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Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu geografia w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich 

 

Podstawowe zasady oceniania 

1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów występuje w całym procesie 

kształcenia. Są to dwie czynności, które charakteryzują się odmiennymi cechami, 

zazębiają się i nie da się ich rozdzielić. 

2. Rolą oceny jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach, a także o 

brakach i trudnościach napotkanych w procesie uczenia się. 

3. Ocenie towarzyszy refleksja i dyskusja na temat doskonalenia dalszej pracy ucznia i 

nauczyciela. 

4. Oceny są informacja dla rodziców, wychowawcy klasy, dyrektora szkoły i nadzoru 

pedagogicznego o:  

a) efektywności procesu nauczania i uczenia się, 

b) wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem, 

c) postępach uczniów. 

5. Zasady wystawiania ocen: 

a) jawne i systematyczne wystawianie ocen cząstkowych, 

b) każda wystawiona ocena z odpowiedzi ustnej winna być opatrzona komentarzem 

wskazującym mocne i słabe strony wypowiedzi, 

c) wszystkie oceny cząstkowe winny być rejestrowane oraz brane pod uwagę przy 

klasyfikacji semestralnej i końcowej, 

d) szczególne znaczenie mają oceny klasowej pracy pisemnej zaznaczone w dzienniku 

czerwonym kolorem, 

e) stosowanie pełnej, sześciostopniowej skali ocen, dodając ewentualne plusy i 

minusy, 

f) ocena śródroczna jest oceną informacyjną, na ocenę roczną składają się oceny 

zdobyte w całym roku szkolnym, 

g) oceny w wyznaczonych rubrykach w dzienniku lekcyjnym wpisuje nauczyciel 

przedmiotu w taki sposób, aby nie mogły być dopisywane, 

h) wystawiając ostateczne oceny z zajęć edukacyjnych, nauczyciel może wziąć pod 

uwagę dokonania ucznia w klasach młodszych, 

i) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do 

wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli,  
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j) oceniając testy i sprawdziany punktami stosuje się jednakową dla całej szkoły 

zasadę określania wartości wypowiedzi za pomocą skali procentowej; według 

następującej proporcji: 

 

Lp. Oceny Procent udziału punktów 

1. niedostateczny   (1) 0 – 39% 

2. dopuszczający    (2) 40 – 55% 

3. dostateczny        (3) 56 – 75% 

4. dobry                 (4) 76 – 90% 

5. bardzo dobry     (5) 91 – 100% 

6. celujący             (6) odpowiedź wykracza poza wymagania 

programowe 

 

6. Wystawianie ocen śródrocznych (rocznych) następuje po poinformowaniu ucznia oraz 

rodziców ucznia o przewidywanych dla niego rocznych /śródrocznych/ ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych na cztery tygodnie przed klasyfikacyjnym 

zebraniem plenarnym rady pedagogicznej. Wystawienie oceny ostatecznej następuje na 

tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej. 

 

Szczegółowe zasady oceniania 

1) Każdej formie oceniania zajęć edukacyjnych odpowiada 1 ocena cząstkowa w dzienniku, 

2) W przypadku nie uczestniczenia w jednej z obowiązujących procedur oceniania, bez 

względu na przyczyny, uczeń ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzania osiągnięć w 

trybie określonym przez nauczyciela, jednak wyłącznie w czasie zajęć szkolnych z danych 

zajęć edukacyjnych, 

3) Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny z danej formy oceniania w 

trybie ustalonym przez nauczycieli w ciągu dwóch tygodni od dnia pytania/oddania 

sprawdzianu, ocena odnotowana jest w dzienniku lekcyjnym obok poprzedniej, przy czym 

obydwie brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej (rocznej), 

4) Ocena  poprawy jest ostateczna, ale jeśli uczeń z poprawy otrzymał ocenę niższą, w 

dzienniku pozostaje ocena pierwotna z zaznaczeniem, ze poprawa została wykorzystana. W 

przypadku uzyskania z poprawy kolejnej oceny niedostatecznej, nie zostaje ona wpisana do 

dziennika, 
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5) W końcu roku szkolnego uczniowi zagrożonemu przysługuje 1 pisemna poprawa z 

materiału wskazanego przez nauczyciela, 

6) Uczeń traci prawo do w/w zaliczenia, jeśli w ciągu roku otrzymał co najmniej 75% ocen 

niedostatecznych, 

7) W ostatnim tygodniu semestru (roku szkolnego) poprawa przysługuje uczniowi na wyższa 

ocenę od dopuszczającej, 

8) Sprawdziany wpisane do dziennika kolorem czerwonym mają wagę podwójną. 

9) Ocena semestralna i roczna wystawiana jest na podstawie średniej ważonej (oceny wpisane 

kolorem niebieskim waga 1, kolorem czerwonym waga 2). 

 

Rodzaje pomiaru dydaktycznego: 

1) Ocenie podlegają następujące obszary aktywności uczniów: 

a) praca na lekcji 

b) prace pisemne (sprawdziany, kartkówki, prace domowe, konturówki) 

c) wypowiedzi ustne (materiał bieżący i mapa) 

d) praca indywidualna i grupowa 

e) samokształcenie 

f) działania pozalekcyjne np. udział w olimpiadach, konkursach. 

2)  Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia, oddania i omówienia sprawdzianów i 

kartkówek w terminie do 2 tygodni. Jeśli nauczyciel nie wywiąże się z danego terminu, nie 

może do dziennika wpisać ocen niedostatecznych. W przypadku niedyspozycji nauczyciela 

lub ferii termin oddania zostaje przesunięty o czas absencji lub okres świąt. Tylko w 

przypadku spełnienia w/w warunku uczeń może pisać kolejny sprawdzian, 

3) Nauczyciel zobowiązany jest do przechowywania prac klasowych, sprawdzianów oraz 

testów w swojej dokumentacji przez cały rok i udostępniania ich rodzicom, aby mogli 

zapoznać się z osiągnięciami i trudnościami edukacyjnymi, 

4) Prace pisemne obejmują więcej niż 3 lekcje musza być zapowiedziane z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem i potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym, 

5) Krótkie prace pisemne, tzw. kartkówki, obejmujące trzy ostatnie lekcje, mogą być 

przeprowadzone bez wcześniejszej zapowiedzi, 

6)  Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, tzw. „N”, raz w semestrze, 

7) „N” uczeń musi zgłosić przed rozpoczęciem odpytywania. Zgłoszenie przez ucznia „N” w 

chwili wywołania do odpowiedzi jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej, 

uczeń nie może zgłosić „N” w wypadku zapowiedzianego sprawdzianu. 
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Wymagania programowe: 

a) ocena niedostateczna: 

- uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z programu 

nauczania; 

- nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć i terminów geograficznych; 

- nie potrafi, nawet przy pomocy nauczyciela, wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań; 

- nie wykazuje chęci do współpracy w celu uzupełnienia braków oraz nabycia podstawowej 

wiedzy i umiejętności. 

b) ocena dopuszczająca: 

- uczeń pamięta niezbędne fakty i nazwy; 

- rozwiązuje zadania typowe o niskim stopniu trudności, z pomocą nauczyciela; 

- czyta proste wykresy, tabele z danymi statystycznymi; 

- wskazuje na mapie świata i Polski niezbędne do dalszej nauki obiekty geograficzne. 

c) ocena dostateczna: 

- uczeń pamięta i wyjaśnia główne terminy, pojęcia i prawidłowości; 

- rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, interdyscyplinarne; 

- opisuje i próbuje wyjaśniać wykresy i tabele z danymi statystycznymi; 

- wskazuje na mapie świata i Polski podstawowe obiekty geograficzne; 

- próbuje podawać przyczyny i skutki procesów i zjawisk geograficznych. 

d) ocena dobra: 

- uczeń samodzielnie wykonuje zadania typowe zarówno praktyczne jak i teoretyczne; 

- wyjaśnia przyczyny i skutki procesów i zjawisk geograficznych; 

- wskazuje na mapie Polski i świata większość ważnych obiektów geograficznych. 

e) ocena bardzo dobra: 

- uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania programowe, uzupełnia samodzielnie  brakujące 

ogniwa wiedzy i potrafi je zastosować w nowych sytuacjach; 

- rozwiązuje zadania trudne, wymagające kreatywności; 

- potrafi oceniać i prognozować na podstawie danych statystycznych; 

- wskazuje na mapie świata i Polski wszystkie ważne obiekty geograficzne. 

f) ocena celująca: 

- uczeń uzupełnia swoją wiedze wykorzystując różne źródła informacji; 

- wykonuje zadania pozaprogramowe; 

- bierze udział w olimpiadach i konkursach reprezentując szkołę. 
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Opracowała: Anna Konieczna 



 

 

 

 

Wymagania edukacyjne z przedmiotu geografia 

Klasa I 

Zakres podstawowy 



 



Świat w czasie przemian 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 

Uczeń: 

- zna miary rozwoju społeczno-

gospodarczego 

- zna podział świata na kraje 

wysoko, średnio i słabo 

- rozwinięte gospodarczo ze 

względu na wskaźnik HDI 

- potrafi wymienić przyczyny 

dysproporcji w rozwoju 

społeczno-gospodarczym świata 

- zna i rozumie pojęcie 

globalizacji 

- wymienia płaszczyzny 

globalizacji 

- wie, na czym polega zjawisko 

„makdonaldyzacji” 

