczenie terminu krajobraz 

 wymienia składniki krajobrazu 

 podaje różnicę między krajobrazem naturalnym a 

krajobrazem kulturowym 

 wskazuje pasy rzeźby terenu na mapie Polski 

 omawia cechy poszczególnych pasów rzeźby 

 porównuje rzeźbę terenu w poszczególnych pasach 

 opisuje cechy krajobrazu najbliższej okolicy 

 określa położenie najbliższej okolicy na mapie Polski 

 dokonuje oceny krajobrazu najbliższego otoczenia 

szkoły pod względem jego piękna oraz ładu i estetyki 

zagospodarowania, a także proponuje zmiany w jego 

zagospodarowaniu 

11. Krajobraz nadmorski Wybrzeża 

Słowińskiego 

Uczeń: 

 wskazuje położenie pasa pobrzeży na mapie Polski 

 przedstawia na podstawie ilustracji główne cechy 

krajobrazu nadmorskiego  

 opisuje wpływ wody i wiatru na krajobraz nadmorski 

 omawia na podstawie ilustracji etapy powstawania 

jeziora przybrzeżnego  

 opisuje świat roślin i zwierząt Wybrzeża Słowińskiego 

 przedstawia zagospodarowanie terenu Wybrzeża 

Słowińskiego 

 wymienia największe miasta leżące na Wybrzeżu 

Słowińskim i wskazuje je na mapie Polski 

 opisuje zajęcia ludności regionów nadmorskich 

opisuje obiekty dziedzictwa przyrodniczego i 

kulturowego Wybrzeża Słowińskiego i wskazuje je na 

mapie Polski 
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12. Krajobraz Pojezierza 

Mazurskiego 

Uczeń: 

 wskazuje na mapie Polski położenie Pojezierza 

Mazurskiego 

 przedstawia główne cechy krajobrazu Pojezierza 

Mazurskiego 

 przedstawia wpływ lądolodu na krajobraz pojezierzy 

 odczytuje z mapy nazwy największych jezior na 

Pojezierzu Mazurskim 

 wymienia atrakcje turystyczne Pojezierza Mazurskiego 

 omawia znaczenie turystyki w regionie 

13. Krajobraz Niziny Mazowieckiej Uczeń: 

 wskazuje na mapie Polski pas Nizin Środkowopolskich 

oraz położenie Niziny Mazowieckiej 

 opisuje główne cechy krajobrazu nizinnego 

 wskazuje na mapie największe rzeki Niziny 

Mazowieckiej 

 odszukuje na mapie największe miasta Niziny 

Mazowieckiej 

 opisuje cechy krajobrazu rolniczego na Nizinie 

Mazowieckiej  

 opisuje najważniejsze obiekty dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego na Nizinie Mazowieckiej 

 wskazuje na mapie regionu Kampinoski Park 

Narodowy 

 wymienia inne atrakcje turystyczne regionu 

14. Krajobraz wielkomiejski 

Warszawy 

Uczeń: 

 określa położenie Warszawy na mapie Polski 

 opisuje cechy krajobrazu wielkomiejskiego 

 omawia charakter zabudowy Warszawy 

 opisuje sieć komunikacyjną Warszawy 

 rozpoznaje na ilustracjach najważniejsze obiekty 

dziedzictwa kulturowego w stolicy  

 planuje wycieczkę po Warszawie na podstawie planu 

miasta 

15. Powtórzenie wiadomości  

16. Sprawdzian wiadomości  

 
 

 

W trakcie realizacji karty pracy wiedza i umiejętności ucznia sprawdzane będą w formie 

odpowiedzi ustnych, zadań domowych i kartkówek. Na zakończenie karty pracy 

przewidziana jest lekcja powtórzeniowa i sprawdzian. 


