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Opracowanie: mgr Ewa Ewert 
nauczyciel geografii  

w Gimnazjum nr 5 w Głogowie 
 
 
 

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA GEOGRAFICZNEGO DLA 
UCZNIÓW KLAS TRZECICH GIMNAZJUM 

 
 
 
Program został przygotowany w oparciu o: 

1. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów 
„Dziennik Ustaw” z dnia 15 lutego 1999r. 

2. Program nauczania geografii w gimnazjum (nr DKW 4014 282/99) 
 
 
 
Przeznaczenie i założenia programu 
 
 Program Szkolnego Koła Geograficznego przeznaczony jest dla uczniów szczególnie 
zainteresowanych geografią. Zakłada integrację wszystkich miłośników geografii, którzy chcą 
uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z tego przedmiotu. 
 Program ten adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej klas trzecich szczególnie 
zainteresowanych geografią, otwartej na świat, dążącej do poszerzania swoich horyzontów i 
wiedzy. Ma on na celu zaspokojenie naturalnej ciekawości uczniów, dla których wiadomości i 
umiejętności pozyskane na lekcjach nie wyczerpują zainteresowań. 
 Uczniowie uczestniczący w zajęciach będą korzystać z różnych źródeł wiedzy, nauczą 
się selekcji informacji, interpretacji danych, zdobędą nowe doświadczenia, staną się twórczy, 
rozwiną swoje zdolności. 
 Nabór na zajęcia przeprowadzę we wrześniu. Zakładam, że będą to uczniowie o 
wysokich zdolnościach ogólnych, lubiących podejmować nowe wyzwania, eksperymentować. 
 Na realizację programu przewidziałam około 30 jednostek lekcyjnych czyli 1 godzinę 
tygodniowo od października do końca maja (uwzględniając przerwy świąteczne i ferie 
zimowe). 
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Cele programu 
 
•  Rozwijanie zainteresowań geografią jako nauką. 
•  Kształcenie umiejętności posługiwania się metodami i środkami technologii 
informacyjnej. 
•  Rozwijanie aktywności umysłowej. 
•  Udział w konkursach- wzmacnianie wiary we własne możliwości. 
•  Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy umysłowej. 
•  Interpretowanie i analizowanie danych statystycznych. 
•  Gromadzenie i porządkowanie informacji z różnych źródeł. 
•  Kształcenie logicznego myślenia i poprawnego wyciągania wniosków. 
•  Praktyczne stosowanie wiedzy geograficznej i informatycznej. 
•  Współpraca w grupie. 
•  Zachęcanie do czytania literatury fachowej. 
 
Procedury osiągania celów 
 
Metody pracy 
 
 Głównym założeniem Szkolnego Koła Geograficznego jest poszerzanie wiedzy 
poprzez aktywność uczniów. Zatem najważniejsze będą metody aktywizujące, eksponujące i 
programowane, wykorzystujące komputer i Internet. 
W toku realizacji programu uczniowie często będą samodzielnie rozwiązywać stawiane im 
zadania poprzez pracę z materiałami źródłowymi, z mapami lub opracowaniami różnych 
zagadnień, na podstawie różnych źródeł informacji. 
 
Formy pracy 
 
•  zajęcia w sali multimedialnej 
•  praca zespołowa 
•  praca indywidualna 
•  czytanie literatury naukowej i czasopism geograficznych 

 
Warunki wdro żenia programu 
 
Miejsce 
 
•  Gimnazjum nr 5 w Głogowie 
•  Program będzie realizowany na zajęciach dodatkowych dla uczniów klas 3 w wymiarze 1 
godziny tygodniowo 
 
Środki  
 
•  Pracownia multimedialna 
•  Kserokopiarka 
•  Internet 
•  Materiały multimedialne 
•  Literatura geograficzna 
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Sprawdzanie osiągnięć uczniów 
 
 Szkolne Koło Geograficzne realizowane jest w ramach dodatkowych zajęć 
pozalekcyjnych dla uczniów wybitnie zainteresowanych naukami o Ziemi, zatem postępy 
uczniów nie podlegają ocenie szkolnej. Jednak za wyjątkowo dobre wykazanie się wiedzą 
oraz za bardzo wysoki wkład pracy na zajęciach, uczniowie będą mieli możliwość otrzymania 
oceny, która zostanie dopisana jako ocena cząstkowa z geografii. Miernikiem jakości 
wykonywanych zadań będą gromadzone informacje, wykresy oraz prace w indywidualnych 
teczkach każdego ucznia. 
 