- zna przyczyny współpracy 

międzynarodowej 

- zna organizacje: ONZ, OECD, 

OPEC, UE, NAFTA 

- potrafi wskazać na mapie 

państwa należące do grupy G8 

- zna cele działania euroregionów 

- potrafi wymienić cechy państwa 

- zna przyczyny zmian na mapie 

politycznej 

- wie, na czym polega 

dekolonizacja 

- zna najważniejsze przemiany 

polityczne w Europie  i Azji po 

 - potrafi podzielić miary rozwoju 

społeczno-gospodarczego i 

scharakteryzować ich przydatność 

- zna wskaźnik HDI 

- - potrafi wymienić kraje o 

najniższym i najwyższym PKB na 

1 mieszkańca 

- - potrafi omówić przyczyny 

narastania dysproporcji między 

bogatymi a biednymi regionami 

- - potrafi omówić podstawowe 

uwarunkowania procesu 

globalizacji 

- - potrafi scharakteryzować dwie 

płaszczyzny globalizacji 

- - zna i rozumie pojęcie i wskaźnik 

globalizacji 

- - potrafi wymienić i wskazać na 

mapie przykłady państw 

najbardziej i najmniej 

zglobalizowanych 

- - potrafi opisać przykłady 

negatywnych i pozytywnych 

konsekwencji globalizacji 

- - potrafi scharakteryzować 

najważniejsze przyczyny 

- pogłębiania się międzynarodowej 

współpracy 

- - potrafi wymienić cele i zasady 

- potrafi wskazać kraje o 

najwyższym i najniższym HDI na 

świecie 

- potrafi ocenić przydatność miar 

rozwoju społeczno-

gospodarczego 

- potrafi wyjaśnić nieadekwatność 

podziału świata na bogatą Północ 

i biedne Południe 

- potrafi podać przyczyny 

dynamicznego rozwoju 

krajów położonych nad Zatoką 

Perską, państw Azji 

Południowej i Południowo-

Wschodniej oraz Ameryki 

Południowej 

- potrafi uzasadnić 

wielopłaszczyznowość procesu 

globalizacji 

- zna największe 

przedsiębiorstwa, firmy i 

koncerny na świecie 

- potrafi ocenić rolę organizacji 

międzynarodowych 

w procesach integracji oraz 

zapobieganiu i łagodzeniu 

konfliktów 

- potrafi wskazać przykłady 

państw, które uzyskały 

- na podstawie wielkości 

mierników i wskaźników 

potrafi zaklasyfikować państwo 

do grupy krajów bardzo wysoko, 

wysoko, średnio i słabo 

rozwiniętych 

- potrafi wymienić i wskazać na 

mapie 10 najbogatszych państw 

świata 

- potrafi zanalizować mapę 

szczęścia i wyjaśnić 

zaobserwowane różnice 

- potrafi ocenić zależność między 

zaawansowaniem procesu 

globalizacji a poziomem rozwoju 

społeczno-gospodarczego państw 

- zna przykłady działań podjętych 

w celu niesienia pomocy biednym 

regionom świata 

- potrafi wskazać przykłady 

państw powstałych 

współcześnie w wyniku secesji 

- potrafi wyjaśnić, dlaczego 

dążenia niepodległościowe grup 

narodowościowych są 

zagrożeniem dla istnienia państw 

 



roku 1989 i potrafi wskazać na 

mapie Europy kraje, które 

powstały po tym roku 

- potrafi wymienić kilka 

terytoriów zależnych 

działania ONZ 

- - zna przykłady organizacji 

pozarządowych i cele ich 

- działania 

- - potrafi wymienić skład grupy 

G20 oraz dokonać 

- charakterystyki grup G8 i G20 

- - zna organizacje: Unia Narodów 

Południowoamerykańskich, 

ASEAN, Unia Afrykańska 

- - potrafi wskazać konsekwencje 

zmian na politycznej mapie 

Europy i Azji 

niepodległość w wyniku 

dekolonizacji 

  

Współczesne problemy demograficzne i społeczne 
- zna i rozumie pojęcia: eksplozja 

(bomba) demograficzna, przyrost 

naturalny, ekumena, anekumena, 

subekumena, bariera osadnicza, 

telepraca, bezrobocie, migracja, 

urbanizacja, aglomeracja, 

megalopolis 

- potrafi wymienić fazy rozwoju 

demograficznego 

- zna przyczyny wzrostu liczby 

ludności świata 

- potrafi wymienić główne fazy 

przejścia epidemiologicznego 

- potrafi wskazać na mapie 

obszary o największym 

i najmniejszym zaludnieniu 

- potrafi wymienić przyczyny 

dużej koncentracji ludności 

- zna i stosuje pojęcia: 

współczynnik przyrostu 

naturalnego, ludność zawodowo 

czynna i zawodowo 

bierna, współczynnik bezrobocia, 

imigracja, emigracja, saldo 

migracji, krąg kulturowy, 

wskaźnik urbanizacji, 

megalopolis, deglomeracja 

- potrafi scharakteryzować fazy 

rozwoju demograficznego  

- potrafi wymienić konsekwencje 

wysokiego i niskiego przyrostu 

naturalnego 

- potrafi wskazać na mapie 

obszary o dużym i niskim 

przyroście naturalnym 

- potrafi opisać fazy przejścia 

- zna i rozumie pojęcia: 

coworking, migracje wahadłowe, 

repatriacja, reemigracja, 

współczynnik salda migracji, 

gęstość zaludnienia 

- potrafi wyjaśnić różnice we 

wzroście zaludnienia na różnych 

kontynentach 

- potrafi ocenić fazy rozwoju 

demograficznego 

- potrafi scharakteryzować 

czynniki kształtujące liczbę 

urodzeń i zgonów 

- umie wyjaśnić przyczyny małej i 

dużej koncentracji ludności 

wybranych obszarów 

- potrafi scharakteryzować 

zmiany w środowisku 

- potrafi na podstawie wybranych 

wskaźników demograficznych 

podać fazę rozwoju 

demograficznego wybranego 

państwa 

- potrafi wymienić prawidłowości 

dotyczące powiększania się liczby 

ludności świata 

- potrafi ocenić politykę 

demograficzną wybranych 

państw (np. Chin, Szwecji, 

Francji, Polski) 

- potrafi ocenić skutki starzenia 

się społeczeństwa 

- umie określić tendencje zmian 

przyrostu naturalnego w 

przyszłości 

- potrafi obliczyć gęstość 



- potrafi wymienić bariery 

osadnicze 

- potrafi wymienić sektory 

działalności gospodarczej 

- zna przyczyny bezrobocia w 

krajach wysoko i słabo 

rozwiniętych 

- wymienia przyczyny migracji 

- potrafi wskazać na mapie 

główne kierunki migracji 

na świecie 

- zna wielkie kręgi kulturowe 

świata 

- potrafi wymienić płaszczyzny 

procesów urbanizacyjnych 

- zna przykłady aglomeracji 

monocentrycznych i 

policentrycznych 

- zna najważniejsze wyróżniki 

metropolii 

- potrafi określić skutki procesów 

urbanizacyjnych 

- zna współczesne funkcje wsi 

- potrafi wymienić cechy 

obszarów wiejskich 

epidemiologicznego 

- potrafi wymienić cechy 

rozmieszczenia ludności na 

świecie   

- potrafi wyjaśnić przyczyny 

dużej koncentracji ludności 

- potrafi scharakteryzować 

zmiany struktury zawodowej wraz 

z poziomem rozwoju 

gospodarczego (na podstawie 

wykresu modelu rozwoju 

gospodarczego)   

- potrafi wymienić korzyści 

płynące z telepracy 

- potrafi wymienić podstawowe 

typy bezrobocia 

- potrafi wyjaśnić przyczyny 

bezrobocia w 

postkomunistycznych państwach 

Europy Środkowej i Wschodniej 

- zna kryteria podziału ruchów 

migracyjnych i potrafi 

podać przykłady różnych 

rodzajów migracji 

- potrafi wymienić konsekwencje 

migracji dla obszarów 

emigracyjnych i imigracyjnych 

- potrafi podać główne cechy 

kręgów kultury Zachodu, islamu, 

chińskiej 

- potrafi opisać etapy urbanizacji 

- zna przykłady megalopolis i 

geograficznym wywołane 

wzrostem gęstości zaludnienia 

- potrafi wymienić skutki 

bezrobocia 

- potrafi obliczyć współczynnik 

salda migracji 

- potrafi ocenić rolę imigrantów w 

rozwoju społeczno-gospodarczym 

państw Europy Zachodniej 

- potrafi wyjaśnić, na czym polega 

amerykanizacja i ocenić 

multikulturalizm 

- potrafi wyjaśnić poziom 

urbanizacji kontynentów 

- potrafi wyjaśnić (na konkretnych 

przykładach) zjawisko 

deglomeracji miast 

- potrafi scharakteryzować i 

ocenić nowe funkcje wsi 

- potrafi ocenić wpływ rozwoju 

turystyki na obszarach wiejskich 

w państwach rozwijających się 

  

  

zaludnienia na podstawie danych 

statystycznych 

- potrafi wyjaśnić przyczyny 

wzrostu zatrudnienia 

w usługach wraz z rozwojem 

społeczno-gospodarczym 

- potrafi przedstawić zmiany w 

strukturze zatrudnienia ludności 

- potrafi podać metody 

ograniczenia zjawiska bezrobocia 

- potrafi ocenić skutki migracji 

przymusowych 

- potrafi analizować kierunki, 

przyczyny i skutki 

współczesnych migracji ludności 

polskiej 

- potrafi wyjaśnić wpływ kultury 

na rozwój gospodarczy 

- potrafi porównać kulturę 

tradycyjną z miejską 

- potrafi ocenić skutki procesów 

urbanizacyjnych 

- potrafi uzasadnić potrzebę 

rozwoju nowych funkcji 

wsi w krajach europejskich 



potrafi wskazać je na mapie  

- potrafi określić wskaźnik 

urbanizacji w państwach 

o różnym poziomie rozwoju 

gospodarczego 

- rozumie pojęcie metropolizacja, 

potrafi wymienić przykłady miast 

globalnych 

- potrafi wyjaśnić problemy 

rozwoju wielkich miast 

w państwach wysoko 

rozwiniętych i rozwijających 

się   

- potrafi opisać przemiany funkcji 

wiejskich w krajach rozwiniętych 

i rozwijających się 

Gospodarka rolna i problemy wyżywienia ludności na świecie 
- zna czynniki przyrodnicze i 

