
Zasady oceniania wewnątrzszkolnego z geografii  
dla absolwentów gimnazjum w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Sączu 

 
I. Ogólne zasady oceniania z przedmiotu: 

1. Ocenie podlegają różne formy aktywności i umiejętności ucznia wymienione w ZOW, przy czym za 
obowiązkowe uznaje się testy, sprawdziany oraz odpowiedzi ustne. 

2. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości poprzez rozpoznanie poziomu i postępów w 
opanowaniu wiadomości i umiejętności w odniesieniu do wymagań edukacyjnych. 

3. Nauczyciel powiadamia uczniów o pracach klasowych, testach z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 
wpisując je do dziennika. 

4. W przypadku nieobecności ucznia na pracy klasowej lub teście, z przyczyn losowych, ma on obowiązek 
napisać ją w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. 

5. Uczeń ma możliwość poprawy oceny z testu lub pracy pisemnej tylko jeżeli jest to ocena niedostateczna. 
Uczeń powinien poprawić ocenę niedostateczna do tygodnia czasu oddania pracy pisemnej i po uprzednim 
zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi. Ocena z poprawy sprawdzianu zostaje wpisana w osobnej kolumnie w 
dzienniku lekcyjnym. Gdy ocena z poprawy jest taka sama bądź niższa nie zostaje ona wpisana do dziennika. 

6. Krótkie sprawdziany wiadomości, zwane kartkówkami, mogą obejmować materiał maksymalnie z trzech 
ostatnich lekcji. Kartkówki nie są traktowane jako zadania klasowe i nie muszą być zapowiadane. Wszystkie 
oceny wraz z niedostatecznymi są wpisywane do dziennika, zaś oceny niedostateczne uzyskane przez ucznia 
nie ulegają poprawie, ponieważ sprawdzają wiedzę i umiejętności z bieżącego materiału w danym dniu.  
Kartkówki obejmują również materiał dotyczący orientacji na mapie politycznej świata i Polski oraz mapie 
ogólno geograficznej świata i Polski i są one odpowiednio wcześnie zapowiedziane przez nauczyciela. 

7. W przypadku stwierdzenia, iż uczeń nie napisał pracy samodzielnie, otrzymuje on ocenę niedostateczną bez 
możliwości poprawy. 

8. Jeżeli uczeń sam nie zgłosi gotowości napisania zaległej pracy klasowej (sprawdzianu) pisze ją podczas 
obecności na kolejnych zajęciach lekcyjnych. Nauczyciel przygotowuje sprawdzian obejmujący te same 
zagadnienia, które obowiązywały w pierwszym terminie.. 

9. Nie ocenia się uczniów z bieżącego materiału do trzech dni po dłuższej nieusprawiedliwionej, trwającej co 
najmniej tydzień nieobecności w szkole, pod warunkiem, że uczeń zgłosi ten fakt nauczycielowi przed lekcją. 

10. Uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania w półroczu w klasach o jednej godzinie tygodniowo, 
awklasach o poziomie rozszerzonym dwa nieprzygotowania w półroczu . Fakt ten jest odnotowywany w 
dzienniku pod datą zgłoszenia (nie dotyczy to kartkówek, zadań klasowych, sprawdzianów, testów i lekcji 
powtórzeniowych). 

11. Brak zeszytu, atlasu, podręcznika, wykorzystywanego podczas lekcji, jest zawsze odnotowywany w dzienniku 
jako ocena niedostateczna, chyba, że uczeń potraktuje to jako nie wykorzystane nieprzygotowanie do lekcji i 
wyrazi chęć takiego odnotowania przed lekcją w dzienniku. 

12. Za brak zadania domowego uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, nie ma adnotacji bz. 
13. Uczeń, który opuścił co najmniej 50% obowiązkowych zajęć z geografii jest nieklasyfikowany. 
14. Oceny z zadań klasowych, sprawdzianów, testów, są wpisywane na czerwono, ćwiczenia lub karty pracy, 

mapy konturowe – wpis kolorem zielonym, odpowiedzi ustne wpisywane są kolorem niebieskim lub 
czarnym. 

15. Wszystkie oceny otrzymane przez ucznia są jawne. 
 

II. Formy pracy na lekcjach geografii: 
1. Odpowiedzi ustne: 

 wiedza i umiejętności z poprzednich lekcji, 

 na lekcji: udział w dyskusji, pogadance, prezentowanie własnego środowiska geograficznego, 
prezentowanie wyników własnej pracy. 

2. Sprawdziany pisemne, testy, lekcje problemowe – rozwiązywanie zadań, odpowiedzi ustne na pytania. 
3. Sprawozdania, referaty, lekcje ćwiczeniowe – praca z mapami przeglądowymi i konturowymi Świata i Polski. 
4. Postery i inne prace o treściach geograficznych. 
5. Zadania domowe, graficzne opracowywanie wyników zajęć terenowych. 
6. Praca uczniów z podręcznikiem – wdrażająca do samodzielnego uczenia się oraz kształtująca umiejętność 

rozumienia czytanego tekstu, analizowania i wnioskowania. 
7. Praca w grupach – może przybierać różne formy. 



8. Praca z wykorzystaniem różnych źródeł informacji geograficznej, np. encyklopedii, słowników, czasopism 
popularnonaukowych, roczników statystycznych, map i źródeł informacyjno - komunikacyjnych. Uczeń 
analizuje i przetwarza dane dotyczące zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej. 

9. Wzajemne odpytywanie, pozwalające kształtować zasady myślenia przyczynowo – skutkowego. 
 
III. Obszary oceniania 

Oceniając osiągnięcia ucznia bierzemy pod uwagę, w jakim stopniu uczeń: 
1. Rozumie podstawowe terminy (pojęcia) geograficzne, potrafi podać przykłady, zna definicje, podejmuje 

próby klasyfikowani i definiowania pojęć. 
2. Zna podstawowe prawidłowości funkcjonowania środowiska przyrodniczego i jego elementów. 
3. Potrafi stosować w sposób praktyczny, działania w środowisku przyrodniczym zgodnie z zasadami 

ekorozwoju. 
4. Zna i potrafi zinterpretować wskaźniki społeczno-ekonomiczne dotyczące problemów współczesnego 

świata. 
5. Potrafi posługiwać się językiem geograficznym, używając właściwej terminologii, korzysta z wielu 

opisanych wskaźników ekonomicznych zapisanych w postaci danych statystycznych. 
6. Potrafi stosować wiedzę i umiejętności geograficzne w rozwiązywaniu problemów zarówno w geografii 

fizycznej jak i społeczno-gospodarczej. 
7. Opanował umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem – precyzyjne formułowanie myśli. 
8. Uczestniczy w lekcji, przygotowując materiały. Potraf je we właściwy sposób zaprezentować na lekcji. 
9. Bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych – konkursach, olimpiadach geograficznych, czynne działanie w 

Szkolnym Kole PTTK, co jest uwzględniane w ocenie rocznej z geografii. 
10. Opanował materiał nauczania w danej klasie. 

 
IV. Sposoby dokumentowania informacji o uczniu 

Wyniki postępów ucznia z geografii są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym. Należą do nich: 

 odpowiedź ustna, 

 zadania klasowe, 

 zadanie domowe, 

 prace pisemne w postaci testów, sprawdzianów, kartkówek, 

 przygotowane prezentacje i referaty, 

 aktywności  

 nie przygotowanie do lekcji. 
 

V. Sposoby sprawdzania postępów ucznia 
 

Sprawdzanie stopnia znajomości i zrozumienia 
materiału dydaktycznego poprzez odpytywanie. 

Minimum jedna odpowiedź w semestrze. 