 
Ewaluacja 
 
 
 Ewaluacja programu odbywać się będzie poprzez rozmowy z uczniami, przeglądanie 
indywidualnych teczek uczniów oraz analizę frekwencji na zajęciach. 
Ważnym wskaźnikiem trafności założeń programu będzie obserwacja zaangażowania 
uczniów uczestniczących w zajęciach oraz zebranie informacji zwrotnej w postaci ankiety 
ewaluacyjnej. 
 
 
Literatura 
 
- czasopismo „Geografia w szkole” 
- informacje z Internetu 
- miesięcznik „National Geographic” 
- Danuta Licińska (2001) „O źródłach wiedzy geograficznej”, Toruń, Stowarzyszenie 
Oświatowców Polskich 
- Atlasy geograficzne 
- Roczniki statystyczne 
- Materiały multimedialne 
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PROGRAM KOŁA W UKŁADZIE TABELARYCZNYM  
 
 
Lp 

 
Treści 

 

 
Cele szczegółowe 

 
Temat 

 
Licz. 
godz. 

Cele operacyjne 
Umiejętności i wiadomości 

(uczeń wie, rozumie, stosuje w sytuacjach 
typowych i problemowych). 

 
Uwagi o realizacji 

1 
 

Opracowanie 
danych 
statystycznych 

- Zapoznanie uczniów ze 
sposobami opracowań 
danych statystycznmych. 

- Wykresy i ich rodzaje. 
- Kartogram i 
kartodiagram- zastosowanie, 
interpretacja, zasady 
konstrukcji. 
- Metoda interpolacji 
izarytmicznej, metody 
sygnaturowe. 

 
 
 

3 

- potrafi wykonać kilka rodzajów 
wykresów , 
- rozumie różnice między poszczególnymi 
metodami przedstawiania zjawisk 
statystycznych 
- trafnie dobiera metodę do zjawisk 
statystycznych 
- rozumie zasadę interpolacji izarytmicznej 
potrafi czytać podstawowe sygnatury 
 
 

Praca w oparciu o 
dane z „Rocznika 
Statystycznego” 
Wdrożenie do 
dokładnej i 
estetycznej pracy. 
Przykłady metod 
kartograficznych z 
Internetu 
(Encyklopedia 
Wikipedia) 

2 
 
 
 
 

Geologia Polski - Czytanie map 
tematycznych i 
geologicznych. 
- Wpływ najważniejszych 
wydarzeń geologicznych na 
środowisko Polski. 

- Najciekawsze 
wydarzenia geologiczne 
Polski. 
- Analiza przekrojów 
geologicznych Polski. 
- Zlodowacenia Polski. 

 
 

3 
 
 
 
 
 
 

- biegle posługuje się terminologią 
geologiczną 
-  potrafi czytać przekroje geologiczne 
- wskazuje przekształcenia krajobrazu 
spowodowane zlodowaceniami 
- zna formy polodowcowe 
charakterystyczne dla poszczególnych 
zlodowaceń  

Wykorzystanie 
animacji 
multimedialnych. 
 
 
 
 

3 Klimat Polski - Przedstawianie cech 
klimatu Polski. 
- Stosowanie programu 
Excel do konstrukcji 
wykresów klimatycznych. 

- Klimatyczne 
zróżnicowanie Polski. 
- Analiza i konstrukcja 
wykresów klimatycznych. 
- Klimatyczne i 
pogodowe „naj” Polski. 

 
4 

- zna charakterystyczne cechy klimatu 
Polski 
- potrafi wskazać przyczyny zmienności 
pogody w Polsce 
- potrafi wykonać obliczenia klimatyczne 
- zna ekstremalne wartości elementów 
pogody w Polsce 
- umie wykonać wykres klimatyczny za 
pomocą programu Excel 

Wykonanie i 
prezentacja 
wykresów 
klimatycznych w 
programie Excel. 
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4 Sieć wodna Polski - Zapoznanie z sytuacją 
wodną Polski. 
- Znaczenie wody w 
środowisku przyrodniczym 
oraz w gospodarce 
człowieka. 

- Bilans wodny Polski. 
- Przyczyny i skutki 
powodzi w Polsce. 
- Charakterystyka Jeziora 
Sławskiego. 