pozaprzyrodnicze rozwoju 

rolnictwa na świecie 

- zna różnice między rolnictwem 

towarowym i 

samozaopatrzeniowym 

- zna typy rolnictwa 

intensywnego i ekstensywnego 

- potrafi podać przykłady zbóż, 

roślin bulwiastych i korzennych, 

roślin cukrodajnych, oleistych, 

włóknistych i używek, umie 

wskazać na mapie główne 

rejony ich upraw 

- zna zwierzęta hodowlane (bydło, 

- potrafi ocenić znaczenie 

czynników przyrodniczych 

i pozaprzyrodniczych w rozwoju 

rolnictwa wybranego obszaru 

- potrafi scharakteryzować cechy 

rolnictwa intensywnego i 

ekstensywnego 

- zna uwarunkowania 

rozmieszczenia upraw na świecie 

- potrafi opisać uwarunkowania 

rozwoju chowu zwierząt na 

świecie 

- zna różnice między głodem 

jawnym a utajonym 

- potrafi wskazać najważniejsze 

- potrafi porównać czynniki 

przyrodnicze i pozaprzyrodnicze 

w państwach o różnym poziomie 

rozwoju gospodarczego 

potrafi wskazać korzyści dla 

rozwoju rolnictwa wynikające z 

nakładów kapitału 

- potrafi wyjaśnić przeznaczenie 

upraw 

- zna tendencje zmian w pogłowiu 

zwierząt hodowlanych na świecie 

- potrafi wymienić przyczyny 

występowania obszarów 

niedoborów i nadwyżek w 

produkcji żywności oraz wskazać 

- potrafi wyjaśnić dysproporcje w 

poziomie rozwoju rolnictwa na 

świecie 

- potrafi podać prawidłowości w 

rozmieszczeniu rolnictwa 

intensywnego, ekstensywnego, 

samozaopatrzeniowego i 

towarowego 

- potrafi wyjaśnić wpływ 

wielkości i typu własności 

gospodarstwa rolnego na rozwój 

rolnictwa 

- potrafi scharakteryzować 

wymagania roślin uprawnych 

- zna i rozumie pojęcie 



trzoda chlewna, owce), potrafi 

wskazać główne rejony ich 

hodowli 

- potrafi wskazać obszary 

występowania głodu na świecie 

- zna przyczyny głodu i 

niedożywienia 

- potrafi wymienić funkcje lasów 

- zna i rozumie pojęcie 

rybołówstwa 

- potrafi wymienić przykłady 

odnawialnych i nieodnawialnych 

zasobów mórz i oceanów 

 

sposoby oszczędzania i 

powiększania zasobów wody 

- potrafi podać przyczyny 

nierównomiernego 

mieszczenia lasów na kuli 

ziemskiej 

- potrafi wymienić konsekwencje 

racjonalnej i rabunkowej 

gospodarki leśnej 

- potrafi wymienić cechy 

gospodarki morskiej 

- potrafi wskazać działania na 

rzecz ochrony mórz i oceanów 

- zna niebezpieczeństwa 

wynikające z nadmiernej 

eksploatacji mórz i oceanów 

- potrafi wymienić przyrodnicze i 

pozaprzyrodnicze czynniki 

rozwoju rybołówstwa 

 

te obszary 

- zna skutki głodu jawnego, 

utajonego i niedożywienia 

- potrafi podać przyczyny 

zróżnicowania zasobów wodnych 

na świecie 

- zna i rozumie pojęcie lesistości, 

potrafi wskazać obszary o 

największej i najmniejszej 

lesistości na świecie oraz podać 

przyczyny tego zróżnicowania 

- potrafi podać przyczyny 

zmniejszania się powierzchni 

lasów i skutki wylesiania 

- potrafi ocenić znaczenie 

rybołówstwa, akwakultury i 

marikultury dla wyżywienia 

ludności 

- potrafi wskazać obszary mórz, 

będące najzasobniejszymi 

łowiskami i scharakteryzować 

czynniki warunkujące ich 

powstanie 

  

monokultury upraw, potrafi 

wskazać obszary, na których jest 

ona stosowana 

- potrafi scharakteryzować bariery 

rozwoju chowu 

zwierząt 

- potrafi uzasadnić wzrost 

znaczenia hodowli bydła i owiec 

- potrafi wyjaśnić, dlaczego mimo 

wzrostu produkcji żywności nie 

maleje zjawisko głodu 

- zna normy dziennego spożycia 

kalorii i białka przez człowieka 

oraz potrafi scharakteryzować 

cechy wyżywienia obfitego, 

normalnego, niedostatecznego 

- potrafi ocenić pomoc doraźną i 

długofalową podejmowaną przez 

państwa oraz organizacje 

międzynarodowe w celu 

ograniczenia głodu 

- potrafi ocenić sposoby 

oszczędzania wody 

- potrafi wyjaśnić, dlaczego 

wycinanie lasów równikowych 

stanowi zagrożenie dla całego 

świata 

- zna i rozumie pojęcia: morze 

terytorialne, wody wewnętrzne, 

wyłączna strefa ekonomiczna 

- potrafi wskazać rozmieszczenie 

najważniejszych złóż surowców 



mineralnych na dnie mórz i 

oceanów 

- potrafi podać i ocenić działania 

na rzecz ochrony mórz i oceanów 

Przemiany w przemyśle i usługach 
- zna i rozumie terminy: energia 

pierwotna, energia wtórna, źródła 

nieodnawialne, odnawialne, 

czynniki lokalizacji przemysłu, 

okręg przemysłowy, 

restrukturyzacja, technopolie, 

turystyka, komunikacja  

- potrafi wymienić rodzaje energii 

wtórnej  

- zna główne obszary 

występowania surowców 

energetycznych na świecie i 

potrafi wskazać je na mapie  

- potrafi wskazać na mapie 

główne okręgi przemysłowe 

świata  

- potrafi wymienić cechy 

społeczeństwa informacyjnego  

-  potrafi opisać wady i zalety 

Internetu  

- potrafi dokonać podziału 

transportu zna rodzaje turystyki 

- potrafi dokonać oceny wpływu 

turystyki na środowisko 

geograficzne 

- zna i rozumie terminy: bilans 

energetyczny, deglomeracja 

przemysłu, technopark, 

społeczeństwo in-formacyjne, 

rzeczywistość wirtualna, 

infrastruktura transportu, 

przemysł turystyczny, turysta  

- potrafi przedstawić zmiany 

udziału źródeł energii pierwotnej 

w bilansie energetycznym świata 

od lat 70. XX w.  

-  potrafi podać zastosowanie ropy 

naftowej, gazu ziemnego, węgla  

- potrafi wymienić wady i zalety 

energetyki wodnej, cieplnej, 

jądrowej i niekonwencjonalnej  

- potrafi wyjaśnić znaczenie 

energii elektrycznej w życiu i 

działalności człowieka 

- potrafi scharakteryzować 

funkcje przemysłu  

- zna główne branże przemysłu 

według Europejskiej Klasyfikacji 

Działalności  

- potrafi scharakteryzować 

wybrane czynniki lokalizacji 

przemysłu  

- potrafi wyjaśnić wzrost udziału 

węgla w bilansie energetycznym 

po 2003 r.  

- zna działania mające na celu 

zmniejszenie uzależnienia 

gospodarki od ropy naftowej  

- potrafi wskazać głównych 

producentów surowców 

energetycznych  

- potrafi zaprezentować wady i 

zalety wykorzystania 

nieodnawialnych źródeł energii  

- potrafi podać czynniki 

decydujące o zróżnicowaniu 

natężenia i wielkości produkcji 

energii elektrycznej  

- potrafi wskazać na mapie 

głównych producentów energii 

elektrycznej  

- zna czynniki lokalizacji 

poszczególnych typów elektrowni  

- zna udział największych 

producentów energii elektrycznej 

według różnych typów elektrowni  

- potrafi podać czynniki 

lokalizacji wybranych gałęzi 

przemysłu  

- potrafi opisać skutki kryzysu 

energetycznego  

- potrafi ocenić znaczenie ropy 

naftowej dla funkcjonowania 

gospodarki światowej  

- potrafi podać przyczyny 

zwiększania się udziału 

elektrowni jądrowych i 

alternatywnych w produkcji 

energii elektrycznej  

- potrafi uzasadnić zależność 

między zapotrzebowaniem na 

energię elektryczną a rozwojem 

gospodarczym  

- potrafi wskazać przykłady 

obszarów występowania 

elektrowni alternatywnych 

(niekonwencjonalnych)  

- potrafi ocenić współczesne 

tendencje rozwoju przemysłu na 

świecie  

- potrafi wyjaśnić, dlaczego w 

najbardziej zaawansowanych 

technologicznie państwach świata 

dostęp do niektórych branż 

wysokich technologii jest 

chroniony przez 



- potrafi wymienić i 

scharakteryzować typy okręgów 

przemysłowych  

- potrafi podać cechy 

restrukturyzacji przemysłu  

- potrafi wymienić te branże, 

które należą do przemysłu 

wysokich technologii (high-tech)  

- potrafi wskazać na mapie 

rozmieszczenie najważniejszych 

technopolii na świecie  

- potrafi wyjaśnić, na czym polega 

wykluczenie cyfrowe  

- umie wskazać na mapie obszary 

o największym i najmniejszym 

udziale użytkowników Internetu 

w ogólnej liczbie ludności, potrafi 

wyjaśnić zaobserwowane różnice  

- potrafi wymienić przykłady 

aktywności społecznych i 

gospodarczych w sieci  

- potrafi wskazać wady i zalety 

różnych rodzajów transportu  

- potrafi scharakteryzować 

czynniki rozwoju turystyki  

- potrafi wymienić państwa o 

największych wpływach z 

turystyki międzynarodowej  

- potrafi wskazać na mapie 

obszary atrakcyjne turystycznie 

- potrafi ocenić wpływ turystyki 

na rozwój gospodarczy krajów 

- zna czynniki lokalizacji 

przemysłu wysokich technologii  

- potrafi wskazać bieguny, grona 

przemysłowe, parki 

technologiczne i ocenić ich udział 

w gospodarce świata  

- potrafi porównać cechy 

fordyzmu i postfordyzmu  

- potrafi wyjaśnić, dlaczego 

przemysł wysokich technologii 

koncentruje się przede wszystkim 

w państwach wysoko 

rozwiniętych  

- potrafi wskazać państwa 

przodujące w rozwoju społeczno-

gospodarczym opartym na 

wykorzystaniu technologii 

cyfrowych  

- potrafi porównać rozwój 

komunikacji na poszczególnych 

kontynentach  

- potrafi ocenić rolę transportu w 

handlu międzynarodowym  

- potrafi dokonać analizy salda 

wpływów i wydatków z turystyki 

międzynarodowej w wybranych 

państwach świata  

- zna i rozumie pojęcie 

monokultury turystycznej  

 

wyspecjalizowane agencje 

rządowe  

- potrafi wyjaśnić wpływ rozwoju 

technologii cyfrowych na 

gospodarkę i życie codzienne  

- zna i rozumie pojęcia: 

offshoring i outsourcing  

- potrafi zaproponować 

lokalizację konkretnego za-kładu 

przemysłowego na świecie  

- potrafi uzasadnić tezę, iż 

wielkość zatrudnienia w usługach 

jest miarą rozwoju gospodarczego 

państwa  

- potrafi wyjaśnić, dlaczego w 

państwach wysoko rozwiniętych 

transport samochodowy ma 

większe znaczenie niż kolejowy  

- potrafi wyjaśnić zmiany w 

kierunkach przemieszczania się 

Polaków w celach turystycznych 

w ostatnim dziesięcioleciu 



Relacje człowiek – środowisko geograficzne 

- zna i rozumie pojęcia: 

