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W klasie szóstej uczeń potrafi:

Współrzędne geograficzne
 wyjaśnia terminy: długość geograficzna, szerokość geograficzna,
 określa współrzędne geograficzne punktów na globusie
i na mapach w różnych skalach,
 wyznacza współrzędne dowolnych punktów w terenie
za pomocą GPS,
 wskazuje na podstawie podanych współrzędnych geograficznych położenie punktów i obszarów
na mapach w różnych skalach,
 oblicza rozciągłość południkową i równoleżnikową.
Ruchy Ziemi
 wyjaśnia budowę wszechświata,
 omawia teorię geocentryczną i heliocentryczną,
 wyjaśnia znaczenie terminów: galaktyka, gwiazda, planeta, planetoidy, meteoroidy, meteory,
meteoryty, komety,
 opisuje budowę Układu Słonecznego,
 demonstruje przy użyciu modeli (np. globusa lub tellurium) ruch obrotowy i obiegowy Ziemi,
 omawia cechy ruchu obiegowego i obrotowego Ziemi,
 wyjaśnia związek między ruchem obrotowym a widomą wędrówką i górowaniem Słońca,
istnieniem dnia i nocy, dobowym rytmem życia człowieka i przyrody, występowaniem stref
czasowych,
 wyjaśnia zmiany oświetlenia Ziemi podczas ruchu obiegowego w pierwszych dniach
astronomicznych pór roku,
 wyjaśnia następstwa ruchu obiegowego Ziemi (astronomiczne pory roku, zmiany miejsca
wschodu i zachodu Słońca, zmiany wysokości górowania Słońca nad widnokręgiem, zmiany
długości trwania dnia i nocy, zjawisko dnia i nocy polarnej),
 wskazuje miejsca wschodu i zachodu Słońca w różnych porach roku, dokonuje w terenie
pomiaru jego wysokości oraz porównuje wyniki uzyskane w różnych porach dnia i roku,
 charakteryzuje strefy oświetlenia Ziemi,
 wykazuje związek między ruchem obiegowym Ziemi a strefami jej oświetlenia oraz strefowym
zróżnicowaniem klimatu i krajobrazów na Ziemi,
 oblicza czas strefowy i miejscowy słoneczny na kuli ziemskiej,
 wyjaśnia znaczenie terminów: czas uniwersalny, strefy czasowe, czas urzędowy,
 omawia międzynarodową linię zmiany daty.
Geografia Europy:
Uczeń:
 omawia położenie, przebieg granic, linię brzegową Europy na podstawie mapy
ogólnogeograficznej,
 opisuje ukształtowanie powierzchni Europy na podstawie mapy ogólnogeograficznej Europy,
 wyjaśnia zróżnicowanie klimatyczne Europy i czynniki, które o tym decydują, na podstawie
mapy klimatycznej
i ogólnogeograficznej Europy,
 przedstawia zróżnicowanie roślinności w Europie,
 omawia płytową budowę litosfery na podstawie schematu,
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 opisuje położenie geograficzne i środowisko przyrodnicze Islandii na podstawie mapy
ogólnogeograficznej Europy i map tematycznych,
 wyjaśnia wpływ budowy geologicznej, w tym położenia na granicy płyt litosfery, na
występowanie wulkanów i trzęsień ziemi na Islandii,
 wymienia przykłady innych obszarów występowania trzęsień ziemi i wulkanów na podstawie
mapy płyt litosfery i mapy ogólnogeograficznej Europy,
 przedstawia zmiany na mapie politycznej Europy pod koniec XX w.,
 dokonuje podziału politycznego Europy (liczba państw, terytoria zależne, największe i
najmniejsze kraje) na podstawie mapy politycznej Europy,
 ocenia przyczyny i skutki integracji europejskiej,
 przedstawia rolę Unii Europejskiej w przemianach społecznych i gospodarczych kontynentu,
 charakteryzuje rozmieszczenie ludności na podstawie mapy ludności Europy,
 porównuje liczbę ludności Europy na tle ludności świata na podstawie danych statystycznych,
 przedstawia zmiany liczby ludności Europy w XX i XXI w. na podstawie danych
statystycznych,
 analizuje strukturę wieku i płci ludności Europy na podstawie danych statystycznych,
 opisuje przyrost naturalny ludności Europy na podstawie danych statystycznych,