Prace klasowe- kartkówki, sprawdziany, testy- po 
każdym dziale. 

Minimum jedna w semestrze. 

Prace domowe. Duża częstotliwość – nawet po każdej lekcji 
Sprawdzanie zadań domowych minimum raz w 
półroczu. 

Samodzielność w zdobywaniu informacji z 
różnych źródeł informacji geograficznej (słownik 
geograficzny, encyklopedie, media, prezentacje, 
roczniki statystyczne) 

W razie potrzeby, podczas realizowania lekcji 
problemowych. 

Zaangażowanie ucznia w przebieg lekcji, 
umiejętność pracy w zespole, myślenie 
przyczynowo skutkowe podczas rozwiązywania 
zadań typowych i problemowych. 

Na każdej lekcji może być zaznaczone w formie 
oceny za tzw. aktywność. 

Uzupełnianie ma konturowych. W zależności od potrzeb w trakcie realizacji 
materiału nauczania. 

 
 
 



VI. Kryteria oceniania 
1. Odpowiedź ustna: 

 bezbłędna, wyczerpująca, ujmująca wiadomości w stopniu wykraczającym – celujący 

 bezbłędna, samodzielna i wyczerpująca – bardzo dobry 

 bezbłędna, samodzielna ale nie pełna odpowiedź – dobry 

 niewielkie braki w opanowaniu wiadomości, samodzielna – dostateczny 

 wskazuje braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności, rozwiązuje zadania typowe tylko przy 
pomocy nauczyciela – dopuszczający 

 brak lub całkowicie błędna odpowiedź wskazująca na brak wiadomości i umiejętności 
przewidzianych do opanowania przez ucznia na danym etapie nauczania - niedostateczny 

2. Oceny cząstkowe z prac pisemnych: 

 0% - 40% - niedostateczny 

 41% - 55% - dopuszczający 

 56% - 75% - dostateczny 

 76% - 90% - dobry 

 91% - 99% - bardzo dobry 

 100% - celujący 
  W zależności od poziomu klasy nauczyciel ma prawo obniżyć punktacje. 
  W kartkówkach pomijamy ocenę celująca. 
 

3. Udział w konkursach, olimpiadach, kołach zainteresowań: 

 Za udział w konkursie szkolny– ocena cząstkowa bardzo dobry. 

 Za zajęcie I i II miejsca w konkursie szkolnym – ocena roczna podniesiono jeden stopień. 

 Udział w konkursach na szczeblu rejonowym – ocena cząstkowa celujący. 

 Za czynne działanie w Szkolnym Kole PTTK – ocena roczna podniesiona o jeden stopień. 
 

VII. Wymagania edukacyjne z geografii na poszczególne stopnie 
Ocena celująca – wymagania wykraczające 
Wiedza i umiejętności twórcze 
Uczeń: 

 Uczestniczy w konkursach geograficznych zdobywając co najmniej 60 %. 

 Posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie. 

 Dodatkowa wiedza wynika z samodzielnych poszukiwań i przemyśleń. 

 Uzyskuje celujące oceny cząstkowe. Za prace pisemne uzyskuje maksimum punktów. 

 Bez problemu korzysta z różnych źródeł informacji geograficznej. 

 Prezentuje omawiane zjawiska za pomocą różnych metod naukowych, stosując terminologię i symbolikę 
geograficzną. 

 Dostrzega związki przyczynowo skutkowe zachodzące w środowisku geograficznym. 

 Potrafi dokonywać selekcji, porządkowania, analizy i interpretowania materiałów dotyczących stanu i 
zmian środowiska geograficznego oraz sytuacji społecznej, politycznej i ekonomicznej. 

 Sprawnie posługuje się wiedzą geograficzną – wykorzystuje teorie w praktyce. 

 Potrafi rozwiązywać trudności geograficzne w sposób twórczy. 

 Dostrzega konieczność postępu cywilizacyjnego świata tylko na drodze zrównoważonego rozwoju. 

 Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji pośredniej i 
bezpośredniej. 

 Jest autorem samodzielnie wykonanych prac o dużej wartości poznawczej i bezpośredniej. 

 Samodzielnie inicjuje rozwiązywanie konkretnych problemów, zarówno podczas lekcji jak i poza nią. 

 Wyraża samodzielny, obiektywny stosunek do omawianych zagadnień. 

 Prognozuje stan środowiska poszczególnych obszarów z uwzględnieniem interakcji Ziemia  
- człowiek 

 Potrafi samodzielnie i twórczo rozwijać własne uzdolnienia z zakresu geografii fizycznej i społeczno – 
gospodarczej Polski i Świata. 

 
 
 



Ocena bardzo dobry – wymagania dopełniające 
Wiedza i umiejętności dopełniające 
Uczeń: 

 Posiada całość wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania w danej klasie. 

 Potrafi samodzielnie wyjaśnić zjawiska geograficzne, problemy i zadania postawione przez nauczyciela, 
posługując się nabytymi umiejętnościami. 

 Potrafi powiązać treści programowe, dokonywać uogólnień, porównań, analiz, interpretacji map 
przeglądowych i tematycznych. 

 Posiadaną wiedzę wykorzystuje w praktyce, w sytuacjach nietypowych. 

 Sprawnie posługuje się terminologią geograficzną. 

 Korzysta z różnych źródeł informacji geograficznej. 

 Potrafi przetwarzać, analizować interpretować informacje z mapy, tabel, wykresów, schematów. 

 Dostrzega i analizuje relacje pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska geograficznego. 

 Dostrzega problemy istniejące w środowisku geograficznym w różnych skalach przestrzennych. 

 Wyraża chęć uczestnictwa w rozwoju własnego regionu. 

 Dostrzega konieczność współpracy międzynarodowej w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. 
 
Ocena dobry – wymagania rozszerzające 
Wiedza i umiejętności rozszerzające 
Uczeń: 

 Uzyskuje co najmniej 76% w pracach pisemnych sprawdzających wiedzę. 

 Poprawnie posługuje się wiedzą i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów typowych w teorii i 
praktyce. 

 Dostrzega potrzebę uczestnictwa w rozwoju własnego regionu. 

 Dostrzega relacje pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska geograficznego. 
 

Ocena dostateczna – wymagania podstawowe 
Wiedza i umiejętności podstawowe 
Uczeń: 

 Posiada i wykorzystuje podstawową wiedzę oraz umiejętności, które powinien opanować na danym 
etapie nauczania. 

 Zna podstawowe pojęcia geograficzne, fakty dotyczące funkcjonowania środowiska geograficznego, 
pozwalające mu na zrozumienie najważniejszych zagadnień. 

 Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i wyjaśnia zagadnienia o średnim stopniu trudności. 

 Wykorzystuje mapę i dane statystyczne jako źródło informacji. 

 Potrafi przedstawić zróżnicowanie przestrzenne i współzależności pomiędzy zjawiskami geograficznymi. 

 Wie na czym opiera się zasada zrównoważonego rozwoju świata i rozumie konieczność jej respektowania 
przez wszystkie państwa. 

 Uzyskuje co najmniej 56% w pracach pisemnych sprawdzających wiedzę. 

 Popełnia niewielkie i nieliczne błędy merytoryczne. 
 

Ocena dopuszczająca– wymagania konieczne 
Wiedza i umiejętności konieczne 
Uczeń: 

 Uczeń posiada poważne braki w opanowaniu wiedzy, które jednak można usunąć w dłuższym okresie 
czasu. 

 Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na dalszym etapie kształcenia. 

 Słabo rozumie treści programowe związki między elementami środowiska przyrodniczego i społeczno-
geograficznego. 

 Potrafi wykonać proste polecenia posługując się podstawowymi źródłami informacji geograficznej. 

 Rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności. 

 Określa położenie głównych obiektów geograficznych na mapach. 

 Potrafi opisać zróżnicowanie środowiska geograficznego na wybranych przykładach. 

 Dostrzega i nazywa podstawowe zjawiska przyrodnicze. 

 Osiąga co najmniej 41% w testach sprawdzających. 



 
 

Ocena niedostateczna 
Wiedza i umiejętności wymagające poprawy 
Uczeń: 

 Posiada duże braki wiedzy i nie rokuje na ich usuniecie nawet przy pomocy nauczyciela. 

 Nie potrafi wykonać prostych poleceń, wymagających zastosowania podstawowych umiejętności nawet 
przy pomocy nauczyciela. 

 Ni potrafi określić położenia podstawowych obiektów geograficznych na mapie Świata i Polski. 

 Nie potrafi korzystać z podstawowych źródeł informacji geograficznej. 

 Nie zna podstawowych faktów i pojęć związanych z funkcjonowaniem środowiska geograficznego. 
 
VIII. Ustalenie oceny za I półrocze i oceny rocznej 

 Ocenie końcowo rocznej podlegają wszystkie oceny uzyskane w 1 i 2 półroczu. 

 Oceny nie mają wag - są wpisywane z wagą 0.  

 W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się wstawianie znaków (+) i (-) przy zapisie ocen. 

 Na śródroczną i roczną ocenę wpływ ma ogólne zaangażowanie ucznia w przedmiot, tj. aktywność na 
lekcji, udział w dyskusjach, efektywna praca podczas lekcji, przesyłanie zadań  w wyznaczonym terminie  
oraz systematyczne uczestniczenie we wszelakich formach sprawdzania wiedzy i umiejętności z geografii, 
które okazują przyrost wiedzy ucznia .  

 Kryteria ocen z geografii nie ulegają zmianom. 

 Uczniowie zagrożeni oceną niedostateczną na koniec roku mają prawo poprawić oceny cząstkowe, tylko 
niedostateczne z danej partii materiału, z  której otrzymali oceny niedostateczne, po wcześniejszym 
ustaleniu terminu z nauczycielem. Nie ma możliwości zdawania przedmiotu na ocenę o stopień wyższą. 

 Ocena końcowo roczna  jest zgodna z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego z geografii dla wszystkich 
uczniów  w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Sączu. 

 Wszystkie oceny są jawne. 
 
 
IX. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna1 

Uczeń lub jego opiekunowie prawni mają prawo wnioskować o podwyższenie rocznej oceny z geografii, jeżeli 
uczeń spełnia następujące warunki:  

 brał udział w przynajmniej 75% zajęć edukacyjnych z danego geografii, 

 przystąpił do wszystkich zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiejętności, 

 ze wszystkich prac klasowych oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności w danym semestrze uzyskał 
oceny pozytywne, 

 brał udział i osiągał sukcesy w olimpiadzie, konkursach geograficznych ( dotyczy wnioskowania tylko o 
ocenę najwyższą). 

 zaistniały inne ważne okoliczności uniemożliwiające uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana przez 
nauczyciela. 

Jeśli uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek będzie rozpatrzony negatywnie. Wnioski bez 
uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 
 
Tryb uzyskiwani wyższej oceny rocznej: 

 Uczeń składa wniosek na ręce Dyrektora Szkoły wraz z uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 3 
dni robocze od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej z 
geografii. 

 We wniosku określona jest ocena o jaką ubiega się uczeń. 

 Nauczyciel uzgadnia z uczniem termin pracy sprawdzającej, który musi nastąpić przed posiedzeniem 
klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. 

 Termin rozmowy wyjaśniającej uzgadnia z uczniem wychowawca w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

 Uczeń, który w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia nie przystąpi do rozmowy wyjaśniającej, 
traci prawo do dalszego ubiegania się o jej podwyższenie. 

                                                 
1 Statut Zespołu Szkół nr 1im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu tekst ujednolicony z dnia 13 marca 2013 roku, Warunki i tryb 
uzyskania ocen wyższych niż przewidywane (roczne i okresowe) oceny  
 klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, s.12. 



 Na rozmowę wyjaśniającą wychowawca może zaprosić w charakterze obserwatorów: przedstawiciela 
samorządu klasowego, przedstawiciela Rady Pedagogicznej, rodzica/opiekuna prawnego danego 
ucznia. 

 
X. Sposoby informowania rodziców/opiekunów prawnych o efektach pracy ich dzieci 

1. Wpisywanie ocen do zeszytu przedmiotowego np., z odpowiedzi ustnej. W niektórych przypadkach 
nauczyciel może zażądać podpisu rodziców/opiekunów prawnych. 

2. Przekazywanie informacji o wynikach i frekwencji ucznia za pośrednictwem wychowawcy klasy. 
3. Spotkania indywidualne. 

 
XI. Dostosowanie wymagań dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

1. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w 
uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z 
uwzględnieniem zaleceń poradni. 

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 
edukacyjnych ucznia posiadającego opinie poradni psychologiczno- pedagogicznej o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się. 

3. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady wzmacniania 
poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów. 

4. Rodzaje dysfunkcji: 

 Dyskalkulia, czyli trudności w liczeniu. Oceniamy przede wszystkim tok rozumowania, a nie 
techniczną stronę liczenia. Uczeń ma, bowiem skłonność do przestawiania kolejności cyfr w 
liczbie i przez to jej zapis jest błędny. Zły wynik końcowy wcale nie świadczy o tym, że dziecko nie 
rozumie zagadnienia. Dostosowanie wymagań będzie, więc dotyczyło tylko formy sprawdzenia 
wiedzy poprzez koncentrację na prześledzeniu toku rozumowania w danym zadaniu i jeśli jest on 
poprawny -wystawienie uczniowi oceny pozytywnej. 

 Dysgrafia, czyli brzydkie, nieczytelne pismo. Dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy 
sprawdzania wiedzy, a nie treści. Wymagania merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej 
powinny być ogólne, takie same, jak dla innych uczniów, natomiast sprawdzenie pracy może być 
niekonwencjonalne. Np., jeśli nauczyciel nie może przeczytać pracy ucznia, może go poprosić, 
aby uczynił to sam lub przepytać ustnie z tego zakresu materiału. Może też skłaniać ucznia do 
pisania drukowanymi literami lub na komputerze. Nie oceniamy czytelności rysunków, estetyki 
wykonanych konstrukcji geometrycznych, a jedynie ich poprawność. 

 Dysleksja, czyli trudności w czytaniu przekładające się niekiedy także na problemy ze 
zrozumieniem treści. Dostosowanie wymagań w zakresie formy: krótkie i proste polecenia, 
czytanie polecenia zadania na głos, objaśnianie dłuższych poleceń. 

 Inne rodzaje dysfunkcji – ocenianie zgodnie ze wskazaniami poradni. Uczeń ze sprawnością 
intelektualną niższą od przeciętnej. W przypadku tych uczniów konieczne jest dostosowanie 
zarówno w zakresie formy, jak i treści wymagań. Obniżeniu wymagań, które obejmują jednak 
wiadomości i umiejętności określone podstawą programową. Poprawa prac klasowych odbywać 
się będzie przy pomocy nauczyciela. Zastosowanie metod ułatwiających opanowanie materiału.  

