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    Karta pracy z GEOGRAFII nr 3 

    klasa 5 

    Miesiąc – styczeń 

 

 
Lp. Temat lekcji Wiedza i umiejętności 

17. Krajobraz miejsko-

przemysłowy Wyżyny 

Śląskiej. 

Uczeń: 

 wskazuje na mapie Polski położenie pasa Wyżyn Polskich i 

Wyżynę Śląską 

 przedstawia główne cechy krajobrazu miejsko-

przemysłowego Wyżyny Śląskiej 

 wskazuje na mapie Polski największe miasta na Wyżynie 

Śląskiej 

 omawia znaczenie węgla kamiennego w dziejach Wyżyny 

Śląskiej 

 przedstawia pozytywne i negatywne zmiany w krajobrazie 

wyżyny powstałe w wyniku działalności człowieka 

 omawia atrakcje turystyczne Szlaku Zabytków Techniki 

 charakteryzuje życie i zwyczaje mieszkańców Wyżyny 

Śląskiej 

18. Krajobraz rolniczy Wyżyny 

Lubelskiej. 

Uczeń: 

 wskazuje na mapie Polski położenie Wyżyny Lubelskiej 

 przedstawia główne cechy krajobrazu Wyżyny Lubelskiej 

 omawia na podstawie ilustracji powstawanie wąwozów 

lessowych 

 przedstawia rolnicze zagospodarowanie Wyżyny Lubelskiej 

 omawia czynniki wpływające na krajobraz rolniczy Wyżyny 

Lubelskiej 

 wymienia gleby i główne uprawy Wyżyny Lubelskiej 

 opisuje najważniejsze obiekty dziedzictwa kulturowego 

Wyżyny Lubelskiej 

19. Krajobraz Wyżyny 

Krakowsko-

Częstochowskiej. 

Uczeń: 

 wskazuje na mapie Polski położenie Wyżyny Krakowsko-

Częstochowskiej 

 omawia cechy krajobrazu wyżyny na podstawie ilustracji 

 opisuje rzeźbę krasową i formy krasowe na podstawie 

ilustracji 

 charakteryzuje dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Wyżyny 

Krakowsko-Częstochowskiej 

 wymienia i rozpoznaje na podstawie ilustracji 

charakterystyczne dla regionu gatunki roślin i zwierząt  

 opisuje Szlak Orlich Gniazd 
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20. Krajobraz wysokogórski 

Tatr. 

Uczeń: 

 wskazuje na mapie Polski położenie pasa gór oraz Tatr 

 prezentuje na mapie podział Tatr na Tatry Wysokie i Tatry 

Zachodnie 

 wskazuje na mapie najwyższe szczyty Tatr 

 omawia różnice w krajobrazie Tatr Wysokich i Tatr 

Zachodnich 

 omawia cechy krajobrazu wysokogórskiego 

 omawia cechy pogody w górach 

 opisuje na podstawie ilustracji piętrowość roślinną w Tatrach  

 opisuje najważniejsze obiekty dziedzictwa przyrodniczego 

 omawia zajęcia i zwyczaje mieszkańców Podhala 

 wymienia zabytki architektury ludowej w Zakopanem i 

innych miastach Podhala 

 uzasadnia negatywny wpływ turystyki na środowisko Tatr 

21. Powtórzenie wiadomości  

22. 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. 