środowisko przyrodnicze, 

środowisko geograficzne, zasoby 

naturalne, efekt cieplarniany, 

dziura ozonowa, kwaśny opad, 

degradacja gleb 

- potrafi określić wpływ 

człowieka i jego działalności 

na środowisko przyrodnicze 

- zna działania na rzecz ochrony 

przyrody 

- potrafi wskazać konsekwencje 

zanikania warstwy ozonowej, 

zwiększonego efektu 

cieplarnianego i zanieczyszczenia 

wód 

- potrafi wymienić czynniki 

wpływające na zmniejszenie 

bioróżnorodności 

- zna i rozumie pojęcia: park 

narodowy, park krajobrazowy, 

obszary chronionego krajobrazu 

- potrafi wymienić przyczyny 

zakłócenia równowagi 

ekologicznej w państwach o 

różnym stopniu rozwoju 

gospodarczego 

- zna działania podejmowane na 

rzecz ochrony przyrody i 

powiększania powierzchni 

obszarów chronionych 

- potrafi wskazać na mapie Polski 

obszary Natura 2000 

- potrafi wskazać państwa o 

największym udziale obszarów 

chronionych na świecie 

- potrafi wyjaśnić mechanizm 

powstawania dziury 

ozonowej, kwaśnych opadów oraz 

efektu cieplarnianego 

- zna źródła zanieczyszczeń wód 

powierzchniowych, 

podziemnych, mórz i oceanów 

- potrafi wymienić przyczyny i 

skutki degradacji gleb 

- zna i rozumie pojęcia: 

determinizm geograficzny, 

Nihilizm geograficzny, 

posybilizm geograficzny, 

rozwój zrównoważony  

- potrafi wyjaśnić zasady rozwoju 

zrównoważonego oraz podać 

działania na jego rzecz  

- potrafi ocenić międzynarodową 

współpracę w dziedzinie ochrony 

środowiska  

- zna działalność wybranych 

konwencji i konferencji 

dotyczących zagrożeń środowiska 

geograficznego 

- potrafi wskazać największe 

parki narodowe na świecie  

- potrafi wyjaśnić mechanizm 

zanikania Jeziora Aralskiego oraz 

powiększania się obszarów 

pustynnych    

- zna zasady rolnictwa 

ekologicznego  

- potrafi opisać konsekwencje 

funkcjonowania zapór i 

zbiorników wodnych na rzekach 

- zna i rozumie pojęcie ekorozwój 

- potrafi ocenić kierunki 

określające relacje człowiek 

– środowisko geograficzne 

- potrafi wskazać obszary klęsk 

ekologicznych na świecie  

- potrafi prognozować zmiany w 

środowisku na skutek 

prowadzenia konkretnej 

działalności gospodarczej 

- potrafi wskazać na mapie 

obszary zagrożone pustynnieniem 

- potrafi proponować działania na 

rzecz zmniejszania degradacji 

środowiska w skali lokalnej i 

regionalnej  

- potrafi wyjaśnić, dlaczego 

lokalne zmiany w atmosferze 

mają zasięg globalny 

  

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie sprosta wymaganiom na ocenę dopuszczającą, co uniemożliwia dalsze zdobywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności  

- popełnia poważne błędy merytoryczne  

- nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.  



Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- biegle posługuje się zdobytą wiedzą w rozwiązywaniu problemów, proponuje niekonwencjonalne, nietypowe rozwiązania  

- samodzielnie i twórczo rozwija własne umiejętności i uzdolnienia  

- przeprowadza wnikliwą analizę sytuacji, dostrzega prawidłowości i zależności  

- wyszukuje i selekcjonuje informacje  

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

 

 

Anna Konieczna 
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Wymagania edukacyjne z przedmiotu geografia 

Klasa II 

Zakres rozszerzony
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Temat 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 

Uczeń: 

I. Geografia jako nauka o środowisku geograficznym 

1. Geografia jako nauka – wymienia zadania geografii jako nauki 
– wymienia nauki powiązane z naukami 

geograficznymi 

– przedstawia podział nauk geograficznych 
– wskazuje elementy budujące powłokę 

krajobrazową Ziemi 

– podaje przykładowy przedmiot badań dla 
nauk geograficznych 

– określa pionowy zasięg epigeosfery 
i wymienia elementy ją budujące 

– podaje przykłady powiązań nauk 
geograficznych z innymi naukami 

– udowadnia na przykładach użyteczność 
wiedzy geograficznej 

2. Środowisko geograficzne 
– elementy, 
współzależności 

– wymienia założenia determinizmu, 
nihilizmu i posybilizmu, ilustruje je 
przykładami 

– wymienia geosfery i krótko je 
charakteryzuje 

– przedstawia wpływ energii słonecznej i 
energii wnętrza Ziemi na cechy i rozwój 
środowiska przyrodniczego 

– wymienia i charakteryzuje elementy 
środowiska geograficznego 

– wskazuje przykłady następstw 
działalności człowieka na poszczególne 
elementy środowiska naturalnego 

– wskazuje różnice między środowiskiem 
przyrodniczym i geograficznym 

– formułuje zależności między elementami 
środowiska geograficznego 

– wykazuje rolę środowiska 
przyrodniczego na różnych etapach 
rozwoju społeczno-ekonomicznego 

II. Źródła i metody badań geograficznych 

3. Źródła informacji 
geograficznej i SIG 

– podaje przykłady metod stosowanych w 
pozyskiwaniu wiedzy z zakresu 
geografii 

– wymienia możliwości wykorzystania 
różnych źródeł wiedzy geograficznej 

– podaje przykłady przyrządów 
stosowanych w pomiarach 
geograficznych 

– wskazuje różnice między obserwacją a 
pomiarem oraz między wywiadem 
terenowym a ankietą 

– przedstawia możliwości wykorzystania 
internetu oraz zdjęć satelitarnych i 
lotniczych jako źródeł wiedzy 
geograficznej 

– wymienia zalety SIG jako bazy 
informacji geograficznych 

– potrafi skorzystać z różnych źródeł 
wiedzy geograficznej 

– korzysta z technologii informacyjno- 

-komunikacyjnych w pozyskiwaniu 
informacji z zakresu geografii 

– sporządza bibliografię do wybranego 
tematu 

– ocenia przydatność i wiarygodność 
różnych źródeł wiedzy 

4. Badania i obserwacje 
terenowe 

– wymienia etapy procesu badawczego 

– wylicza zasady bezpiecznego 
przeprowadzania badań terenowych 

– określa cele monitoringu środowiska 

– wymienia przykłady zjawisk, do 
których stosuje się badania terenowe 

– planuje i przeprowadza proste 
obserwacje i pomiary terenowe 

– opracowuje ankiety z geografii 
społeczno-ekonomicznej i realizuje je w 
regionie zamieszkania 

– analizuje wyniki pomiarów lub 
obserwacji 

– przedstawia wyniki obserwacji w formie 
graficznej 

5. Mapa – elementy, 
rodzaje i zastosowania 

– wyjaśnia pojęcia kartograficzne 
– wymienia główne cechy mapy 

– podaje różnicę między siatką 
geograficzną a siatką kartograficzną 

– przedstawia podział map 

– podaje zależność między stopniem 
generalizacji a skalą mapy 

– wskazuje elementy budujące mapę 

– wymienia i charakteryzuje rodzaje 
odwzorowań kartograficznych 

– podaje przykłady zastosowania map 

– określa długość i szerokość 
geograficzną dowolnego miejsca na 
Ziemi 

– oblicza odległości i pola powierzchni w 
terenie na podstawie map 

– odczytuje i opisuje cechy środowiska 
przyrodniczego i społeczno-
gospodarczego na podstawie map: 
topograficznej, hipsometrycznej i 
tematycznej 

– klasyfikuje mapy ze względu na różne 
kryteria 

– na podstawie mapy poziomicowej 
charakteryzuje ukształtowanie terenu 

– formułuje zależności między wybranymi 
elementami środowiska przyrodniczego i 
społeczno-gospodarczego oraz dokonuje 
ich weryfikacji, wykorzystując mapy 
tematyczne 



 

2 
 

 

 
 
 

Temat 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 

Uczeń: 

6. Kartograficzne metody 
przedstawiania 
obiektów i zjawisk 

– podaje nazwy izolinii przedstawiających 
różne zjawiska 

– wymienia i omawia metody 
przedstawiania cech jakościowych 
i ilościowych na mapie 

– rozpoznaje metody stosowane na mapach 
w atlasie szkolnym 

– potrafi dobrać metodę kartograficzną do 
przedstawienia na mapie różnych treści 

III. Ziemia we Wszechświecie 

7. Układ Słoneczny we 
Wszechświecie 

– definiuje pojęcia: Wszechświat, 
galaktyka, planeta, gwiazda, planetoida, 
kometa, księżyc 

– wymienia astronomiczne miary 
odległości (np. rok świetlny, jednostka 
astronomiczna) 

– przedstawia założenia teorii 
geocentrycznej i heliocentrycznej 

– opisuje naszą Galaktykę 

– określa położenie różnych ciał 
niebieskich we Wszechświecie 

– rozumie i wyjaśnia pojęcie 
astronomicznych miar odległości 

– omawia budowę Układu Słonecznego 

– porównuje planety typu ziemskiego 
i planety olbrzymy Układu Słonecznego 

– wyjaśnia różnice między heliocentryczną 
a geocentryczną teorią budowy Układu 
Słonecznego 

– charakteryzuje budowę Wszechświata i 
teorię jego powstania 

– rozpoznaje różne ciała niebieskie na 
podstawie opisu i ilustracji 

– charakteryzuje ciała niebieskie tworzące 
Układ Słoneczny, porównuje ich cechy, 
określa położenie we Wszechświecie 