Wymagania co do formy mogą obejmować między innymi: 
 omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności, 
 pozostawiania więcej czasu na jego utrwalenie, 
 podawanie poleceń w prostszej formie, 
 unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć, 
 częste odwoływanie się do konkretu, przykładu, 
 unikanie pytań problemowych, przekrojowych, 
 wolniejsze tempo pracy, 
 szerokie stosowanie zasady poglądowości, 
 odrębne instruowanie ucznia, 
 zadawanie do domu tyle, ile uczeń jest w stanie wykonać samodzielnie, 

 
 



XII. Prawa i obowiązki ocenianych w przypadku ustalenia stopnia z naruszeniem prawa 2 
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z geografii została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu 
zajęć dydaktyczno –wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z geografii została ustalona niezgodnie 
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która: 

 w przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z geografii przeprowadza sprawdzian wiadomości 
i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (półroczną) ocenę klasyfikacyjną z 
geografii, 

 termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), 

 W skład komisji wchodzą: Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 
kierownicze – jako przewodniczący komisji, nauczyciel geografii uczący w danej klasie, dwóch nauczycieli 
z danej lub innej szkoły uczących geografii. 

 ustalona przez komisję roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z geografii nie może być niższa od 
ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej 
rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 
egzaminu poprawkowego. 

 
 
 
Nowy Sącz dnia 1 września 2021r. 

                                                 
2 Statut Zespołu Szkół nr 1im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu tekst ujednolicony z dnia 13 marca 2013 

roku, Sprawdzian wiadomości i umiejętności, s.14. 



Wymagania edukacyjne GEOGRAFIA po gimnazjum - zakres rozszerzony 
Ciekawi świata 

 

Poziom wymagań 

Nr 
lekcji 

Temat lekcji konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 

Współczesne problemy demograficzne świata 

1.  Zróżnicowanie 
rozmieszczenia 
ludności na 
świecie 

 

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
demografia, przyrost naturalny, 
eksplozja demograficzna 

 wymienia czynniki wzrostu 
liczby ludności na świecie 

 wymienia nazwy 
najludniejszych kontynentów 
i wskazuje te kontynenty na 
mapie świata 

 wymienia nazwy krajów 
o wysokim i niskim przyroście 
naturalnym 

 odczytuje z wykresu wartość 
współczynników: urodzeń, 
zgonów i przyrostu 
naturalnego w Polsce 

Uczeń poprawnie: 

 opisuje na podstawie danych 
statystycznych zmiany liczby 
ludności na poszczególnych 
kontynentach 

 opisuje czynniki wpływające na 
zmiany liczby ludności na 
świecie 

 odczytuje z mapy tematycznej 
zróżnicowanie współczynnika 
przyrostu naturalnego na 
świecie 

 wymienia czynniki wpływające 
na eksplozję demograficzną 

 analizuje wykres 
przedstawiający model 
przejścia demograficznego 

 opisuje na podstawie wykresu 
i danych statystycznych zmiany 
liczby ludności w Polsce po 
1946 r.  

Uczeń poprawnie: 

 oblicza współczynnik przyrostu 
naturalnego 

 wykazuje przyczyny zmian 
współczynnika przyrostu 
naturalnego na świecie 

 porównuje na podstawie 
danych statystycznych wartość 
współczynnika przyrostu 
naturalnego w krajach słabo 
i wysoko rozwiniętych 

 charakteryzuje fazy przejścia 
demograficznego 
i epidemiologicznego na 
przykładach z całego świata 

 wymienia czynniki wpływające 
na niską wartość przyrostu 
naturalnego w Polsce 

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia przyczyny 
dysproporcji między wartością 
współczynnika przyrostu 
naturalnego w krajach wysoko 
i słabo rozwiniętych 
gospodarczo 

 analizuje skutki eksplozji 
demograficznej 

 analizuje skutki ujemnego 
przyrostu naturalnego 
w krajach wysoko rozwiniętych 

 opisuje cechy społeczeństw 
w różnych fazach przejścia 
demograficznego na 
wybranych przykładach 

 analizuje model przejścia 
epidemiologicznego na 
wybranych przykładach 

 ukazuje zmiany liczby ludności 
w Polsce 

Uczeń poprawnie: 

 prognozuje zmiany liczby ludności 
na świecie 

 przewiduje skutki wzrostu liczby 
ludności na świecie 

 formułuje wnioski na podstawie 
analizy diagramu ilustrującego 
zmiany współczynnika przyrostu 
naturalnego w Polsce w 
wybranych latach 



2.  Procesy 
demograficzne 
na świecie 

 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
struktura demograficzna, 
struktura zatrudnienia 

 wymienia cechy struktury 
demograficznej 

 wymienia państwa o różnej 
średniej długości trwania życia 
na świecie oraz wskazuje je na 
mapie 

 odczytuje dane z piramidy 
wieku i płci 

 definiuje bezrobocie 

 opisuje strukturę wieku i płci 
na podstawie danych 
statystycznych oraz piramidy 
wieku i płci na wybranych 
przykładach 

 odczytuje z mapy średnią 
długość trwania życia na 
świecie 

 omawia przyczyny wzrostu 
średniej długości trwania życia 
w Europie 

 omawia przyczyny starzenia się 
społeczeństw 

 charakteryzuje na podstawie 
piramidy wieku cechy 
społeczeństwa młodego 
i starego 

 charakteryzuje strukturę 
zatrudnienia ludności 
w wybranych krajach 

 omawia przyczyny bezrobocia 
na wybranych przykładach 

 wymienia skutki starzenia się 
społeczeństw 

 wyjaśnia przyczyny 
zróżnicowania współczynnika 
feminizacji i maskulinizacji 
w krajach słabo i wysoko 
rozwiniętych gospodarczo 

 analizuje piramidę wieku i płci 
ludności Polsku 

 porównuje strukturę 
zatrudnienia w wybranych 
krajach świata na podstawie 
danych statystycznych 
i wykresu 

 wyjaśnia przyczyny różnych 
rodzajów bezrobocia 

 interpretuje piramidę wieku 
i płci społeczeństwa młodego 
(rozwojowego), zastojowego 
i starego (regresywnego) 

 wykazuje zależność pomiędzy 
strukturą płci a wiekiem 
społeczeństwa 

 porównuje strukturę 
demograficzną Polski ze 
strukturą demograficzną 
wybranych krajów świata 

 wykazuje zależność struktury 
zatrudnienia od poziomu 
gospodarczego państw 

 wymienia społeczne 
i ekonomiczne skutki 
bezrobocia na świecie 

 wyjaśnia, na czym polegają 
zmiany zachodzące na rynku 
pracy w skali globalnej 
i regionalnej, wynikające 
z rozwoju nowoczesnych 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 

 analizuje konsekwencje struktury 
wieku w społeczeństwach 
odznaczających się wysokim 
i niskim odsetkiem dzieci 

i młodzieży 

 wymienia sposoby 
przeciwdziałania bezrobociu na 
świecie 

 uzasadnia konieczność 
dostosowania kwalifikacji 
zawodowych do zmieniających 
się potrzeb gospodarki w Europie 
i w Polsce 