 analizuje przyczyny i skutki starzenia się społeczeństw w Europie,
 opisuje zróżnicowanie narodowościowo-etniczno--kulturowe ludności Europy,
 wyjaśnia przyczyny migracji ludności w Europie,
 przedstawia kraje imigracyjne i emigracyjne w Europie,
 analizuje problemy migracyjne w Europie,
 ocenia skutki migracji w Europie,
 wyjaśnia, co to jest urbanizacja,
 przedstawia zróżnicowanie poziomu urbanizacji na podstawie mapy urbanizacji w Europie,
 wykazuje podobieństwa i różnice największych miast Europy – Londynu i Paryża,
 wyróżnia źródła energii na świecie (odnawialne i nieodnawialne),
 przedstawia zmiany w wykorzystaniu źródeł energii na świecie w XX i XXI w. na podstawie
danych statystycznych,
 analizuje strukturę produkcji energii elektrycznej w wybranych krajach Europy na podstawie
danych statystycznych,
 wyróżnia typy elektrowni,
 przedstawia zalety i wady różnych typów elektrowni,
 opisuje odnawialne źródła energii w Europie,
 wykazuje związki między głównymi cechami środowiska przyrodniczego wybranych krajów
Europy a wykorzystaniem różnych źródeł energii,
 charakteryzuje warunki naturalne Francji, Danii i Węgier na podstawie mapy
ogólnogeograficznej
oraz map tematycznych Europy,
 przedstawia znaczenie nowoczesnego przemysłu i usług w gospodarce na przykładzie Francji,
 wykazuje związki między głównymi cechami środowiska przyrodniczego a rolnictwem Danii
oraz Węgier,
 porównuje cechy rolnictwa Danii i Węgier,
 charakteryzuje typy gospodarki Francji, Danii i Węgier,
 przedstawia walory przyrodnicze Europy Południowej,
 przedstawia walory pozaprzyrodnicze Europy, Południowej,
 wykazuje związki między rozwojem turystyki w Europie Południowej a warunkami
przyrodniczymi oraz dziedzictwem kultury śródziemnomorskiej,
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 wykazuje znaczenie turystyki dla krajów śródziemnomorskich,
 przedstawia cechy gospodarki krajów Europy Południowej,
 przyjmuje postawę szacunku i zrozumienia wobec innych kultur przy zachowaniu poczucia
wartości dziedzictwa kulturowego własnego kraju.
Sąsiedzi Polski
 wskazuje sąsiadów Polski na mapie ogólnogeograficznej Europy,
 opisuje warunki naturalne sąsiadów Polski na mapie ogólnogeograficznej Europy,
 przedstawia zróżnicowanie ludności sąsiadów Polski na podstawie danych statystycznych,
 określa główne kierunki zmian w strukturze przemysłu w Niemczech
naprzykładzieNadrenii Północnej--Westfalii,
 opisuje relacje sąsiedzkie między Polską a Niemcami,
 przedstawia główne kierunki rozwoju gospodarczego Czech i Słowacji,
 przedstawia atrakcje turystyczne i rekreacyjno-sportowe Czech i Słowacji,
 opisuje relacje sąsiedzkie między Polską a Czechami i Słowacją,
 wykazuje podobieństwa i różnice między środowiskiem przyrodniczym a gospodarką Litwy i
Białorusi,
 opisuje walory przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi,
 projektuje trasę wycieczki turystycznej na Litwę i Białoruś,
 opisuje relacje sąsiedzkie między Polską a Litwą i Białorusią,
 wymienia główne problemy polityczne, społeczne i gospodarcze Ukrainy,
 opisuje relacje sąsiedzkie między Polską a Ukrainą,
 opisuje położenie geograficzne Rosji,
 wykazuje zróżnicowanie środowiska przyrodniczego i charakteryzuje gospodarkę Rosji,
 przedstawia główne problemy społeczno-gospodarcze Rosji,
 opisuje relacje sąsiedzkie między Polską a Rosją,
 przedstawia wybrane walory środowiskaprzyrodniczego i kulturowego jako przykłady
atrakcji turystycznych krajów sąsiadujących z Polską,
 rozumie potrzebę kształtowania dobrych relacji Polski z jej sąsiadami.
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