– przedstawia na rysunku i opisuje fazy 
Księżyca 

8. Planeta Ziemia – 
współrzędne geograficzne 

– zna kształt i wymiary Ziemi 

– odczytuje współrzędne geograficzne 
wybranych punktów na mapie 
i globusie 

– przedstawia cechy wyróżniające Ziemię 
spośród innych planet Układu 
Słonecznego 

– wyjaśnia konsekwencje kształtu Ziemi dla 
środowiska przyrodniczego i działalności 
człowieka 

– przedstawia za pomocą rysunku związek 
miedzy szerokością geograficzną a 
wysokością górowania Słońca 

– przedstawia na rysunku zjawisko 
zaćmienia Księżyca i Słońca 

– przedstawia na rysunku zasady 
pomiaru obwodu Ziemi dokonane przez 
Eratostenesa 

– wyjaśnia zjawisko zaćmienia Słońca i 
Księżyca 

– rozumie różnice między kulą, elipsoidą 
obrotową i geoidą 

9. Ruch obrotowy Ziemi – wymienia podstawowe cechy ruchu 
obrotowego Ziemi 

– wyjaśnia pojęcia: górowanie, 
dołowanie gwiazdy, siła Coriolisa, 
prędkość liniowa, prędkość kątowa 
podczas ruchu obrotowego 

– wskazuje skutki działania siły Coriolisa 
dla środowiska przyrodniczego 

– przedstawia na rysunku mechanizm 
działania siły Coriolisa 

– rozumie i wyjaśnia wpływ ruchu 
obrotowego Ziemi na środowisko 
przyrodnicze oraz życie i działalność 
człowieka 

– przedstawia za pomocą rysunków 
następstwa ruchu obrotowego Ziemi 
(np. zmianę dnia i nocy, spłaszczenie 
Ziemi, widomą wędrówkę Słońca po 
sklepieniu niebieskim) 

– wyjaśnia skutki występowania siły 
Coriolisa dla środowiska przyrodniczego 
i działalności człowieka (np. wpływ na 
kierunek stałych wiatrów, prądów 
morskich, torów ruchu pocisków i 
rakiet) 

10. Ruch obiegowy Ziemi – wymienia cechy ruchu obiegowego Ziemi 
i jego następstwa 

– wyjaśnia pojęcia: peryhelium, aphelium, 
układ horyzontalny 

– przedstawia na rysunku oświetlenie 
Ziemi w dniach równonocy i przesileń 

– wyjaśnia przyczynę występowania dni i 
nocy polarnych na obszarach 
podbiegunowych 

– przedstawia na rysunku strefy 
oświetlenia Ziemi i omawia ich 
charakterystyczne cechy 

– oblicza szerokość geograficzną 
dowolnego miejsca na Ziemi na 
podstawie górowania Słońca w dniach 
równonocy i przesileń 
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Temat 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 

Uczeń: 

  – wymienia i rozumie następstwa ruchu 
obiegowego Ziemi oraz ich wpływ na 
środowisko przyrodnicze i działalność 
człowieka 

– oblicza wysokość górowania Słońca w 
dowolnym miejscu na Ziemi w dniach 
równonocy i przesileń 

– zna i stosuje zależność między 
szerokością geograficzną danego 
miejsca a wysokością Gwiazdy Polarnej 
nad horyzontem 

11. Czas, odwieczny 
problem 

– wyjaśnia pojęcia: doba słoneczna, czas 
słoneczny, strefowy, urzędowy, 
międzynarodowa linia zmiany daty 

– wskazuje na mapie przebieg 
międzynarodowej linii zmiany daty 

– wyjaśnia różnice między kalendarzem 
juliańskim a gregoriańskim 

– wyznacza czas strefowy oraz strefy czasu 
– podaje nazwy europejskich stref 

czasowych 

– określa zasadę liczenia lat przestępnych 
w kalendarzu gregoriańskim 

– oblicza czas słoneczny dowolnego punktu 
na Ziemi 

– wyjaśnia różnicę między czasem letnim 
a zimowym w Polsce 

– oblicza rozciągłość równoleżnikową 

– oblicza czas słoneczny dowolnego 
miejsca na Ziemi na podstawie różnicy 
długości geograficznej 

– oblicza długość geograficzną na 
podstawie różnicy czasu słonecznego 

– wyjaśnia mechanizm zmiany daty po 
przekroczeniu międzynarodowej linii 
zmiany daty 

IV. Budowa i dzieje Ziemi 

12. Badania i budowa 
wnętrza Ziemi 

– wymienia źródła wiedzy o budowie 
wnętrza Ziemi 

– wyjaśnia pojęcia: fale podłużne, fale 
poprzeczne, warstwa nieciągłości, stopień 
geotermiczny, gradient geotermiczny, 
magnetosfera 

– wymienia sfery Ziemi i podaje 
podstawowe ich cechy 

– przedstawia na schemacie budowę 
wnętrza Ziemi 

– porównuje poszczególne warstwy 
wnętrza Ziemi: skład chemiczny, 
właściwości fizyczne, głębokość 
występowania 

– potrafi wyjaśnić przyczyny wzrostu 
temperatury i ciśnienia we wnętrzu 
Ziemi 

– opisuje znaczenie magnetosfery dla życia 
na Ziemi 

13, 14. Najważniejsze 
wydarzenia w dziejach 
Ziemi (ewolucja Ziemi 
i życia; kenozoik – era 
ssaków zdominowana 
w holocenie przez 
człowieka) 

– wyjaśnia pojęcia: skamieniałości 
przewodnie, orogenezy, dryf 
kontynentów, transgresje i regresje morza 

– charakteryzuje metody badania dziejów 
Ziemi 

– wymienia ery i okresy w dziejach Ziemi 

– omawia przyczyny i przebieg 
zlodowaceń w plejstocenie 

– lokalizuje na mapie góry powstałe 
w orogenezie kaledońskiej, hercyńskiej i 
alpejskiej 

– przedstawia rozwój świata 
organicznego oraz główne etapy ewolucji 
człowieka 

– analizuje tabelę stratygraficzną i mapę 
geologiczną oraz podaje wnioski 

– charakteryzuje wydarzenia geologiczne 
oraz przyrodnicze w poszczególnych 
erach 

– przedstawia dzieje geologiczne w postaci 
ciągu zdarzeń i zależności przyczynowo-
skutkowych 

– wyjaśnia konsekwencje przemieszczania 
się kontynentów w przeszłości 
geologicznej 

– ocenia zmiany środowiska 
przyrodniczego w holocenie 
spowodowane działalnością człowieka 

15. Minerały – właściwości 
i rozpoznawanie 

– wyjaśnia pojęcie: minerał, minerał 
skałotwórczy, mineraloid 

– podaje różnice między minerałem 
a związkiem chemicznym 

– wymienia cechy rozpoznawcze 
minerałów 

– podaje przykłady wykorzystania 
minerałów w życiu gospodarczym 

– charakteryzuje główne cechy minerałów 
– określa twardość minerałów budujących 

poszczególne skały za pomocą skali 
Mohsa 

– dokonuje podziału minerałów pod 
względem chemicznym oraz podaje ich 
przykłady 



 

 

 

 
 
 

Temat 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 

Uczeń: 

16. Skały – wyjaśnia pojęcia; skała, skała magmowa, 
skala osadowa, skała metamorficzna, 
diageneza, budowa jawno- i 
skrytokrystaliczna 

– dokonuje podziału skał 

– przedstawia warunki, w jakich powstają 
różne rodzaje skał magmowych i 
osadowych 

– opisuje warunki, w jakich dochodzi do 
metamorfizmu skał 

– rozpoznaje podstawowe okazy skały 

– wykazuje związek między miejscem 
krystalizacji magmy z budową skał 
magmowych 

– rozpoznaje główne minerały 
skałotwórcze 

– potrafi przedstawić na schemacie cykl 
geologiczny, uwzględniając rodzaj skał 
oraz procesy geologiczne prowadzące do 
ich powstania 

– rozpoznaje na podstawie zdjęć, okazów, 
opisów rodzaje skał i podaje ich nazwę, 
charakterystyczne cechy oraz wyjaśnia 
genezę 

– ocenia działania służące racjonalnemu 
gospodarowaniu zasobami naturalnymi 

17. Złoża surowców 
mineralnych 

– wyjaśnia pojęcia: złoże surowców 
mineralnych, pokłady, soczewki, 
wysady, żyły, gniazda, intruzja 

– wymienia typy złóż mineralnych 

– dokonuje podziału złóż mineralnych ze 
względu na działy gospodarki człowieka, 
w których są wykorzystywane 

– przedstawia związek między budową 
geologiczną a typem złoża 

– zna metody eksploatacji surowców 
mineralnych 

– ocenia zmiany środowiska 
przyrodniczego wywołane eksploatacją 
surowców mineralnych 

– potrafi na podstawie przekroju 
geologicznego rozpoznać typ złoża 
mineralnego 

– ocenia znaczenie surowców mineralnych 
oraz podaje przykłady ich zastosowania 
w gospodarce człowieka 

 
 

Konieczna Anna 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania edukacyjne z przedmiotu geografia 

Klasa III 

Zakres podstawowy 



DEMOGRAFIA I PROCESY OSADNICZE 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 