3.  Migracje ludności 
na świecie 

 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
migracja, emigracja, imigracja, 
reemigracja, saldo migracji 

 wymienia czynniki migracji na 
świecie 

 wymienia przyczyny migracji 
zagranicznych Polaków 

 wymienia nazwy krajów, do 
których migrują Polacy, 
i wskazuje te kraje na mapie 

 klasyfikuje migracje i podaje ich 
przyczyny 

 odczytuje z wykresu saldo 
migracji w wybranych krajach 
świata 

 wyjaśnia przyczyny ujemnego 
salda migracji ludności 

w wybranych krajach 

 opisuje główne kierunki 
migracji na świecie 

 porównuje saldo migracji 
w wybranych krajach 

 oblicza współczynnik przyrostu 
rzeczywistego 

 opisuje wpływ ruchów 
migracyjnych na zmiany liczby 
ludności na świecie 

 charakteryzuje współczesne 
kierunki emigracji Polaków 

 charakteryzuje czynniki 
wpływające na atrakcyjność 
niektórych państw dla 
imigrantów 

 opisuje pozytywne i negatywne 
skutki migracji zagranicznych 

 analizuje główne kierunki migracji 
we współczesnym świecie 

 ocenia skutki migracji 
zagranicznych 

4.  Procesy 
urbanizacyjne na 
świecie  

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
urbanizacja, wskaźnik 
urbanizacji, zespoły miejskie 

 wymienia płaszczyzny 
urbanizacji 

 wymienia czynniki mające 
wpływ na intensywność 
urbanizacji 

 opisuje przyczyny urbanizacji 
na świecie 

 wyjaśnia proces dezurbanizacji 

 wskazuje na mapie świata 
obszary najsilniej i najsłabiej 
zurbanizowane oraz 
największe zespoły miejskie 

 wymienia fazy urbanizacji 

 opisuje fazy urbanizacji 

 porównuje i opisuje wskaźniki 
urbanizacji na świecie 

i w wybranych regionach 

 

 wykazuje przyczyny i skutki 
ekspansji przestrzennej 
wielkich metropolii świata 

 

 identyfikuje i wyjaśnia procesy 
wzrostu liczby ludności oraz 
ekspansji przestrzennej wielkich 
metropolii świata 
 



5.  Megamiasta-
szanse i 
zagrożenia 

 odczytuje na podstawie 
danych statystycznych 
wskaźniki urbanizacji w 
wybranych krajach świata 

 wymienia nazwy najlepiej i 
najsłabiej zurbanizowanych 
województw w Polsce 

 wymienia typy aglomeracji 
miejskich 

 wyjaśnia zróżnicowanie 
procesów urbanizacji na 
świecie 

 

 opisuje procesy tworzenia się 
aglomeracji miejskich oraz ich 
formy 

 wykazuje różnice między 
aglomeracją monocentryczną 
a policentryczną  

 opisuje przyczyny powstawania 
dzielnic nędzy w krajach słabo 
rozwiniętych gospodarczo 

 charakteryzuje proces 
suburbanizacji i reurbanizacji 
w Polsce 

 wyjaśnia przyczyny 
powstawania dzielnic nędzy, 
wzrostu przestępczości, 
degradacji środowiska 
przyrodniczego i problemów 
komunikacyjnych w dużych 
miastach 

 

 proponuje działania, które mogą 
poprawić jakość życia 
mieszkańców w dzielnicach 
nędzy (slumsach, fawelach) 

6.  Znaczenie kultury 
i tradycji w 
rozwoju państw 
świata 

 wymienia główne i mieszane 
odmiany ludzkie i wskazuje 
rozmieszczenie ich 
przedstawicieli na mapie 

 wymienia główne rodziny 
i grupy językowe na świecie 

 wymienia główne religie na 
świecie 

 wyjaśnia znaczenie terminu 
mniejszość narodowa 

 wymienia mniejszości 
narodowe żyjące w Polsce 

 wyjaśnia przyczyny 
kulturowego zróżnicowania 
ludności na świecie 

 opisuje na podstawie danych 
statystycznych strukturę 
wyznaniową na świecie 

 opisuje na podstawie mapy 
zróżnicowanie językowe 
ludności świata 

 opisuje na podstawie mapy 
kręgi cywilizacyjne na świecie 

 wymienia nazwy regionów 
zamieszkiwanych przez 
mniejszości narodowe w 
Polsce i wskazuje te regiony na 
mapie 

 charakteryzuje na podstawie 
mapy zróżnicowanie odmian 
ludzkich 

 charakteryzuje różnice między 
poszczególnymi kręgami 
kulturowymi na świecie 

 analizuje zróżnicowanie 
kulturowe ludności Polski 

 

 podaje konsekwencje 
występowania wielu odmian 
ludzkich oraz dużego 
zróżnicowania etnicznego na 
świecie 

 wyjaśnia znaczenie kultury 
i tradycji regionalnych 
w procesie różnicowania się 
regionów pod względem 
rozwoju społeczno- 
-gospodarczego 

 wyjaśnia rolę tradycji w rozwoju 
przedsiębiorczości w państwach 
Azji Południowo-Wschodniej 

 podaje przykłady działań, które 
mogłyby ograniczyć negatywne 
przejawy zróżnicowania rasowego, 
językowego i religijnego na świecie 

Zróżnicowanie gospodarcze świata 

7.  Społeczno-
gospodarczo 
podział państw 
świata 

 wyjaśnia znaczenie terminu 
produkt krajowy brutto (PKB) 

 wymienia przyczyny 
dysproporcji w rozwoju 
społeczno-gospodarczym 
świata 

 odczytuje z tabeli wybrane 
wskaźniki społeczno- 
-gospodarcze na danym 
obszarze 

 wymienia i wskazuje na mapie 
politycznej świata przykłady 
państw wysoko, średnio i słabo 
rozwiniętych gospodarczo 

 wyróżnia na podstawie mapy 
regiony bogate i biedne 

 

 opisuje wskaźniki społeczno- 
-gospodarcze na danym 
obszarze 

 porównuje na podstawie mapy 
i danych statystycznych 
produkt krajowy brutto na 
1 mieszkańca w wybranych 
krajach 

 charakteryzuje wskaźnik 
rozwoju społecznego (HDI) 

 odczytuje z mapy 
zróżnicowanie wskaźnika HDI 
w wybranych krajach 

 opisuje cechy krajów o różnym 
poziomie rozwoju na 

 

 klasyfikuje państwa na 
podstawie analizy wskaźników 
społeczno-gospodarczych 

 opisuje skutki 
nierównomiernego rozwoju 
państw 

 

 porównuje wybrane kraje 
świata pod względem wartości 
PKB na 1 mieszkańca (tys. USD) 
oraz wskaźnika HDI 

 dostrzega zależności między 
wartością wskaźnika PKB i HDI 

 analizuje działania bogatych 
państw i organizacji 
międzynarodowych mające na 
celu zniwelowanie różnic 
pomiędzy najbogatszymi 
i najbiedniejszymi krajami 

 

 wyjaśnia przyczyny dysproporcji 
w poziomie rozwoju społeczno- 
-gospodarczego regionów świata 

 proponuje sposoby zmniejszenia 
nierówności w rozwoju 
społeczno- 
-gospodarczym świata 



wybranych przykładach 

 określa na podstawie mapy 
i danych statystycznych, które 
regiony zalicza się do bogatej 
Północy, a które – do biednego 
Południa 

8.  Formy pomocy w 
sytuacjach 
kryzysowych 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
integracja międzynarodowa, 
handel zagraniczny, import, 
eksport, bilans handlu 
zagranicznego 

 wymienia płaszczyzny 
integracji międzynarodowej 

 wymienia na podstawie mapy 
nazwy organizacji 
międzynarodowych 

 opisuje cele integracji w skali 
globalnej i regionalnej 

 wyjaśnia znaczenie handlu 
międzynarodowego 

 wyjaśnia, co składa się na 
bilans handlu zagranicznego 

 wymienia na podstawie 
diagramów głównych 
światowych eksporterów 
i importerów 

 wymienia na podstawie mapy 
nazwy euroregionów na 
obszarach przygranicznych 
Polski 

 przedstawia korzyści 
wynikające ze współpracy 
międzynarodowej 

 analizuje znaczenie ONZ 

 charakteryzuje organizacje 
międzynarodowe, których 
członkiem jest Polska 

 wymienia nazwy euroregionów 
na obszarach przygranicznych 
Polski 

 wyjaśnia znaczenie współpracy 
międzynarodowej na szczeblu 
krajowym i regionalnym 

 wyjaśnia na wybranych 
przykładach przyczyny 
procesów integracyjnych i ich 
skutki gospodarcze, społeczne 
i polityczne 

 analizuje pozytywne 
i negatywne skutki integracji 
europejskiej 

 

 uzasadnia, że integracja 
polityczna i gospodarcza jest 
korzystna dla krajów zrzeszonych 
w poszczególnych organizacjach 