 
3 

- zna przyczyny powodzi w Polsce oraz 
potrafi wskazać metody ich zapobiegania 
- rozumie pojęcie „bilansu wodnego” 
- umie wskazać miejsca nadwyżek i 
niedoborów wody w Polsce 
- potrafi wyszukać informacje potrzebne do 
charakterystyki Jeziora Sławskiego z Internetu, 
atlasu oraz dostępnej literatury 

Praca z 
„Rocznikiem 
Statystycznym”, 
atlasem 
geograficznym. 
Wyszukiwanie 
informacji z różnych 
źródeł. 

5 Rekordy Polski - Sprawne posługiwanie 
się różnymi źródłami 
informacji geograficznej. 

- Polskie „naj”. 2 - potrafi wyszukać potrzebne informacje w 
atlasie, Internecie, Roczniku Statystycznym 

Wykorzystanie map 
tematycznych, 
Internetu, danych 
statystycznych. 

6 Współczesne 
problemy ochrony 
środowiska w 
Polsce. 
 

- Analiza stanu 
środowiska przyrodniczego 
w Polsce. 
- Dostrzeganie związków 
między środowiskiem 
przyrodniczym i 
działalnością społeczno- 
gospodarczą człowieka. 
 

- Zanieczyszczenie 
powietrza- analiza danych. 
- Zanieczyszczenie wód 
Polski. 
- Degradacja gleb oraz 
przekształcenia biosfery. 
- Problem odpadów 
przemysłowych i 
komunalnych. 
- „Czarna lista”- 
najwięksi truciciele Polski. 
- Obszary klęski 
ekologicznej w Polsce. 
- Osobliwości parków 
narodowych w Polsce. 
- Przyczyny negatywnych 
przekształceń środowiska. 
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- potrafi sprawnie posługiwać się mapami 
tematycznymi w atlasie geograficznym 
- wyszukuje informacje w Internecie 
- analizuje dane statystyczne 
- zna największe zagrożenia środowiska 
spowodowane działalnością człowieka 
- potrafi wskazać najbardziej zagrożone 
ekologicznie miejsca w Polsce 
- rozumie konieczność ochrony środowiska 
na wszystkich polach działalności człowieka 
- potrafi wymienić osobliwości parków 
narodowych w Polsce 
- umie łączyć poszczególne 
zanieczyszczenia z konkretną działalnością 
człowieka 
 

Wyszukiwanie 
informacji z różnych 
źródeł. 
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7 Region, w którym 
żyję. 

- Poznanie struktury 
ludnościowej Głogowa. 
- Utożsamienie się ze 
środowiskiem lokalnym. 

- Ludność Głogowa.  
- Problemy na lokalnym 
rynku pracy. 

4 - analizuje dane statystyczne dotyczące 
ludności Głogowa. 
- potrafi wykonać piramidę wieku i płci dla 
Głogowa 
- zna tendencje i prognozy dotyczące 
ludności Głogowa 
- zna przyczyny bezrobocia w kraju i 
regionie 
- potrafi wskazać skutki bezrobocia w 
regionie 
 

Wykorzystanie 
najnowszych danych 
statystycznych 
Urzędu Miasta 
Głogowa oraz 
danych 
statystycznych GUS 
dostępnych w 
Internecie. 

8 Nasze spotkania. - Propagowanie „życia z 
pasją” 

- Spotkanie z ciekawą 
osobą regionu. 

1   

9 Przygotowanie do 
konkursu 
geograficznego. 

- Udział w konkursach 
różnych szczebli. 

- Zadania konkursowe. 
(tematyka zgodna z 
ustaleniami konferencji 
geografów) 

2 - potrafi rozwiązać zadania przygotowawcze 
do konkursów oraz zadania konkursowe z lat 
ubiegłych 

Praca w grupie, 
ćwiczenia. 
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ANKIETA EWALUACYJNA DLA UCZNIÓW 
 

Zaznacz kółkiem wybraną przez siebie odpowiedź. Ankieta jest anonimowa. 
 
 

1. Dlaczego uczestniczyłeś(aś) w zajęciach koła geograficznego? 
a. interesuję się geografią 
b. kolega mnie namówił 
c. chciałem(am) wziąć udział w konkursie geograficznym 

 
2. Czy zajęcia koła spełniły Twoje oczekiwania? 

 
a. tak 
b. nie 
c. częściowo 

 
3. Jeżeli tak, to dlaczego? 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 
4. Jeżeli nie, to dlaczego? 

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

5. Jakie zmiany proponujesz? 
 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 

6. Czy zachęcił(ła)byś kolegów do udziału w tych zajęciach? 
 

a. tak 
b. nie 

 
 

Dziękuję za wypełnienie ankiety!!! 
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