Uczeń: 
- wyjaśnia pojęcia: współczynnik 

urodzeń, współczynnik zgonów, 

przyrost naturalny, eksplozja 

demograficzna, 

- podaje aktualną liczbę ludności 

świata, 

- wyjaśnia pojęcia: współczynnik 

feminizacji, piramida wieku i płci, 

społeczeństwo młode, społeczeństwo 

stare, średnia długość życia, 

- wyjaśnia pojęcia: ekumena, 

anekumena, subekumena, wskaźnik 

gęstości zaludnienia, bariera 

osadnicza,  

- wyjaśnia pojęcia: migracja, 

emigracja, imigracja, repatriacja, 

saldo migracji, przyrost rzeczywisty, 

- wyjaśnia pojęcia: osadnictwo, 

miasto, wieś, funkcje miast, 

fizjonomia miast, 

- wyjaśnia pojęcia: urbanizacja, 

- wymienia najludniejsze kraje 

świata i wskazuje je na mapie, 

- odszukuje w roczniku 

statystycznym dane dotyczące liczby 

ludności i przyrostu naturalnego, 

- podaje okresy najszybszego 

wzrostu zaludnienia świata, 

opisuje strukturę wiekową 

społeczeństwa młodego i starego 

- wyróżnia przyrodnicze i 

pozaprzyrodnicze czynniki 

wpływające na rozmieszczenie 

ludności, 

- oblicza wskaźnik gęstości 

zadudnienia dla wybranego państwa 

świata, 

- wskazuje na mapie świata regiony 

lub państwa o największej i 

najmniejszej gęstości zaludnienia 

- wyróżnia rodzaje migracji ze 

względu na czas ich trwania, 

- wymienia czynniki decydujące o 

tempie przyrostu naturalnego, 

- analizuje wykres przedstawiający 

fazy rozwoju demograficznego, 

- wymienia skutki eksplozji 

demograficznej 

- wyróżnia kryteria podziału 

społeczeństw na młode i stare, 

- wyróżnia przyczyny dużej 

dzietności kobiet w krajach 

rozwijających się oraz małej w 

krajach rozwiniętych gospodarczo, 

- opisuje strukturę demograficzną 

(wieku, płci, zatrudnienia) 

wybranego państwa na podstawie 

wykresów liniowych, słupkowych 

oraz piramid wieku i płci ludności 

- wymienia przykłady skutków 

nadmiernej koncentracji ludności w 

państwach słabo rozwiniętych 

- wymienia główne przyczyny 

- wyjaśnia pojęcia: regres 

demograficzny, dzietność, 

- wyjaśnia przyczyny zmian liczby 

ludności świata na przestrzeni 

dziejów, 

- opisuje czynniki wpływające na 

wielkość przyrostu naturalnego, 

- analizuje przyczyny zróżnicowania 

wielkości przyrostu naturalnego w 

państwach o różnym poziomie 

rozwoju gospodarczego, 

- ocenia tendencje zmian przyrostu 

naturalnego w poszczególnych 

fazach rozwoju demograficznego, 

- ocenia konsekwencje eksplozji 

demograficznej. 

- analizuje przyczyny kształtowania 

się społeczeństwa młodego i starego, 

- charakteryzuje cechy i problemy 

społeczeństwa starego i młodego, 

- formułuje zależność między 



wskaźnik urbanizacji, aglomeracja 

monocentryczna, aglomeracja 

policentryczna, megalopolis, 

wyjaśnia pojęcia: współczynnik 

urodzeń, współczynnik zgonów, 

przyrost naturalny, eksplozja 

demograficzna, 

- podaje aktualną liczbę ludności 

świata, 

- wyjaśnia pojęcia: współczynnik 

feminizacji, piramida wieku i płci, 

społeczeństwo młode, społeczeństwo 

stare, średnia długość życia, 

- wyjaśnia pojęcia: ekumena, 

anekumena, subekumena, wskaźnik 

gęstości zaludnienia, bariera 

osadnicza,  

- wyjaśnia pojęcia: migracja, 

emigracja, imigracja, repatriacja, 

saldo migracji, przyrost rzeczywisty, 

- wyjaśnia pojęcia: osadnictwo, 

miasto, wieś, funkcje miast, 

fizjonomia miast, 

- wyróżnia i wskazuje na mapie 

główne kierunki przemieszczania się 

ludności na świecie, 

- wymienia pozytywne i negatywne 

skutki migracji, 

- wyjaśnia różnice między państwem 

emigracyjnym a państwem 

imigracyjnym 

- wymienia główne cechy osadnictwa 

wiejskiego, 

- wyróżnia podstawowe funkcje 

miast, 

- rozpoznaje typy fizjonomiczne 

miast na podstawie opisu, fotografii 

- wymienia płaszczyzny procesu 

urbanizacji, 

- wyróżnia i wskazuje na mapie 

największe zespoły miejskie świata, 

- rozpoznaje na schematach 

poszczególne typy zespołów 

miejskich 

- podaje przyczyny zmian przyrostu 

naturalnego i przyrostu 

migracji: ekonomiczne, zdrowotne, 

społeczne, religijne, ekologiczne, 

polityczne, 

- wymienia podstawowe typy 

fizjonomiczne miast na świecie i 

wskazuje ich przykłady na mapie, 

- wyróżnia i opisuje kolejne fazy 

urbanizacji, wyjaśnia przyczyny 

kryzysu śródmieścia, 

- wymienia przyczyny eksplozji 

miast w krajach słabo rozwiniętych 

gospodarczo w drugiej połowie XX 

wieku 

- wyróżnia skutki koncentracji 

ludności w zespołach miejskich. 

- porównuje aglomeracją 

monocentryczną, policentryczną i 

megalopolis, 

- wskazuje na mapie przykłady 

różnych typów zespołów miejskich, 

- omawia kierunki i przyczyny zmian 

w rozwoju wielkich aglomeracji 

miejskich 

strukturą wieku a poziomem rozwoju 

społeczno-gospodarczego 

społeczeństwa, 

- wyjaśnia dysproporcje w długości 

trwania życia kobiety i mężczyzny w 

wybranych państwach i regionach 

świata, 

- analizuje i interpretuje piramidy 

wieku i płci ludności różnych 

krajów,  

- opisuje strukturę zatrudnienia 

ludności w państwach o różnym 

poziomie rozwoju gospodarczego, 

- analizuje przyczyny i skutki 

bezrobocia w państwach o różnym 

poziomie rozwoju gospodarczego. 

- na podstawie mapy opisuje 

przestrzenne zróżnicowanie gęstości 

zaludnienia,  

- analizuje wpływ poszczególnych 

przyrodniczych i 

pozaprzyrodniczych czynników na 

rozmieszczenie ludności, 



- wyjaśnia pojęcia: urbanizacja, 

wskaźnik urbanizacji, aglomeracja 

monocentryczna, aglomeracja 

policentryczna, megalopolis, 

- wyjaśnia pojęcia: współczynnik 

urodzeń, współczynnik zgonów, 

przyrost naturalny, eksplozja 

demograficzna, 

- podaje aktualną liczbę ludności 

świata, 

- wyjaśnia pojęcia: współczynnik 

feminizacji, piramida wieku i płci, 

społeczeństwo młode, społeczeństwo 

stare, średnia długość życia, 

- wyjaśnia pojęcia: ekumena, 

anekumena, subekumena, wskaźnik 

gęstości zaludnienia, bariera 

osadnicza,  

- wyjaśnia pojęcia: migracja, 

emigracja, imigracja, repatriacja, 

saldo migracji, przyrost rzeczywisty, 

- wyjaśnia pojęcia: osadnictwo, 

miasto, wieś, funkcje miast, 

rzeczywistego ludności Polski w 

okresie powojennym, 

- wyróżnia okresy niżów i wyżów 

demograficznych w latach po II 

wojnie światowej 

- wymienia przyczyny i kierunki 

emigracji z Polski 

- podaje kierunki migracji 

wewnętrznych w okresie 

powojennym 

- opisuje przyczyny regresu 

demograficznego w ostatniej 

dekadzie XX wieku 

- wskazuje na mapie obszary o 

największej i najmniejszej gęstości 

zaludnienia 

- wymienia cechy struktury wieku i 

płci ludności Polski, 

- wyróżnia przyczyny procesu 

starzenia się społeczeństwa, 

wymienia istotne konsekwencje tego 

procesu, 

- podaje główne przyczyny 

bezrobocia, wskazuje na mapie 

obszary o najmniejszej i największej 

stopie bezrobocia, 

- wymienia najważniejsze typy 

układów przestrzennych wsi w 

Polsce 

- analizuje dysproporcje w 

rozmieszczeniu ludności w skali 

świata i poszczególnych 

kontynentów. 

- charakteryzuje pozytywne i 

negatywne skutki migracji dla 

regionów o nasileniu imigracji lub 

emigracji, 

- analizuje przyczyny dodatniego i 

ujemnego salda migracji w 

wybranych krajach, 

- ocenia na wybranych przykładach 

skutki migracji dla krajów 

emigracyjnych i imigracyjnych, 

- analizuje zależność między 

poziomem rozwoju społeczno-

gospodarczego a ruchami 

migracyjnymi ludności. 

- opisuje układ przestrzenny miasta 

średniowiecznego, 

- porównuje cechy różnych typów 

fizjonomicznych miast, 

- charakteryzuje czynniki 



fizjonomia miast, 

- wyjaśnia pojęcia: urbanizacja, 

wskaźnik urbanizacji, aglomeracja 

monocentryczna, aglomeracja 

policentryczna, megalopolis 

wpływające na zróżnicowanie 

fizjonomii miast na świecie, 

- porównuje uwarunkowania 

historyczne, kulturowe i 

cywilizacyjne rozwoju miast na 

różnych kontynentach. 

- charakteryzuje główne zagrożenia 

dla środowiska przyrodniczego 

wynikające z rozwoju miast 

- analizuje przyczyny regresu 

demograficznego, w tym ujemnego 

przyrostu naturalnego i ujemnego 

salda migracji Polski w ostatnich 

latach, 

- porównuje różnice wartości 

przyrostu naturalnego między 

miastem a wsią, 

- formułuje zależności między 

przyrostem rzeczywistym a saldem 

migracji wewnętrznych i 

zagranicznych oraz opisuje ich 

wpływ na rozwój demograficzny 

wybranych regionów kraju, 



- analizuje przyczyny dysproporcji w 

rozmieszczeniu ludności w Polsce, 

- ocenia konsekwencje emigracji 

części Polaków po wstąpieniu Polski 

do UE, 

- prognozuje tendencje procesów 

demograficznych w Polsce 

- prognozuje konsekwencje 

społeczno-gospodarcze procesu 

starzenia się ludności Polski, 

- opisuje tendencje zmian w 

strukturze zatrudnienia i poziomie 

bezrobocia w ostatnich latach, 

uwzględniając sytuację gospodarczą 

Polski i saldo migracji 

- analizuje strukturę wieku i płci, 

wykorzystując piramidę ludności 

Polski 

- wyróżnia podstawowe elementy 

urbanistyczne miast o genezie 

średniowiecznej, renesansowej i 

przemysłowej oraz wskazuje na 

mapie Polski ich przykłady 



Rolnictwo 
- wyjaśnia pojęcia: okres 

wegetacyjny roślin, żyzność gleby, 

urodzajność gleby, melioracja 

- wyjaśnia pojęcia: kultura rolna, 

struktura agrarna, interwencjonizm 

państwowy, spółdzielczość, 

wielkoobszarowe gospodarstwo 

plantacyjne 

- wyjaśnia pojęcia: plony, zbiory, 

rolnictwo intensywne, rolnictwo 

ekstensywne, towarowość rolnictwa, 

monokultura, rolnictwo plantacyjne, 

- wyjaśnia pojęcia: głód jawny, głód 

utajony, niedożywienie, 

 