9.  Główne obszary 
upraw i chowu 
zwierząt na 
świecie.  

Uczeń poprawnie: 

 wymienia nazwy obszarów 
o korzystnych czynnikach 
rozwoju rolnictwa i wskazuje 
te obszary na mapie świata 

 wymienia czynniki 
ograniczające rozwój rolnictwa 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
struktura użytkowania ziemi, 
monokultura, rolnictwo 
towarowe, rolnictwo 
samozaopatrzeniowe 

 wymienia nazwy głównych 
roślin uprawnych na świecie  

 wymienia czynniki warunkujące 
rozmieszczenie upraw na 
świecie 

 wymienia cele hodowli zwierząt  

 wymienia główne gatunki 
zwierząt hodowlanych w 
różnych regionach świata 

 wymienia przeznaczenie 
wybranych zwierząt 
hodowlanych 

 

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia znaczenie rolnictwa 

 opisuje na podstawie map 
warunki przyrodnicze rozwoju 
rolnictwa na świecie 

 wymienia pozaprzyrodnicze 
czynniki rozwoju rolnictwa 

 wyróżnia na podstawie danych 
statystycznych i wykresu 
główne cechy struktury 
użytkowania ziemi 

 opisuje na podstawie danych 
statystycznych poziom 
mechanizacji rolnictwa 
w wybranych krajach świata 

 wymienia cechy rolnictwa 
ekstensywnego i intensywnego 

 klasyfikuje rośliny uprawne 

 podaje przyczyny 
zróżnicowania w 
rozmieszczeniu obszarów 
upraw wybranych roślin  

 wymienia nazwy obszarów 
upraw wybranych roślin i 
wskazuje te obszary na mapie 
świata  

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia przyczyny 
przestrzennego zróżnicowania 
rolnictwa na świecie 

 porównuje cechy rolnictwa 
intensywnego i ekstensywnego 
na wybranych przykładach 

 oblicza wielkość plonów na 
wybranych przykładach 

 opisuje główne obszary upraw 
na świecie 

 wyjaśnia przyczyny 
zróżnicowania rozmieszczenia 
obszarów wybranych upraw 
na świecie 

 opisuje główne obszary chowu 
zwierząt na świecie  

 wymienia przyczyny 
zróżnicowania rozmieszczenia 
chowu na świecie 

 porównuje intensywny i 
ekstensywny chów zwierząt 

 

Uczeń poprawnie: 

 ocenia wpływ wybranych 
czynników przyrodniczych 
i społeczno-gospodarczych na 
zmiany struktury użytkowania 
ziemi 

 wykazuje pozytywne 
i negatywne skutki rolnictwa 
uprzemysłowionego 

 analizuje przestrzenne 
rozmieszczenie sposobów 
gospodarowania na świecie 
i w wybranych regionach 

 uzasadnia przyczyny 
zróżnicowania upraw roślin w 
wybranych regionach 

 ocenia strukturę hodowli 
zwierząt na świecie  

 

Uczeń poprawnie: 

 wykazuje na wybranych 
przykładach zależność poziomu 
produkcji rolnej od warunków 
pozaprzyrodniczych 

 porównuje na podstawie danych 
statystycznych plony i zbiory 
roślin uprawnych w wybranych 
krajach świata 

 wykazuje zależność w 
rozmieszczeniu chowu 
niektórych gatunków zwierząt 
hodowlanych od warunków 
produkcji rolnej 



 przedstawia czynniki 
wpływające na hodowlę 
zwierząt na świecie  

 omawia na podstawie 
wykresów pogłowie zwierząt 
hodowlanych na wybranych 
przykładach 

10.  Wyżywienie 
ludności na 
świecie 

 wymienia czynniki wpływające 
na nierównomierny dostęp do 
żywności 

 wymienia na podstawie mapy 
kraje o niedoborze 
i nadprodukcji żywności 

 opisuje przyczyny głodu 
i niedożywienia 

 odczytuje z wykresu strukturę 
niedożywienia w wybranych 
regionach świata 

 wskazuje na mapie regiony 
głodu i niedożywienia na 
świecie 

 wymienia nazwy organizacji 
międzynarodowych 
zajmujących się pomocą dla 
regionów, w których 
występuje zjawisko głodu 

 opisuje poziomy wyżywienia 
na świecie 

 wyjaśnia, z czego wynikają 
różnice w wielkości i strukturze 
spożycia żywności na świecie 

 wyjaśnia przyczyny otyłości na 
świecie 

 wyjaśnia, na czym polegała 
zielona rewolucja 

 wykazuje zależność poziomu 
wyżywienia ludności od 
warunków produkcji rolnej 

 analizuje skutki głodu 
i niedożywienia na świecie 

 wyjaśnia skutki zielonej 
rewolucji 

 wyjaśnia skutki otyłości jako 
choroby cywilizacyjnej  

 ocenia i projektuje różne formy 
pomocy krajów i organizacji 
pozarządowych państwom oraz 
regionom dotkniętym głodem  

 ocenia skuteczność działań 
organizacji międzynarodowych 
zajmujących się pomocą dla 
regionów dotkniętych głodem 

11. W Współczesny 
obraz wsi  

 wymienia rodzaje jednostek 
osadniczych 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
miasto, wieś 

 wymienia funkcje miast na 
świecie 

 wskazuje na mapie świata 
i Polski największe miasta 

 wymienia kryteria wyróżniania 
miast w Polsce 

 wyjaśnia różnicę między 
miastem a wsią 

 podaje przykłady typowych 
form osadnictwa wiejskiego 

 opisuje czynniki miastotwórcze 
i funkcje miast 

 opisuje na podstawie fotografii 
typy fizjonomiczne 
przykładowych miast świata 
 

 opisuje typy form osadnictwa 
wiejskiego 

 opisuje zmiany w funkcji 
obszarów wiejskich na 
wybranych przykładach (np. 
w Unii Europejskiej, 
w regionach turystycznych, 
w państwach rozwijających się) 

 porównuje miasta typowe dla 
poszczególnych regionów 
świata 

 ocenia pozytywne i negatywne 
skutki życia w mieście 

 podaje przykłady typów miast 
odznaczających się podobnymi 
elementami architektonicznym 
i układem przestrzennym 
 

 wyjaśnia szanse i zagrożenia dla 
środowiska przyrodniczego i 
mieszkańców poszczególnych 
regionów wynikające z procesów 
przemian zachodzących na 
terenach wiejskich 

 

