
Klasa siódma - ( 2 godziny tygodniowo) 

Lp Przyjęta forma / 
sposób zapisu w 
dzienniku 

Wymagania dotyczące wiadomości i umiejętności sprawdzanych w pracy 
kontrolnej 

1 Kartkówka / K1 
Współrzędne 
geograficzne 

Uczeń: 

 Wyjaśnia znaczenie terminów: siatka geograficzna, południk, 
równoleżnik, zwrotnik, długość geograficzna, szerokość 
geograficzna  

 Odczytuje wartości szerokości geograficznej zwrotników, kół 
podbiegunowych oraz biegunów  

 Wymienia cechy południków i równoleżników  

 Odczytuje długość i szerokość geograficzną na globusie i na 
mapie  

 Podaje cechy siatki geograficznej 

 Określa położenie geograficzne punktów i obszarów na mapie 

  Wskazuje obiekty na mapie na podstawie podanych 
współrzędnych geograficznych  

 Oblicza odległość (rozciągłość) między dwoma punktami na 
mapie 

2 Test sprawdzający / 
S1 
Środowisko 
przyrodnicze Polski 
cz. 1 

Uczeń: 

 Określa położenie geograficzne, polityczne i matematyczne Polski 

 Omawia najważniejsze wydarzenia z przeszłości geologicznej 
obszaru Polski 

 Podaje przykłady różnych typów gór i wskazuje je na mapie 

 Charakteryzuje pasy rzeźby terenu Polski  

 Przedstawia wpływ ruchów górotwórczych i zlodowaceń w 
Europie na ukształtowanie powierzchni Polski 

  Przedstawia czynniki kształtujące rzeźbę terenu Polski 

 Omawia występowanie głównych skał w Polsce  

 Wymienia główne rodzaje surowców mineralnych Polski i podaje 
ich przykłady  

 Wskazuje na mapie rozmieszczenie głównych rodzajów 
surowców mineralnych Polski  

3 Kartkówka / K2 
Klimat Polski 

Uczeń: 

 Zna typ klimatu i główne czynniki kształtujące klimat Polski 

 Charakteryzuje elementy klimatu Polski: układ izoterm stycznia, 
kierunek wiatrów, zróżnicowanie opadów oraz długości okresu 
wegetacyjnego 

 Rozróżnia termiczne pory roku 

 Zna cechy wiatrów lokalnych 

4 Kartkówka / K3 
Rzeki i jeziora na 
mapie Polski 

Uczeń lokalizuje na mapie konturowej Polski: 
Rzeki: Wisła, Odra, Warta, Bug, Nysa Łużycka, Pilica, Narew, San, Noteć 
Jeziora: Śniardwy, Mamry, Łebsko, Dąbie 

5 Test sprawdzający / 
S2 
Środowisko 
przyrodnicze Polski 
cz. 2 

Uczeń: 

 Zna główne czynniki kształtujące klimat Polski 

 Opisuje typ i cechy klimatu Polski  

 Charakteryzuje środowisko przyrodnicze Morza Bałtyckiego oraz 
przyczyny degradacji jego wód 

 Lokalizuje na mapie konturowej:  
- rzeki: Wisła, Odra, Warta, Bug, Nysa Łużycka, Pilica, Narew, San, 
- jeziora: Śniardwy, Mamry, Łebsko, Dąbie 

 Charakteryzuje systemy rzeczne Wisły i Odry (asymetria 



dorzeczy) 

 Wymienia typy jezior w Polsce i ich przykłady 

 Wyróżnia najważniejsze cechy gleby brunatnej, bielicowej, 
czarnoziemu, mady i rędziny, wskazuje ich rozmieszczenie na 
mapie Polski oraz ocenia przydatność rolniczą 

 Rozróżnia rodzaje lasów w Polsce  

 Wyjaśnia zróżnicowanie przestrzenne wskaźnika lesistości Polski 

 Wymienia formy ochrony przyrody w Polsce, wskazuje na mapie 
parki narodowe, zna ich główne atrakcje 

 Kartkówka / K4 
Województwa i ich 
stolice  

Uczeń lokalizuje na mapie konturowej Polski województwa i ich stolice 

 Kartkówka / K5 
Obliczanie 
wskaźników 
demograficznych 

Uczeń oblicza na podstawie podanych danych: gęstość zaludnienia, 
przyrost naturalny, saldo migracji, przyrost rzeczywisty, liczbę ludności na 
koniec roku. 

 Test sprawdzający / 
S3 
Ludność Polski  

Uczeń: 

 Lokalizuje na mapie konturowej województwa i ich stolice 

 Opisuje rozmieszczenie ludności 

 Zna strukturę demograficzną ludności Polski (wiekowa, 
narodowościowa, wyznaniowa, wykształcenia, zatrudnienia) 

 Potrafi na podstawie danych obliczać wskaźniki demograficzne: 
przyrost naturalny, saldo migracji, przyrost rzeczywisty 

 Analizuje dane z piramidy wiekowej i innych wykresów 
demograficznych, na ich podstawie oblicza przyrost naturalny 

 Rozumie przyczyny i skutki migracji Polaków na tle 
współczesnych ruchów migracyjnych w Europie 

 Opisuje zróżnicowanie polskich miast, zna typy skupisk miejskich: 
aglomeracja, konurbacja 

 Test sprawdzający / 
S4 
Gospodarka Polski 

Uczeń: 

 Zna sektory gospodarki Polski 

 Charakteryzuje rolnictwo Polski 

 Rozumie zmiany struktury przemysłu Polski 

 Podaje przykłady zróżnicowania usług i ich roli w rozwoju 
gospodarki 

 Zna rodzaje komunikacji i ich rolę w gospodarce 

 Rozumie znaczenie gospodarki morskiej 

 Podaje przykłady atrakcyjności turystycznej Polski 

 Zna obiekty UNESCO w Polsce 

 Projekt / P1 
„Energia a ekologia” 

Uczeń uczestniczy w realizacji projektu „Energia a ekologia” 

 Projekt / P2 
Projekt wycieczki po 
własnym regionie 

Uczeń projektuje wycieczkę po własnym regionie – prezentacja 
multimedialna, plakat, folder, quiz. 

 