- wyróżnia najważniejsze funkcje 

rolnictwa, 

- wyróżnia pozaprzyrodnicze 

czynniki rozwoju rolnictwa, 

- wymienia podstawowe typy 

własności w rolnictwie i ich wpływ 

na poziom rozwoju rolnictwa, 

- wyróżnia podstawowe elementy 

struktury użytkowania ziemi, 

- wymienia i wskazuje na mapie 

obszary o najkorzystniejszych 

warunkach dla rozwoju rolnictwa na 

świecie 

- wymienia i opisuje czynniki 

przyrodnicze warunkujące rozwój 

rolnictwa na świecie, 

- wskazuje na mapie obszary o 

najkorzystniejszych warunkach dla 

rozwoju rolnictwa na 

poszczególnych kontynentach 

- opisuje cechy rolnictwa 

intensywnego i ekstensywnego oraz 

- wymienia cechy klimatu, gleb oraz 

ukształtowania powierzchni, które 

sprzyjają rozwojowi rolnictwa 

- formułuje zależności między 

poziomem rozwoju rolnictwa a 

warunkami przyrodniczymi 

- wymienia działania zmierzające do 

modyfikacji warunków 

przyrodniczych dla potrzeb rolnictwa 

- na podstawie danych 

statystycznych określa poziom 

produkcji rolnej wybranego regionu 

lub kraju 

- wymienia i wskazuje na mapie 

najważniejsze łowiska na świecie, 

- wymienia podstawowe czynniki 

wpływające na rozmieszczenie 

łowisk na świecie, 

- wymienia podstawowe ustalenia 

Konwencji Prawa Morza 

- wykorzystując wykresy i tabele 

statystyczne opisuje strukturę 

- analizuje udział rolnictwa w 

tworzeniu PKB w wybranych 

krajach. 

- dokonuje analizy środowiska 

przyrodniczego wybranych regionów 

pod kątem przydatności dla rozwoju 

rolnictwa 

- ocenia na podstawie analizy map 

tematycznych i czynników 

społeczno-ekonomicznych warunki 

rozwoju rolnictwa wybranych 

obszarów na świecie 

- analizuje przyczyny zróżnicowania 

efektywności rolnictwa w różnych 

regionach świata, 

- rozpoznaje typ rolnictwa 

wybranych krajów na podstawie 

analizy wskaźników efektywności 

rolnictwa,  

- formułuje zależność między 

nakładami kapitału i pracy a 

efektywnością rolnictwa, 



ich rodzaje,  

- wymienia i wskazuje na mapie 

przykłady występowania różnych 

typów rolnictwa na świecie 

- wyróżnia i wskazuje na mapie 

państwa o największych połowach 

morskich i słodkowodnych 

- wyróżnia i wskazuje na mapie 

obszary nadwyżek i niedoborów 

żywności na świecie, 

- opisuje zróżnicowanie poziomu 

wyżywienia ludności na świecie, 

- wymienia podstawowe przyczyny 

występowania głodu, 

- wykazuje różnice miedzy głodem 

jawnym a głodem utajonym, 

- podaje przykłady działań 

ograniczających zjawisko głodu 

- wymienia czynniki przyrodnicze i 

pozaprzyrodnicze warunkujące 

rozwój rolnictwa w Polsce 

zasiewów i strukturę produkcji 

zwierzęcej w Polsce, 

- opisuje rolę poszczególnych 

czynników przyrodniczych i 

pozaprzyrodniczych dla rozwoju 

rolnictwa, 

- wskazuje na mapie obszary o 

najbardziej i najmniej korzystnych 

warunkach rozwoju rolnictwa w 

Polsce, 

- odczytuje z tabel dane statystyczne 

dotyczące czynników 

pozaprzyrodniczych warunkujących 

rozwój rolnictwa w Polsce 

- analizuje i wyjaśnia prawidłowości 

w rozmieszczeniu rolnictwa 

intensywnego i ekstensywnego na 

świecie 

- wyjaśnia przyczyny znacznego 

spadku wielkości połowu ryb u 

zachodnich wybrzeży Ameryki 

Południowej 

dokonuje analizy środowiska 

przyrodniczego wybranych regionów 

Polski pod kątem przydatności dla 

rozwoju rolnictwa 

- wykorzystując dane statystyczne 

dotyczące rolnictwa, porównuje 

gospodarkę rolną Polski i innych 

krajów Unii Europejskiej, 

- proponuje zmiany w polskim 

rolnictwie, które mogłyby 

spowodować wzrost jego 

efektywności i intensywności 

Energetyka i przemysł 

 
- wyjaśnia pojęcia: energetyka, bilans - wskazuje na mapie główne obszary - wskazuje na mapie obszary - charakteryzuje problem 



energetyczny 

- wyróżnia rodzaje źródeł energii 

uwzględniając podział na zasoby 

odnawialne i nieodnawialne 

- wyjaśnia pojęcia: energetyka 

cieplna, jądrowa, wodna, 

geotermiczna, sprawność 

energetyczna, alternatywne źródła 

energii 

- wyróżnia alternatywne źródła 

energii 

- wyjaśnia pojęcia: przemysł, 

lokalizacja przymusowa, lokalizacja 

związana, lokalizacja swobodna, 

korzyści aglomeracji 

- wyjaśnia pojęcia: okręg 

przemysłowy, technopolie, 

deglomeracja przemysłu, specjalna 

strefa ekonomiczna, restrukturyzacja 

przemysłu, globalizacja 

wydobycia i największych 

producentów ropy naftowej, gazu 

ziemnego, węgla kamiennego i 

brunatnego na świecie 

- wyróżnia typy elektrowni i 

wymienia przykłady ich 

zróżnicowanego udziału w produkcji 

energii elektrycznej w wybranych 

państwach świata 

- opisuje wybrane czynniki 

lokalizacji i ich wpływ na określone 

typy zakładów przemysłowych 

- wymienia i wskazuje na mapie 

największe okręgi przemysłowe 

świata, 

- wymienia cechy przemysłu 

zaawansowanych technologii i jego 

lokalizacji 

- wymienia główne surowce 

energetyczne i wskazuje na mapie 

miejsca ich wydobycia w Polsce, 

- opisuje strukturę produkcji energii 

elektrycznej w Polsce 

ujemnego bilansu energetycznego, 

- opisuje udział poszczególnych 

surowców energetycznych w 

światowej strukturze zużycia energii 

pierwotnej 

- opisuje zróżnicowanie wielkości 

produkcji energii elektrycznej w 

różnych regionach świata, 

- wymienia największych 

producentów energii elektrycznej, 

- wymienia przykłady wykorzystania 

alternatywnych źródeł energii na 

świecie. 

- dokonuje podziału przemysłu na 

branże, 

- wyróżnia główne etapy rozwoju 

przemysłu, 

- wyróżnia podstawowe typy 

lokalizacji, 

- opisuje proces restrukturyzacji 

przemysłu w krajach rozwiniętych i 

wymienia jego skutki dla gospodarki, 

- opisuje tendencje zmian w 

wyczerpywania się złóż surowców 

energetycznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem ropy naftowej 

- analizuje wielkość produkcji 

energii elektrycznej oraz jej zużycia 

na 1 mieszkańca jako miernika 

rozwoju gospodarczego 

- opisuje wady i zalety elektrowni 

atomowych, 

- ocenia konieczność zmian w 

światowej strukturze wykorzystania 

surowców energetycznych,  

- analizuje procentowy udział 

różnych typów elektrowni w bilansie 

energetycznym świata 

- charakteryzuje proces 

restrukturyzacji na przykładzie 

wybranego okręgu przemysłowego, 

- porównuje przemiany zachodzące 

w przemyśle w krajach wysoko 

rozwiniętych, krajach Europy 

Środkowo-Wschodniej i krajach 

rozwijających się, 



koncentracji przemysłu na świecie 

- wymienia główne problemy 

polskiej energetyki, 

- określa możliwości wykorzystania 

w Polsce alternatywnych źródeł 

energii,  

- wskazuje na mapie lokalizację 

największych elektrowni cieplnych i 

wodnych, 

- wyjaśnia przewagę elektrowni 

cieplnych w bilansie energetycznym 

Polski 

- ocenia znaczenie wielkich 

międzynarodowych koncernów w 

rozwoju przemysłu na świecie 

- proponuje zmiany w strukturze 

produkcji energii elektrycznej, które 

mogą być korzystne dla 

bezpieczeństwa energetycznego 

Polski, 

- analizuje czynniki, które 

zdecydowały o spadku zużycia 

energii elektrycznej, 

- uzasadnia konieczność zmian 

kierunku dostaw gazu ziemnego do 

Polski, 

- analizuje konieczność 

przeprowadzenia zmian w energetyce 

polskiej 

Usługi 
- dokonuje podziału usług według 

różnych kryteriów 

- wyjaśnia pojęcia: turystyka, saldo 

obrotów turystycznych, 

- wymienia najważniejsze czynniki 

- wyróżnia czynniki wpływające na 

poziom rozwoju usług 

- dokonuje podziału turystyki ze 

względu na jej motywy, 

- wskazuje na mapie świata państwa 

- określa związek między poziomem 

rozwoju gospodarczego a wielkością 

zatrudnienia w usługach, 

- opisuje znaczenie usług dla rozwoju 

gospodarczego krajów o różnym 

- analizuje tendencje występujące w 

zatrudnieniu w różnych sektorach 

gospodarki w krajach o różnym 

poziomie rozwoju gospodarczego, 

- uzasadnia rolę zatrudnienia w 



rozwoju turystyki 

wyjaśnia pojęcia: walory 

turystyczne, monokultura turystyczna 

najczęściej odwiedzane przez 

turystów (światowe potęgi 

turystyczne), 

- wyróżnia i opisuje przykłady 

walorów turystycznych, 

- wskazuje na mapie i opisuje 

przykłady najbardziej atrakcyjnych 

regionów turystycznych świata 

poziomie rozwoju gospodarczego 

- opisuje na wybranych przykładach 

zagrożenia dla środowiska 

przyrodniczego spowodowane 

rozwojem turystyki 

- opisuje walory turystyczne 

wybranych regionów turystycznych, 

- wymienia zagrożenia płynące dla 

gospodarek państw, w których 

występuje monokultura turystyczna 

- opisuje zmiany, jakie zaszły w 

okresie transformacji w usługach w 

Polsce 

- wskazuje na mapie województwa o 

najwyższym i najniższym poziomie 

zatrudnienia w usługach 

- wymienia przykłady walorów 

turystycznych Polski 

- podaje przykłady zabytków Polski 

wpisanych na listę Światowego 

Dziedzictwa Kulturowego i 

Przyrodniczego 

usługach jako miernika rozwoju 

gospodarczego kraju, 

- wskazuje na mapie regiony na 

świecie o wysokim i niskim udziale 

usług w gospodarce i wyjaśnia 

występujące między nimi 

dysproporcje. 