12.  Leśnictwo 
i gospodarka 
morska 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
monokultura leśna, lesistość, 
rybołówstwo, rybactwo, 
akwakultura, marikultura 

 wymienia największe 
kompleksy leśne na Ziemi 

 wymienia funkcje lasów 

 wymienia na podstawie mapy 
województwa o największym 
i najmniejszym zalesieniu 
w Polsce 

 wymienia na podstawie 
danych statystycznych nazwy 
państw o największych 
połowach morskich 

 przedstawia gospodarcze 
wykorzystanie lasów 

 wymienia różnice między 
rabunkową a racjonalną 
gospodarką leśną 

 wymienia kraje na świecie 
o zróżnicowanej lesistości 

 opisuje na podstawie mapy 
rozmieszczenie głównych 
kompleksów leśnych w Polsce 

 przedstawia podział obszarów 
morskich na świecie 

 wymienia przykłady 
wykorzystania oceanu 
światowego 

 charakteryzuje racjonalną 
gospodarkę leśną na 
wybranych przykładach 

 charakteryzuje kierunki zmian 
w powierzchni lasów na 
świecie (w wyniku wylesiania 
i zalesiania) 

 omawia problemy gospodarki 
leśnej w Polsce 

 charakteryzuje cechy 
gospodarki morskiej 

 porównuje udział oceanów 

w światowych połowach 

 omawia problemy gospodarki 
morskiej w Polsce 

 analizuje skutki nieracjonalnej 
gospodarki leśnej na świecie 
i w Polsce 

 podaje przykłady pozytywnego 
i negatywnego 
gospodarowania zasobami 
leśnymi 

 wykazuje przyczyny 
rabunkowej gospodarki leśnej 
na wybranych przykładach 

 analizuje zagrożenia 
wynikające ze zbyt 
intensywnej eksploatacji 
zasobów morskich 

 uzasadnia potrzebę ochrony 
zasobów leśnych oraz formułuje 
wnioski 

 uzasadnia potrzebę 
współdziałania państw w zakresie 
ochrony zasobów morskich 



 wymienia nazwy portów 
rybackich w Polsce 

 opisuje na podstawie mapy 
obszary połowów morskich 

 porównuje na podstawie 
danych statystycznych 
wielkość połowów morskich 
w Polsce z innymi krajami 

 

13.  Współczesne 
problemy 
energetyczne 
świata. Ropa 
rządzi światem 

 wymienia źródła energii na 
świecie 

 wymienia surowce 
energetyczne 

 wymienia największych 
producentów surowców 
energetycznych 

 wymienia główne surowce 
energetyczne w Polsce 

 wymienia typy elektrowni 

 wymienia odnawialne źródła 
energii 

 wymienia nazwy różnych 
typów elektrowni w Polsce 

 przedstawia na podstawie 
mapy rozmieszczenie 
surowców energetycznych na 
świecie 

 

 odczytuje na podstawie 
wykresów udział wybranych 
krajów w światowej produkcji 
energii elektrycznej 

 lokalizuje na mapie surowce 
energetyczne w Polsce 

 wymienia zalety i wady 
różnych rodzajów elektrowni 

 wymienia i lokalizuje na mapie 
obszary występowania różnych 
typów elektrowni  

 wyjaśnia znaczenie 
odnawialnych źródeł energii 
elektrycznej dla gospodarki 

 lokalizuje na mapie Polski 
elektrownie cieplne i wodne 

 wymienia czynniki wpływające 
na strukturę energii w danym 
kraju 

 analizuje bilans energetyczny 
świata 

 wyjaśnia twierdzenie, że ropa 
naftowa rządzi światem 

 analizuje strukturę produkcji 
energii elektrycznej w Polsce 

 wykazuje korzyści 
z wykorzystywania 
niekonwencjonalnych źródeł 
energii 

 wymienia skutki eksploatacji 
i wykorzystywania 
tradycyjnych surowców 
energetycznych 

 charakteryzuje i ocenia 
zróżnicowanie i zmiany 
struktury wykorzystania 
surowców energetycznych na 
świecie 

 ocenia zjawisko uzależnienia 
produkcji energii na świecie od 
źródeł zaopatrzenia surowców 
nieodnawialnych 

 ocenia pozytywne i negatywne 
skutki rozwoju energetyki 
atomowej 

 przedstawia problemy 
przemysłu energetycznego 
w Polsce 

 prognozuje zmiany w bilansie 
energetycznym świata do 2050 r. 

 uzasadnia konieczność 
racjonalnej gospodarki 
surowcami energetycznymi 
i energią 

 ocenia możliwości wykorzystania 
w Polsce źródeł energii 
odnawialnej 

14.  Współczesne rynki 
pracy 

 wymienia kategorie ludności 
na rynku pracy 

 wymienia czynniki decydujące 
o poziomie aktywności 
zawodowej ludności 

 charakteryzuje czynniki 
decydujące o poziomie 
aktywności zawodowej ludności 

 opisuje współczynnik aktywności 
zawodowej wg płci w wybranych 
państwach na podstawie danych 
statystycznych 

 omawia strukturę zatrudnienia 
w poszczególnych fazach rozwoju 
gospodarczego 

 analizuje strukturę zawodową 
ludności wybranych państw 

 oblicza współczynnik aktywności 
zawodowej 

 wyjaśnia zróżnicowanie struktury 
zatrudnienia w wybranych 
państwach i jej związek 
z poziomem rozwoju państwa 

 omawia przyczyny zmian 
zachodzących na rynku pracy 
w krajach o różnym poziomie 
rozwoju gospodarczego 

 omawia zmiany w strukturze 
zatrudnienia wraz z rozwojem 
gospodarczym, a także ich 
konsekwencje na świecie oraz 
w wybranych krajach 

 charakteryzuje współczesne formy 
zatrudnienia 

15.  Przemysł wysokiej 
technologii na 
świecie 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
restrukturyzacja przemysłu, 
modernizacja przemysłu, 
deglomeracja przemysłu 

 wymienia branże przemysłu 
high-tech 

 wymienia na podstawie mapy 
regiony, w których rozwija się 
przemysł high-tech 

 wymienia cechy 
restrukturyzacji i modernizacji 
przemysłu 

 przedstawia cechy przemysłu 
wysokiej technologii 

 wymienia czynniki lokalizacji 
przemysłu high-tech 

 opisuje rozmieszczenie 
ośrodków high-tech na świecie 

 charakteryzuje formy 
przestrzenne przemysłu high- 
-tech (technopolie, klastry, 
dystrykty przemysłowe) 

 charakteryzuje wybrany 
ośrodek high-tech 

 wymienia przykłady najszybciej 
rozwijających się gałęzi 
nowoczesnego przemysłu 

 analizuje na podstawie mapy 
udział produktów wysokiej 
technologii w eksporcie 
artykułów przemysłowych 
w wybranych krajach 

 opisuje wpływ przemysłu 
wysokich technologii na rozwój 
gospodarczy państw 

 uzasadnia korzyści wynikające z 
rozwijania nowoczesnych gałęzi 
przemysłu 



16.  Rozwój i 
znaczenie 
przemysłu 

 wymienia sekcje i działy 
przemysłu 

 wymienia funkcje przemysłu 

 wymienia przyrodnicze 
i pozaprzyrodnicze czynniki 
lokalizacji przemysłu  

 wymienia najlepiej rozwijające 
się działy produkcji 
przemysłowej w Polsce 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
okręg przemysłowy, ośrodek 
przemysłowy 

 wymienia na podstawie mapy 
nazwy okręgów 
przemysłowych na świecie 

 przedstawia znaczenie 
przemysłu 

 omawia na wybranych 
przykładach czynniki lokalizacji 
przemysłu 

 wymienia na podstawie 
danych statystycznych 
i wskazuje na mapie świata 
kraje o największej produkcji 
przemysłowej w wybranych 
dziedzinach 

 charakteryzuje na podstawie 
wykresu udział przemysłu w 
tworzeniu PKB w wybranych 
krajach 

 przedstawia na podstawie 
danych statystycznych 
i wykresu strukturę produkcji 
przemysłowej w Polsce 

 charakteryzuje cechy okręgu 
przemysłowego 

 wymienia rodzaje okręgów 
przemysłowych na świecie 
i lokalizuje je na mapie 

 omawia różnice między 
przymusową, związaną 
i swobodną lokalizacją 
przemysłu 

 podaje przykłady lokalizacji 
przymusowej, związanej 
i swobodnej 

 charakteryzuje rewolucje 
przemysłowe 

 wyjaśnia przyczyny zmian 
zachodzących w polskim 
przemyśle w ostatnim 30-leciu 

 charakteryzuje na podstawie 
mapy czynniki lokalizacji 
wybranych okręgów 
przemysłowych 

 omawia strukturę gałęziową 
przemysłu w wybranych 
okręgach 

 wyjaśnia związki między 
lokalizacją przemysłu 
a warunkami naturalnymi, 
rynkiem zbytu, szlakami 
komunikacyjnymi 
i potencjałem ludzkim 

 analizuje przyczyny 
prywatyzacji i restrukturyzacji 
przemysłu w Polsce 

 wyjaśnia udział i znaczenie 
inwestycji zagranicznych 
w Polsce 

 wymienia pozytywne 

i negatywne skutki 

koncentracji przemysłu 

 ocenia skutki procesu 
restrukturyzacji i modernizacji 
przemysłu na świecie i w Polsce 

 ocenia politykę państw wysoko 
rozwiniętych gospodarczo 
dotyczącą restrukturyzacji 
okręgów przemysłowych 

