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PRZYKŁAD SCENARIUSZA LEKCJI GEOGRAFII 
W KLASIE III GIMNAZJUM 

 
 

Temat: Klimat Polski.  
 

Czas trwania: 1 jednostka lekcyjna 
Miejsce: pracownia komputerowa 
Materiały: płyta CD „Geografia G3” – edu ROM, część III: karta pracy ucznia 
Przedmiot: geografia – klasa III 
Środki dydaktyczne:  
- atlas geograficzny dla gimnazjum 
- encyklopedia multimedialna edu – ROM: Geografia G3, część 3 
- podręcznik do geografii dla klasy III, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy 
 
Metody pracy: 
- praca z atlasem 
- problemowa – opis wyjaśniający, analiza rysunków 
- ćwiczenia z wykorzystaniem płytki CD: Geografia G3, część 3 
- programowa – praca z komputerem 
 
Formy pracy: 
- praca w grupach dwuosobowych z wykorzystaniem programu komputerowego 
- praca indywidualna – analiza rysunków, uzupełnienie karty pracy 
- praca zbiorowa – dyskusja na temat katastrofalnych skutków zjawisk 

atmosferycznych 
 
Cele ogólne lekcji: 

� poznanie klimatu Polski i jego cech charakterystycznych 
 

Cele szczegółowe: - uczeń potrafi: 
� objaśnić pojęcia: pogoda, klimat, składniki pogody, 

izotermy, izobary, izohiety, amplituda temperatur, 
średnia temperatura, okres wegetacyjny 

� omówić czynniki wpływające na klimat Polski 
� analizować mapy klimatyczne 
� obliczyć średnie wielkości temperatury i sumy 

opadów na obszarze Polski 
� wymienić cechy przejściowego charakteru klimatu 

Polski 
 - uczeń rozumie: 

� współzależności zachodzące między 
ukształtowaniem powierzchni, wysokością n. p. m., 
odległością od obszarów morskich i lądowych oraz 
kierunkiem napływu mas powietrza 

� treść rysunków 
� wpływ pogody na życie i działalność człowieka 



 2 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 
1. Wprowadzenie nauczyciela. 
2. Przypomnienie wiadomości o pogodzie i klimacie oraz elementach służących 

do ich charakterystyki. Klimat Polski – umiarkowany o cechach przejściowych. 
3. Podział na grupy dwuosobowe.  
4. Podanie tematu i celów lekcji. 
5. Analiza rysunków w podręczniku. 
6. Praca uczniów w utworzonych grupach – przygotowanie odpowiedzi na 

pytania: 
� Jakie ośrodki ciśnień zalegają nad Europą? 
� Jakie główne masy powietrza docierają do Polski? Skąd? 
� Jakie mają cechy? 
� Co nam przynoszą? 

7. Odpowiedzi uczniowie zapisują w tabeli: 
 

Masa powietrza Sk ąd pochodzi?  Jakie cechy posiada?  Co przynosi Polsce?  
zwrotnikowa 
morska (PZm) 

 ciepłe wilgotne  opady – latem 
odwilż - zimą 

polarna 
morska (PPm) 

   

polarna 
kontynentalna (PPk) 

   

arktyczna 
morska (PAm) 

   

 
8. Po wykonaniu zadań wybrane grupy przedstawiają wyniki pracy,  

a pozostali kontrolują wykonanie zadań. 
9. Uczniowie otrzymują płytę CD oraz zadania do wykonania z zestawem 

ćwiczeń zamieszczonym w karcie pracy ucznia.  
10. Przeprowadzenie dyskusji na temat zmian klimatycznych na Ziemi. 
11. Zadaniem domowym uczniów jest udzielenie pisemnej odpowiedzi  

na temat:  
„Jakie znasz katastrofalne skutki zjawisk atmosferycznych w regionie,                       
w którym mieszkasz?” 

 
 

KARTA PRACY UCZNIA 
 

Korzystając z płyty CD „GEOGRAFIA G3” wykonaj następujące zadania: 
 

1. Uzupełnij informacje: 
Klimat Polski nazywamy umiarkowanym przejściowym, ponieważ ........... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
 

2. Napisz, które cechy klimatu okolic Suwałk uzasadniają nazwanie ich „polskim  
      biegunem zimna”: 
  ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................... 
3. Przekreśl w poniższym tekście niepoprawne zwroty: 
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- Maksimum opadów w Polsce przypada na miesiące letnie / zimowe . 
- Najcieplejszym miesiącem w Polsce jest maj / lipiec . 
- Najwyższe opady roczne występują na Nizinie Wielkopolskiej / w Tatrach . 
- Najdłuższy okres wegetacyjny występuje na Wyżynie Lubelskiej / Nizinie 

Śląskiej . 
- W Polsce przeważają wiatry z kierunków wschodnich / zachodnich , a 

przeciętna prędkość wiatru jest stosunkowo duża / mała . 
- Na Nizinie Śląskiej występują najni ższe / najwy ższe średnie roczne temperatury 

powietrza. 
4. Podaj przykłady wpływu gospodarczej działalności na zmiany klimatu: 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

..............................................................................................................................  
5. Połącz nazwy głównych układów ciśnień z okresami ich największej aktywności: 
                                        
           Wyż Azjatycki 

                                lato 
           Wyż Azorski 
                                                                                 zima 
                                       Niż Islandzki 
 
 
 