- analizuje korzyści dla człowieka i 

gospodarki, wynikające z rozwoju 

turystyki, 

- analizuje czynniki decydujące o 

rozwoju turystyki na świecie, 

- wyróżnia i ocenia przyczyny 

występowania ujemnego salda 

obrotów turystycznych w części 

najbardziej zamożnych krajów 

świata.  

- uzasadnia intensywny rozwój 

turystyki w wybranych regionach 

świata, analizując ich walory 

krajoznawcze, wypoczynkowe, 

handlowe lub biznesowe, 

- charakteryzuje zjawiska  



zagrażające dochodom z turystyki w 

państwach charakteryzujących się 

monokulturą turystyczną, podaje ich 

przykłady, 

- na wybranych przykładach określa 

pozytywne i negatywne skutki 

rozwoju turystyki w krajach słabo 

rozwiniętych 

porównuje rozwój usług w 

gospodarce socjalistycznej Polski lat 

90. i współczesnej gospodarce 

wolnorynkowej 

ocenia atrakcyjność turystyczną 

Polski na tle innych krajów 

europejskich 

- ocenia poziom rozwoju bazy 

turystycznej w Polsce, 

- prognozuje rolę rozwoju turystyki 

w wybranych regionach kraju, 

- charakteryzuje atrakcyjność 

turystyczną regionu, w którym 

mieszka, 

- planuje wycieczkę turystyczną, 



wykorzystując mapy, przewodniki, 

foldery i ilustracje. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie sprosta wymaganiom na ocenę dopuszczającą, co uniemożliwia dalsze zdobywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności  

- popełnia poważne błędy merytoryczne  

- nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- biegle posługuje się zdobytą wiedzą w rozwiązywaniu problemów, proponuje niekonwencjonalne, nietypowe rozwiązania  

- samodzielnie i twórczo rozwija własne umiejętności i uzdolnienia  

- przeprowadza wnikliwą analizę sytuacji, dostrzega prawidłowości i zależności  

- wyszukuje i selekcjonuje informacje  

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

 

 

Anna Konieczna 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania edukacyjne z przedmiotu geografia 

Klasa IV 

Zakres podstawowy 



GEOGRAFIA POLITYCZNA 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 

Uczeń: 
- wyjaśnia pojęcie: globalizacja 

wyjaśnia pojęcia: wskaźnik rozwoju 

społecznego HDI, produkt krajowy 

brutto PKB, wskaźnik skolaryzacji, 

dzietność kobiet 

- wyjaśnia pojęcie: terytoria zależne, 

wody wewnętrzne, morze 

terytorialne, strefa wyłączności 

ekonomicznej 

- wyjaśnia pojęcie: terroryzm 

- wyróżnia czynniki sprzyjające 

rozwojowi procesów 

globalizacyjnych, 

- wyróżnia cechy procesu 

globalizacji, 

- wymienia przykłady procesów 

globalizacyjnych na świecie, 

- wymienia przyczyny dysproporcji 

w poziomie życia ludności, 

- wyróżnia podstawowe mechanizmy 

narastania nierówności w rozwoju 

społeczno-gospodarczym, 

- wymienia mierniki poziomu 

rozwoju społeczno-gospodarczego 

krajów, 

- na podstawie wartości wskaźnika 

HDI wyróżnia trzy grupy państw: 

kraje wysoko rozwinięte, kraje 

średnio rozwinięte, kraje słabo 

rozwinięte (KWR, KŚR, KSR), 

- wskazuje na mapie przykłady 

- podaje przykłady współpracy 

międzynarodowej w celu zwalczania 

- opisuje pozytywne i negatywne 

konsekwencje procesu globalizacji 

dla życia ludzi 

- wskazuje na mapie wybrane 

terytoria zależne i opisuje ich funkcje 

- wymienia i wskazuje na mapie 

przykłady międzynarodowych 

organizacji gospodarczych 

(MERCOSUR, NAFTA, Unia 

Europejska, EFTA, ASEAN, OECD, 

OPEC) i polityczno-wojskowych 

(NATO) 

- opisuje cele, etapy i płaszczyzny 

integracji w ramach Unii 

Europejskiej,  

- określa zasady wspólnej polityki 

gospodarczej w ramach UE 

- wskazuje na mapie i wyróżnia 

przyczyny konfliktów i napięć w 

- opisuje i ocenia przejawy procesu 

globalizacji w Polsce i własnym 

regionie, 

- ocenia rolę mediów w procesach 

globalizacyjnych świata, 

- określa skutki procesu globalizacji 

dla wybranych regionów świata. 

- omawia konstrukcję wskaźnika 

HDI i charakteryzuje rozmieszczenie 

państw według tego wskaźnika, 

- analizuje przyczyny pogłębiania się 

nierówności w poziomie rozwoju 

społeczno-gospodarczego państw, 

- charakteryzuje wskaźniki rozwoju 

społeczno-gospodarczego ukazujące 

dysproporcje pomiędzy krajami 

wysoko i słabo rozwiniętymi, 

- porównuje kraje wysoko i słabo 

rozwinięte. 

- analizuje główne przyczyny zmian 

na mapie politycznej świata, 



KWR, KŚR, KSR 

- wyróżnia i wskazuje na mapie 

państwa, które powstały w Europie 

oraz w Azji po 1989 roku 

- wymienia główne płaszczyzny 

integracji państw, 

- opisuje podstawy działań 

integracyjnych na świecie, 

- wyróżnia podstawowe kierunki 

działań Organizacji Narodów 

Zjednoczonych, 

- wyróżnia cele działań niektórych 

wyspecjalizowanych organizacji 

ONZ 

- wskazuje na mapie państwa 

członkowskie UE, 

- wyróżnia podstawowe instytucje 

UE 

- opisuje formy współczesnego 

terroryzmu, przedstawia jego 

przyczyny i skutki, 

światowego terroryzmu 

- wymienia przyczyny konfliktów 

Europie, 

- wskazuje na mapie i wyróżnia 

przyczyny konfliktów w Azji (np. w 

Izraelu i Kaszmirze),  

- wymienia przyczyny częstych 

konfliktów zbrojnych w Afryce i 

podaje ich przykłady 

- wymienia przyczyny i opisuje 

proces rozpadu bądź jednoczenia się 

państw w Europie po 1989 roku, 

- analizuje przyczyny rozpadu 

Związku Radzieckiego.  

- wyróżnia i krótko opisuje 

najważniejsze organy ONZ: Radę 

Bezpieczeństwa, Zgromadzenie 

Ogólne, Radę Społeczną i 

Gospodarczą, Radę Powierniczą, 

Międzynarodowy Trybunał 

Sprawiedliwości, Sekretariat, 

- analizuje korzyści i zagrożenia 

wynikające z integracji gospodarczej 

na świecie, 

- wymienia przykłady ważniejszych 

osiągnięć i porażek ONZ 

- analizuje przyczyny procesów 

integracyjnych w Europie,  

- określa udział poszczególnych 

instytucji UE w podejmowaniu 

decyzji, 

- opisuje procesy integracyjne w 



zbrojnych na świecie ramach UE, 

- wyróżnia i opisuje najważniejsze 

wydarzenia w procesie integracji 

krajów europejskich, 

- porównuje korzyści, jakie czerpią z 

integracji państwa tzw. „starej” i 

„nowej” Unii.   

- analizuje przyczyny wybranych 

konfliktów na świecie, podaje strony 

konfliktów, 

- analizuje powody częstych 

konfliktów, w tym wojen domowych 

w Afryce, 

- omawia przyczyny interwencji 

międzynarodowej w Afganistanie i 

Iraku, ocenia ich skuteczność. 

REGIONY W POLSCE 
- wyjaśnia pojęcia: region, krajobraz 

kulturowy 

- wyjaśnia pojęcia: tożsamość 

regionalna, regionalizm, tożsamość 

lokalna 

- opisuje wpływ środowiska 

przyrodniczego na kształtowanie się 

regionów, 

- wyróżnia i wskazuje na mapie 

najwcześniej ukształtowane regiony 

Polski 

- wymienia przykłady regionalizmów 

- opisuje wpływ uprzemysłowienia 

na rozwój nowych regionów 

- podaje przykłady obszarów w 

Polsce o silnych wpływach 

regionalizmów 

- ocenia znaczenie podziału 

administracyjnego na kształtowanie 

nowych przestrzeni regionalnych, 

- wymienia aspekty uwzględniane 

przy wytyczaniu granic obecnych 

województw. 

- analizuje i ocenia poziom poczucia 



i wyróżnia ich najbardziej 

charakterystyczne cechy 

tożsamości regionalnej i lokalnej w 

swoim miejscu zamieszkania. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie sprosta wymaganiom na ocenę dopuszczającą, co uniemożliwia dalsze zdobywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności  

- popełnia poważne błędy merytoryczne  

- nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- biegle posługuje się zdobytą wiedzą w rozwiązywaniu problemów, proponuje niekonwencjonalne, nietypowe rozwiązania  

- samodzielnie i twórczo rozwija własne umiejętności i uzdolnienia  

- przeprowadza wnikliwą analizę sytuacji, dostrzega prawidłowości i zależności  

- wyszukuje i selekcjonuje informacje  

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

 

 

Anna Konieczna 


