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Geografia  

Szkoła podstawowa  

Podstawowe założenia, filozofia zmiany  

i kierunki działania  

Autorzy:  
• prof. UŁ dr hab. Elżbieta Szkurłat (koordynator zespołu)  

• dr hab. Adam Hibszer  

• prof. UAM dr hab. Iwona Piotrowska  
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Podstawowe założenia 

Wnioski z debat:  

 
• zwiększenie czasu na kształcenie geograficzne (postulowano 2 godz.  

      w tygodniu w każdej klasie);  

• likwidacja „przyrody” w szkole podstawowej i liceum;  

• dostosowanie zakresu treści i wymagań szczegółowych do liczby godzin 
wynikających z ramowych planów nauczania;  

• więcej „geografii praktycznej”;  

• zwiększenie udziału treści z zakresu geografii Polski i geografii społeczno-
ekonomicznej;  

• wzmocnienie wychowawczej roli geografii;  

• obligatoryjne zajęcia w terenie;  

• obowiązkowe dokształcanie nauczycieli.  

 



 

Wydobywanie istoty geografii oraz jej walorów poznawczych, 
kształcących, wychowawczych:  

 
• integrowanie wiedzy ucznia o środowisku przyrodniczym z wiedzą 

społeczno-ekonomiczną i humanistyczną – tworzenie całościowego 
obrazu świata w ramach geografii (zamiast przyrody);  

• pomoc w rozumieniu współczesnego świata, charakteryzującego się 
zróżnicowaniem społecznym i gospodarczym oraz wielkim tempem 
zmian cywilizacyjnych;  

• dostrzeganie wzajemnych powiązań w środowisku przyrodniczym, 
gospodarczym, społecznym Polski i świata;  

• zdobywanie i pogłębianie wiedzy użytecznej.  



 

Wydobywanie istoty geografii oraz jej walorów poznawczych, 
kształcących, wychowawczych:  

 

• poznawanie i promowanie zasad rozwoju zrównoważonego;  

• kreowanie postaw ukierunkowanych na tworzenie ładu                         
i piękna w miejscu życia ucznia;  

• realizacja założeń edukacji patriotycznej poprzez 
kształtowanie pozytywnego obrazu Polski i poczucia więzi                  
z krajem ojczystym;  

• rozumienie innych kultur bez obawy o utratę własnej 
tożsamości.  

 



Stosowanie zasad personalizmu pedagogicznego:  

 

• wszechstronny rozwój osobowy uczącego się, m.in. 
rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej, 
rozpoznawanie swoich predyspozycji;  

• refleksja nad istotą człowieczeństwa, sensem i jakością 
ludzkiej egzystencji, ukierunkowanie ku wartościom;  

• dobór treści kształcenia i jej zakres jest podporządkowany 
realizacji klasycznej triady: prawda, dobro i piękno;  

• kluczową rolę w procesie uczenia się odgrywa rozumienie, 
przetwarzanie informacji, krytyczne i twórcze myślenie, 
rozwiązywanie problemów.  

 



Filozofia zmiany  

Cele ogólne – zmiana treści i formy zapisu:  

 

• zapisy celów ogólnych znacząco doprecyzowano                                                 
i uporządkowano zgodnie z tradycyjnym podziałem celów 
(wiedza, umiejętności, postawy);  

• bardziej klarownie i szerzej zostały sformułowane cele                         
w zakresie kształtowanych postaw;  

• zostały także doprecyzowane i uzupełnione cele ogólne                                         
w zakresie wiedzy i umiejętności, odnoszące się do relacji 
między elementami środowiska geograficznego,                                                
a szczególnie relacji przyroda – człowiek.  

 



Wybrane cele ogólne (w nowym ujęciu)  

Wiedza geograficzna:  
• Identyfikowanie współzależności między elementami środowiska 

przyrodniczego i społeczno-gospodarczego oraz związków i zależności                 
w środowisku geograficznym w skali lokalnej, regionalnej i globalnej 

Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce:  
• Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie, analizowanie 

pozyskanych danych i formułowanie wniosków na ich podstawie.  

• Interpretowanie map różnej treści.  

Kształtowanie postaw:  
• Przełamywanie stereotypów i kształtowanie postawy szacunku, 

zrozumienia, tolerancji i poszanowania innych kultur przy jednoczesnym 
zachowaniu poczucia wartości dziedzictwa kulturowego własnego 
narodu i własnej tożsamości.  

