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    Karta pracy z GEOGRAFII nr 5 

    klasa 5 

    Miesiąc – kwiecień - czerwiec 

 

 
Lp. Temat lekcji Wiedza i umiejętności 

29. W wilgotnym lesie 

równikowym i w lesie 

strefy umiarkowanej 

Uczeń: 

 wskazuje na mapie świata obszar występowania strefy wilgotnych lasów 

równikowych 

 omawia klimat strefy wilgotnych lasów równikowych na podstawie map 

klimatycznych i klimatogramu 

 charakteryzuje świat roślin i zwierząt wilgotnych lasów równikowych 

 opisuje na podstawie ilustracji warstwy wilgotnego lasu równikowego 

 rozpoznaje na ilustracjach rośliny i zwierzęta typowe dla lasów 

równikowych 

 omawia życie mieszkańców w strefie wilgotnych lasów równikowych 

 wskazuje na mapie świata obszar występowania strefy lasów liściastych i 

mieszanych  

 omawia klimat strefy lasów liściastych i mieszanych na podstawie map 

klimatycznych i klimatogramów 

 charakteryzuje świat roślin i zwierząt lasów liściastych i mieszanych 

 opisuje warstwową budowę lasów liściastych i mieszanych 

 opisuje życie mieszkańców strefy lasów liściastych i mieszanych 

 porównuje wilgotne lasy równikowe z lasami liściastymi i mieszanymi na 

podstawie ilustracji i tabeli 

30. Krajobrazy sawanny i stepu Uczeń: 

 wyjaśnia znaczenie terminów: sawanna, step, preria, pampa 

 wskazuje na mapie świata obszar występowania sawann 

 omawia na podstawie klimatogramu cechy charakterystyczne klimatu 

strefy sawann 

 rozpoznaje na ilustracjach rośliny i zwierzęta typowe dla sawanny 

afrykańskiej 

 prezentuje sposoby gospodarowania oraz główne zajęcia mieszkańców 

sawann 

 wskazuje na mapie świata obszar występowania stepów 

 omawia na podstawie klimatogramu klimat strefy stepów 

 charakteryzuje świat roślin i zwierząt stepów  

 rozpoznaje na ilustracjach rośliny i zwierzęta typowe dla stepów 

 omawia zajęcia mieszkańców strefy stepów 

 przedstawia główne cechy i porównuje krajobrazy sawann i stepów na 

podstawie ilustracji i tabeli 
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31. Krajobrazy pustyń 

gorących i pustyń 

lodowych 

Uczeń: 

 wyjaśnia znaczenie terminu pustynia 

 wskazuje na mapie świata obszar występowania pustyń gorących 

 wymienia największe pustynie świata i wskazuje je na mapie 

 omawia na podstawie klimatogramu cechy charakterystyczne klimatu 

pustyń gorących 

 opisuje rzeźbę terenu pustyń gorących 

 omawia życie roślin i zwierząt w strefie pustyń gorących 

 rozpoznaje na ilustracjach charakterystyczne rośliny i zwierzęta pustyń 

gorących 

 opisuje życie mieszkańców oraz ich zajęcia w strefie pustyń gorących 

 wskazuje na mapie świata obszar występowania pustyń lodowych 

 omawia na podstawie klimatogramu klimat strefy pustyń lodowych 

 charakteryzuje na podstawie ilustracji świat zwierząt Arktyki i Antarktyki 

 omawia życie mieszkańców w strefie pustyń lodowych 

 porównuje strefę pustyń gorących ze strefą pustyń lodowych na podstawie 

ilustracji i tabeli 

32 Krajobraz śródziemno-

morski 

Uczeń: 

 wskazuje na mapie Europy państwa leżące nad Morzem Śródziemnym 

 omawia na podstawie klimatogramu klimat strefy śródziemnomorskiej 

 omawia cechy krajobrazu śródziemnomorskiego 

 charakteryzuje świat roślin i zwierząt strefy śródziemnomorskiej 

 rozpoznaje na podstawie ilustracji charakterystyczne gatunki roślin i 

zwierząt 

 prezentuje życie mieszkańców strefy śródziemnomorskiej 

 wymienia główne gatunki roślin uprawnych  

 podaje przykłady charakterystycznego budownictwa strefy 

śródziemnomorskiej 

 uzasadnia atrakcyjność turystyczną strefy śródziemnomorskiej, 

przywołuje przykłady 

33 Krajobraz tajgi i tundry Uczeń: 

 wyjaśnia znaczenie terminów: tundra, tajga 

 wskazuje na mapie świata położenie strefy tajgi  

 omawia na podstawie klimatogramu warunki klimatyczne w strefie tajgi 

 przedstawia główne cechy krajobrazu tajgi 

 charakteryzuje świat roślin i zwierząt w tajdze 

 rozpoznaje na ilustracji gatunki roślin i zwierząt charakterystyczne dla 

tajgi 

 przedstawia zajęcia mieszkańców tajgi oraz sposoby gospodarowania 

 opisuje budownictwo na obszarze tajgi 

 wskazuje na mapie świata położenie strefy tundry 

 charakteryzuje na podstawie klimatogramu klimat tundry 

 wyjaśnia znaczenie terminu wieloletnia zmarzlina 

 omawia świat roślin i zwierząt w tundrze 

 rozpoznaje na podstawie ilustracji gatunki roślin i zwierząt 

charakterystyczne dla tundry 

 omawia główne zajęcia ludności strefy tundry i prezentuje przykłady 

budownictwa w tundrze 

 porównuje krajobrazy stref tajgi i tundry 
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34 Krajobraz wysokogórski Himalajów Uczeń: 

 wskazuje na mapie świata najwyższe góry łańcuchy górskie, w tym 

Himalaje 

 charakteryzuje zmienność warunków klimatycznych w Himalajach 

 omawia cechy krajobrazu wysokogórskiego 

 wymienia formy rzeźby wysokogórskiej 

 opisuje świat roślin i zwierząt w Himalajach 

 charakteryzuje piętra roślinności w Himalajach na podstawie ilustracji 

 przedstawia życie i zajęcia ludności zamieszkującej Himalaje 

 porównuje strefy krajobrazowe na Ziemi i piętra roślinności w górach 

35. Powtórzenie wiadomości  

36. 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. 


