
Do szkół przyjdą uczniowie szkół 
podstawowych młodsi o rok lub dwa lata 
od absolwentów gimnazjum, co wynika 
z rozpoczęcia przez wielu uczniów 
nauki w wieku 6 lat oraz wprowadzenia 
8-letniej szkoły podstawowej. Na skutek 
reformy edukacji pojawia się potrzeba 
dostosowania sposobu nauczania 
i materiałów dydaktycznych do percepcji 
młodszego ucznia.

Młodszy uczeń w szkole 
ponadpodstawowej

Obecnie nauczanie geogra�i w zakresie podstawowym 
trwa tylko rok przy 1 godzinie w cyklu kształcenia. Nowa 
podstawa programowa na realizację wymagań  
w zakresie podstawowym zakłada aż 4 godziny  
w cyklu kształcenia, przy narzuconej w ramowym planie 
nauczania siatce godzin 1-2-1. Nowym wyzwaniem 
dla nauczyciela jest więc zainteresowanie geogra�ą 
uczniów niezdających matury z tego przedmiotu  
po to, by zwiększyć ich motywację do nauki i nauczyć  
ich podstaw wiedzy geogra�cznej. 

Praca z uczniem niezdającym  
matury z geogra�i 

W wymaganiach nowej podstawy programowej 
do zakresu podstawowego w pierwszej klasie 
nie ma takich zagadnień jak: obliczanie czasu 
słonecznego, fronty atmosferyczne czy pływy. 
Ze względu na mniejszy zakres treści oraz 
niewielką liczbę godzin w cyklu kształcenia 
w zakresie podstawowym nauczyciele mogą 
zmagać się z poczuciem, że nie zrealizują 
wszystkich treści geogra�cznych, które uważają 
za niezbędne.

Ograniczenie niektórych treści  
w zakresie podstawowym

Co to oznacza w praktyce?

Seria Oblicza geogra�i w świetle nowej 
podstawy programowej

Reforma 2019 – wyzwania 

Konieczność codziennego 
przygotowywania się do różnych  
lekcji w różnych zakresach.  
Potrzeba wspólnych rozwiązań.

Nauczanie według nowej podstawy 
programowej równolegle uczniów  
z zakresu podstawowego i z zakresu 
rozszerzonego – zakres podstawowy  
i zakres rozszerzony będą realizowane 
od pierwszej klasy, niezależnie  
od siebie.

Raport specjalny

Opracowaliśmy publikacje uwzględniające potrzeby młodszego ucznia, a w nich rozwiązania ułatwiające  
naukę, takie jak: 
•  przejrzysta i czytelna szata gra�czna, małe pakiety wiedzy, różnorodne formy przekazu treści, 

przystępny język wykładu, 
•  cykl powtórzeń pomocny w utrwaleniu wiedzy: element Zapamiętaj będący podsumowaniem lekcji, 

Słowniczek na końcu podręcznika zawierający przydatne terminy (w zakresie podstawowym)
oraz Podsumowania po rozdziałach (w obu zakresach).

Pomagamy realizować program w sposób atrakcyjny i efektywny:
•  ciekawostki Czy wiesz, że…, element Okiem geografa w podręcznikach do zakresu podstawowego oraz liczne

materiały prezentacyjne w Multitece umożliwiają zainteresowanie uczniów przedmiotem,
•  rozwiązania w podręcznikach oraz Kartach pracy ucznia do zakresu podstawowego ułatwiają zrozumienie

i zapamiętanie podstaw geogra�i, w tym umiejętności przydatnych w życiu codziennym (np. czytanie mapy, 
korzystanie z GPS).

Ułatwiamy realizację potrzebnych zagadnień geogra�cznych poprzez dostęp do szerokiej oferty materiałów 
dydaktycznych m.in. w Multitece. W ten sposób umożliwiamy rozwinięcie treści z geogra�i �zycznej ogólnej,  
które nauczyciel uzna za konieczne.

Rozwiązania Nowej Ery

Zastosowaliśmy spójne rozwiązania w seriach do zakresu podstawowego i rozszerzonego,  
co znacznie skraca czas na przygotowanie się do zajęć i ułatwia pracę na lekcji: 
• zbliżone układy treści w obu seriach,
• spójna siatka pojęć dostosowana do odpowiedniego zakresu,
• wspólne rozwiązania dydaktyczne i gra�czne,
• wspólne elementy obudowy dydaktycznej:

• dlanauczyciela.pl,
• Generator testów i sprawdzianów,
• Multiteka.



Aktualnie na egzaminie maturalnym 
z geogra�i nie ma progu zdawalności. 
Zgodnie z założeniami reformy edukacji  
od 2023 roku na maturze z geogra�i 
będzie obowiązywał próg zdawalności 
wynoszący 30%. W związku z tym egzamin 
maturalny z geogra�i stanie się jeszcze 
większym wyzwaniem niż dotychczas,  
a sukces na egzaminie będzie wymagał 
przygotowań już od pierwszej klasy.  

Próg zdawalności na maturze  
z geogra�i

Nowa podstawa programowa zakłada  
o jedną godzinę mniej niż obecnie na realizację 
treści z geogra�i �zycznej ogólnej w zakresie
rozszerzonym. Tymczasem nie zmniejszył się 
zakres treści nauczania. Dodatkowo w nowej 
podstawie programowej położono jeszcze większy 
nacisk na prowadzenie zajęć terenowych. 
Ograniczony czas na realizację wymagań podstawy 
programowej w zakresie rozszerzonym wymusza 
potrzebę samodzielnej pracy ucznia oraz duże 
zaangażowanie nauczyciela w przygotowanie 
materiałów prezentacyjnych i testujących.

Zmniejszona liczba godzin w klasie 1 
na realizację treści z geogra�i 
�zycznej ogólnej w zakresie 
rozszerzonym
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Seria Oblicza geogra�i w świetle nowej 
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Raport specjalny

Ułatwiamy przygotowania do matury już od pierwszej klasy dzięki wielu różnorodnym elementom 
umieszczonym w podręcznikach i obudowie dydaktycznej.  
•  Samouczek Krok po kroku z rozkładaną mapą turystyczno-topogra�czną kształci umiejętność analizy 

i interpretacji mapy wymaganą na każdej maturze z geogra�i.
•  Element Interakcje rozwija umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego.
•  Liczne infogra�ki w podręcznikach oraz animacje w Multitece ułatwiają zrozumienie procesów i zjawisk 

geogra�cznych.
•  Blok Wiesz, umiesz, zdasz, zawierający m.in. elementy: Sposób na zadania oraz Zadania powtórzeniowe kształci 

umiejętność rozwiązywania zadań maturalnych.

Zastosowaliśmy rozwiązania umożliwiające sprawną realizację wymagań podstawy programowej  
oraz maksymalne wykorzystanie potencjału uczniów.  
•  Podsumowania oraz Testy sprawdzające po działach w podręczniku ułatwiają przygotowanie do sprawdzianów.
•   Bogaty wybór materiałów prezentacyjnych w Multitece ułatwia tłumaczenie i zapamiętanie trudnych

zagadnień.
•  Filmy edukacyjne z zajęć terenowych umożliwiają przybliżenie tematyki obserwacji i pomiarów w terenie.
• Generator testów i sprawdzianów przyspiesza przygotowanie kartkówek i prac klasowych.

Rozwiązania Nowej Ery