 



Działy tematyczne  
 

Przyroda, klasa IV  

(2 godz. tygodniowo, treści geograficzne w przyrodzie stanowią 
wprowadzenie do kształcenia geograficznego)  

 
I.     Sposoby poznawania przyrody  

II.   Orientacja w terenie  

III.  Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody  

IV.  Ja i moje ciało  

V.   Ja i moje otoczenie  

VI.  Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy  

VII. Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły  



 

klasa V ( 1 godzina tygodniowo) 
  I. Mapa Polski (2 godz.)  

 II. Krajobrazy Polski (13 godz.)  

III. Lądy i oceany na Ziemi (2 godz.)  

IV. Krajobrazy świata (9 godz.)  

 

klasa VI  (1 godzina tygodniowo) 

  V. Ruchy Ziemi (5 godz.)  

 VI. Współrzędne geograficzne (4 godz.)  

VII. Geografia Europy (11 godz.)  

VIII. Sąsiedzi Polski (6 godz.)  



klasa VII  (2 godziny tygodniowo) 
 IX. Środowisko przyrodnicze Polski na tle Europy (13 godz.)  

  X. Społeczeństwo i gospodarka Polski na tle Europy (22 godz.)  

 XI. Relacje między elementami środowiska geograficznego na przykładzie 
wybranych obszarów Polski (14 godz.)  

 XII. Własny region (7 godz.)  

XIII. „Mała ojczyzna” (4 godz.)  

 

klasa VIII   (1 godzina tygodniowo) 
XIV. Wybrane problemy i regiony geograficzne Azji (8 godz.)  

 XV. Wybrane problemy i regiony geograficzne Afryki (7 godz.)  

XVI. Wybrane problemy i regiony geograficzne Ameryki Północnej  

        i Południowej (7 godz.)  

XVII. Wybrane problemy i regiony geograficzne Australii i Oceanii (2 godz.)  

XVIII. Geografia obszarów okołobiegunowych (2 godz.)  



 

Filozofia zmiany  
Wymagania szczegółowe – zmiany:  
• inny – mniejszy zakres treści (przykład geografii fizycznej);  

• zmiana formy zapisu: treści i wymagania;  

• realizacja zaplanowanych wymagań – 80% limitu godzin (wyjątek kl. VII);  

• ruchy Ziemi i określenie współrzędnych geograficznych – początek kl. VI), 
brak wymagania dotyczącego obliczeń (różnica czasu słonecznego, 
wysokość Słońca);  

• geografia Europy, sąsiedzi Polski, regionalna świata – wybrane przykłady, 
a nie poznawanie kontynentów;  

• kryteria doboru regionów, problemów – poznanie podstaw geografii 
ogólnej na wybranych przykładach;  

• konieczność tzw. transferu wiedzy (odniesień do innych miejsc, aby 
uniknąć stygmatyzacji i stereotypizacji miejsc i zjawisk);  

 



Uzasadnienie zmian  

Wymagania szczegółowe:  

 

 
– geografia Polski – wiele zagadnień „na tle Europy”. Dlaczego? wiele 

procesów nie zamyka się w ramach granic administracyjnych naszego 
kraju;  

– powiązania Polski z UE, wpływ otoczenia międzynarodowego 
uzasadnia potrzebę europejskiego kontekstu;  

– znaczenie poznawcze i kształcące takiego podejścia;  

– takie ujęcie ma także na celu uzupełnienie wiedzy o Europie w tzw. 
okresie przejściowym (na przyrodzie w 6-klasowej szkole 
podstawowej uczniowie poznają tylko wybrane krajobrazy Europy);  

 

 



Uzasadnienie zmian  

• konieczne rozróżnienie pojęć „własny region” i „mała 
ojczyzna” 

• „Mała ojczyzna” to układ bardziej lokalny, mniejszy i bliższy 
sercu ucznia (np. gmina–miasto, wieś, dzielnica dużego 
miasta)   

• współrzędne geograficzne w tzw. okresie przejściowym także 
w VII klasie (uczniowie w trakcie lekcji przyrody w 6-klasowej 
szkole podstawowej mogli nie kształtować tych 
umiejętności) Uczeń: odczytuje szerokość i długość 
geograficzną wybranych punktów na mapie Polski i Europy;  

•  np. wskazuje skrajne punkty Polski i Europy oraz wyjaśnia 
konsekwencje rozciągłości południkowej i równoleżnikowej ich 
obszarów.  

