
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii 

dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego 

w roku szkolnym 2020/2021 

 

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury Wojewódzkiego Konkursu 

Przedmiotowego z Geografii dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w 

roku szkolnym 2020/2021 

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 Europy, formułowanie twierdzenia 

o prawidłowościach, dokonywanie uogólnień.  

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

Europie. 

 8. Stawianie pytań, formułowanie hipotez oraz proponowanie rozwiązań problemów 

dotyczących środowiska geograficznego Europy. 

II. Zakres treści 

 Geografia fizyczna świata. Krajobrazy Ziemi. Geografia Europy.  

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

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

3. 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).  

4. 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.  

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

ruchów Ziemi.  

6. Współrzędne geograficzne: szerokość i długość geograficzna; położenie 

matematycznogeograficzne punktów i obszarów; rozciągłość południkowa i równoleżnikowa. 

7. Geografia Europy: położenie i granice kontynentu; podział polityczny Europy; główne 

cechy środowiska przyrodniczego Europy; zjawiska występujące na granicach płyt litosfery; 

zróżnicowanie ludności oraz starzenie się społeczeństw; największe europejskie metropolie; 

zróżnicowanie źródeł energii w krajach europejskich; rolnictwo, przemysł i usługi w 

wybranych krajach europejskich; turystyka w Europie Południowej.  

8. Sąsiedzi Polski: przemiany przemysłu w Niemczech; dziedzictwo kulturowe Litwy i 

Białorusi; środowisko przyrodnicze i atrakcje turystyczne Czech i Słowacji; problemy 

polityczne, społeczne i gospodarcze Ukrainy; zróżnicowanie przyrodnicze i społeczno -

gospodarcze Rosji; relacje Polski z sąsiadami.  

9. Treści kształcenia rozszerzające podstawę programową zawarte we wskazanej literaturze. 

 

 

 III. Proponowana literatura 

1. Atlas geograficzny świata 

2. Szewczyk J., Życie na wulkanie. Geografia w Szkole nr 6/2018, s. 14 – 17. 

 

 

 

 


