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I.  Zakres umiejętności  
Umiejętności wymagane od uczestników Konkursu Przedmiotowego z Geografii opisane  

są w podstawach programowych dla przedmiotów przyroda i geografia dla szkoły podstawowej. 

 

II. Zakres treści 

Zakres treści Konkursu Przedmiotowego z Geografii jest zgodny z treściami podstaw programowych 

dla przedmiotów przyroda (w zakresie treści geograficznych) i geografia dla szkoły podstawowej. 

Obejmuje również treści wskazanych pozycji literatury. 

 

III. Proponowana literatura do I etapu Konkursu 

1. Podręczniki do geografii do szkoły podstawowej. 

2. Atlas geograficzny 

 

 

I stopień 

 

I.  Zakres umiejętności  
1. Prowadzenie obserwacji i pomiarów, analizowanie pozyskanych danych i formułowanie 

wniosków na ich podstawie. 

2. Korzystanie z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, diagramów, danych 

statystycznych, tekstów źródłowych w celu zdobywania, przetwarzania i prezentowania 

informacji geograficznych.  

3. Interpretowanie map różnej treści.  

4. Określanie związków i zależności między poszczególnymi elementami środowiska 

przyrodniczego, formułowanie twierdzenia o prawidłowościach, dokonywanie uogólnień.  

5. Stawianie pytań, formułowanie hipotez oraz proponowanie rozwiązań problemów 

dotyczących środowiska przyrodniczego. 

6. Określanie związków i zależności między poszczególnymi elementami środowiska 

przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego Polski, formułowanie twierdzenia  

o prawidłowościach, dokonywanie uogólnień. 

7. Ocenianie zjawisk i procesów społeczno-kulturowych oraz gospodarczych zachodzących  

w  Polsce. 

8. Stawianie pytań, formułowanie hipotez oraz proponowanie rozwiązań problemów 

dotyczących środowiska geograficznego Polski. 

 

II. Zakres treści Geografia fizyczna świata. Krajobrazy Ziemi. Geografia Polski 

1. Mapa ogólnogeograficzna, krajobrazowa, turystyczna, skala mapy, treść mapy.  

2. Lądy i oceany na Ziemi: rozmieszczenie lądów i oceanów, pierwsze wyprawy geograficzne. 

3. Krajobrazy świata: wilgotnego lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej, sawanny  

i stepu, pustyni gorącej i lodowej, tajgi i tundry, śródziemnomorski, wysokogórski 

Himalajów;  strefowość a piętrowość klimatyczno-roślinna na świecie.  

4. Ruchy Ziemi: Ziemia w Układzie Słonecznym; ruch obrotowy i obiegowy; następstwa 

ruchów Ziemi.  

5. Współrzędne geograficzne: szerokość i długość geograficzna; położenie matematyczno- 

geograficzne punktów i obszarów; rozciągłość południkowa i równoleżnikowa.  

6. Krajobrazy Polski: wysokogórski (Tatry), wyżynny (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska), 



nizinny (Nizina Mazowiecka), pojezierny (Pojezierze Mazurskie), nadmorski (Pobrzeże 

Słowińskie), wielkomiejski (Warszawa), miejsko-przemysłowy (Wyżyna Śląska), rolniczy 

(Wyżyna Lubelska).  

7. Środowisko przyrodnicze Polski na tle Europy: położenie geograficzne Polski; wpływ 

ruchów górotwórczych i zlodowaceń na rzeźbę Europy i Polski; przejściowość klimatu 

Polski; Morze Bałtyckie; główne rzeki Polski i ich systemy; główne typy gleb w Polsce; lasy 

w Polsce; dziedzictwo przyrodnicze Polski, surowce mineralne Polski.  

 

 