 

 

 



Uzasadnienie zmian  

Wymagania szczegółowe:  

 
– dział XI (VII klasa) – związki i zależności (relacje) na wybranych 

przykładach – jak? nie opis, a wyjaśnianie – „geografia rozumowa” 
oraz uchwycenie prawidłowości;  

– uzmysłowienie roli takiego podejścia w kształceniu geograficznym;  

– aplikacyjny charakter takich treści;  

– zagadnienia znane z życia codziennego czy nagłośnione w mediach;  

– kształtowanie umiejętności argumentacji, wielostronnej oceny 
zagadnienia;  

– przykłady te zostały tak dobrane, aby nauczyciel nie miał problemu 
ze zdobyciem literatury naukowej i popularnonaukowej 
prezentującej w jasny sposób te relacje.  

 

 



 
Uzasadnienie zmiany  

• Istotnym założeniem zmiany formy zapisu wymagań 
szczegółowych w podstawie programowej jest z jednej 
strony eksponowanie treści stanowiących najważniejsze 
elementy poznania, a z drugiej – przyporządkowanie im 
najważniejszych umiejętności, tak aby tworzyły spójną 
strukturę wiedzy geograficznej;  

 

• zestawienie najważniejszych treści przy określonej rezerwie 
czasowej (ok. 20% czasu) powinno sprzyjać większej 
samodzielności nauczyciela w doborze treści oraz unikaniu 
„uczenia pod egzaminy”.  



Wnioski i rekomendacje dla nauczycieli 

  
• konstruowanie wiedzy, a nie transmisja wiedzy;  

• traktowanie mapy jako podstawowego źródła informacji i środka  

      do kształcenia myślenia geograficznego;  

• unikanie wprowadzania wątków pobocznych oraz stylu 
encyklopedyczno-schematycznego;  

• zalecane wprowadzanie myślenia refleksyjnego i kontemplacji 
(dostrzeganie m.in. piękna i harmonii, brzydoty i chaosu);  

• wzrost znaczenia zajęć w terenie;  

• metody aktywizujące, metoda projektu, wykorzystanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych;  

• stosowanie strategii wyprzedzającej;  

• większy zakres stosowania oceniania kształtującego;  

• odejście od „uczenia pod egzaminy”.  

 



Wnioski i rekomendacje dla nauczycieli 

 Podsumowując, dzięki realizacji nowej pp powinno nastąpić:  

•  wprowadzenie nowej jakości kształcenia geograficznego, przy 
nawiązaniu do wieloletnich tradycji i osiągnięć dydaktyki 
geografii;  

•  wzmocnienie efektów kształcenia związanych z rozumieniem 
powiązań i interakcji między różnymi elementami przestrzeni 
geograficznej;  

•  zbliżenie geografii szkolnej do praktyki oraz zwiększenie 
możliwości wykorzystania zdobywanych w szkole wiedzy              
i umiejętności w życiu codziennym;  

• rozwijanie umiejętności bardziej pogłębionej analizy 
problemów występujących w środowisku geograficznym.  

 



Wnioski i rekomendacje dla nauczycieli 
Ważniejsze warunki sukcesu w realizacji nowej podstawy programowej:  

 

• Realizacja zakładanych osiągnięć ma odbywać się na etapie szkoły 
podstawowej nie poprzez przekaz abstrakcyjnej, uogólnionej wiedzy, ale 
w formie poznawania konkretnych przykładów, poglądowe studia 
przypadku oraz obserwacje w terenie.  

• Nowa jakość związana jest także z dążeniem do lepszego wykorzystania 
walorów wychowawczych geografii poprzez położenie większego nacisku 
na kształtowanie postaw, rozwój zainteresowań geograficznych i pasji 
poznawczej u uczniów.  

• We wdrażaniu nowej podstawy niezmiernie ważne jest zrozumienie 
nowych idei i celów edukacji geograficznej oraz chęć ich wdrożenia do 
praktyki szkolnej przez kompetentnych nauczycieli, którzy podejmą się 
trudnego wyzwania zmiany roli, jakości i rangi kształcenia 
geograficznego.  
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