17.  Turystyka na 
świecie 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
turystyka, walory turystyczne 
infrastruktura turystyczna 

 wymienia rodzaje turystyki 

 wymienia przyczyny rozwoju 
turystyki 

 wyjaśnia znaczenie turystyki 
w gospodarce państw świata 

 klasyfikuje turystykę 
wg różnych kryteriów 

 charakteryzuje rodzaje 
turystyki 

 wymienia nazwy regionów 
o wysokich walorach 
turystycznych i wskazuje te 
regiony na mapie 

 charakteryzuje wybrane 
obszary intensywnie 
zagospodarowane turystycznie 

 identyfikuje pozytywne 
i negatywne skutki rozwoju 
turystyki dla gospodarki 
i środowiska przyrodniczego 

 opisuje atrakcje turystyczne 
wybranych regionów świata 

 wyjaśnia przyczyny zmian 
kierunków wyjazdów 
turystycznych Polaków 

 ocenia atrakcyjność 
turystyczną Polski 

 wykazuje potrzebę ochrony 
walorów turystycznych 

 opisuje turystykę jako źródło 
dochodu ludności 



18.  Rola komunikacji 
we 
współczesnym 
świecie 

 wyjaśnia znaczenie usług 

 wymienia rodzaje usług 

 wymienia działy komunikacji 

 klasyfikuje rodzaje transportu  

 wyjaśnia znaczenie terminu 
infrastruktura transportowa 

 wymienia czynniki rozwoju 
transportu 

 wymienia na podstawie mapy 
nazwy głównych portów 
morskich oraz wskazuje główne 
szlaki transportu morskiego 

 wymienia na podstawie mapy 
nazwy regionów o największej 
gęstości dróg kołowych na 
świecie  

 wyjaśnia znaczenie usług we 
współczesnej gospodarce 

 wykazuje znaczenie transportu 

 opisuje zróżnicowanie sieci 
transportowej na świecie 

 opisuje działy łączności 

 opisuje znaczenie 
poszczególnych rodzajów 
transportu lądowego na 
świecie 

 opisuje na podstawie mapy 
przestrzenne zróżnicowanie 
gęstości sieci dróg kołowych 
i sieci kolejowej na świecie 

 opisuje znaczenie transportu 
wodnego i lotniczego 

 ocenia rolę nowoczesnych 
usług komunikacyjnych 
w funkcjonowaniu gospodarki 
i w życiu codziennym 

 opisuje na podstawie wykresu 
dostęp do internetu 
w wybranych krajach świata 

 wyjaśnia przyczyny, które 
zadecydowały o stanie sieci 
transportowej 
w poszczególnych państwach, 

 charakteryzuje wady i zalety 
różnych rodzajów transportu 

 omawia znaczenie 
nowoczesnych terminali 
w rozwoju regionów 

 wyjaśnia przyczyny 
zróżnicowania udziału sektora 
usług w tworzeniu dochodu 
narodowego na świecie 

 omawia zmiany zachodzące 
w kierunkach i natężeniu ruchu 
osób i towarów na świecie i w 
wybranych regionach 

 uzasadnia, że zatrudnienie 
w usługach jest jednym 
z mierników poziomu rozwoju 
gospodarczego 

 wyjaśnia znaczenie łączności 
w funkcjonowaniu polskiej 
gospodarki 

 charakteryzuje główne problemy 
transportu w Polsce 

19.  Nowoczesne usług 
komunikacyjne 

 wymienia nowoczesne usługi 

 podaje nazwy największych 
banków na świecie pod względem 
przychodów 

 podaje przyczyny rozwoju 
nowoczesnych usług bankowych, 
ubezpieczeniowych oraz 
inwestycyjnych 
 

 wykazuje dysproporcje 
w dostępie do nowoczesnych 
usług finansowych, edukacyjnych i 
zdrowotnych 

 uzasadnia duży wpływ banków 
i giełd na funkcjonowanie 
gospodarki i życie człowieka 
 przedstawia na podstawie 
danych statystycznych poziom 
zaspokojenia potrzeb na usługi 
podstawowe i wyspecjalizowane 
w państwach o różnym poziomie 
rozwoju gospodarczego  

 analizuje przestrzenne 
zróżnicowanie dostępu do usług 
bankowych na świecie 

 omawia współzależność procesu 
rozwoju społeczno-gospodarczego 
oraz poziomu edukacji i nauki 

 omawia wpływ nowoczesnych 
usług na życie i działalność 
człowieka (Interakcje) 

 wyjaśnia znaczenie nowoczesnych 
usług dla rozwoju społeczno-
gospodarczego wybranych krajów 
świata ze szczególnym 
uwzględnieniem usług finansowych 

 
 

20.  Mieszkańcy 
globalnej wioski 

 wyjaśnia znaczenie terminu 
globalizacja 

 wymienia przyczyny 
globalizacji 

 wymienia płaszczyzny 
globalizacji 

 wymienia przykłady procesów 
globalizacji 

 wymienia korzyści wynikające 
z rozwoju procesu globalizacji 

 wymienia nazwy największych 
korporacji na świecie 

 opisuje procesy globalizacji na 
świecie i ich wpływ na rozwój 
regionalny i lokalny 

 charakteryzuje wielkie 
korporacje i ich rolę w procesie 
globalizacji 

 omawia pozytywne 
i negatywne skutki procesu 
globalizacji 

 podaje i analizuje przyczyny 
sprzeciwu wobec globalizacji 
 

 analizuje korzyści, jakie osiągają 
kraje średnio i słabo rozwinięte 
gospodarczo z lokalizacji filii 
międzynarodowych koncernów 
na ich terenie 

 uzasadnia na dowolnych 
przykładach, że Polska jest objęta 
procesem globalizacji 

21.  Zmiany na mapie 
politycznej świata 

 wymienia okresy w historii 
powszechnej, które wpłynęły na 
obecny układ państw na mapie 
politycznej świata  

 wymienia czynniki wpływające na 
współczesny podział polityczny 
świata 

 odczytuje na mapach aktualny 

 analizuje kształtowanie się mapy 
politycznej świata do 1989 r. 

 analizuje następstwa przemian 
społeczno-ustrojowych po 1989 r. 

 ukazuje na przykładach procesy 
integracji i dezintegracji w Europie 
po 1989 r. 

 opisuje wybrane ustroje 

 wyjaśnia na wybranych przykładach 
procesy, w których wyniku powstały 
nowe państwa pozaeuropejskie  

 wyjaśnia wpływ kształtowania się 



 wymienia państwa powstałe 
w Europie po 1989 r. 

podział polityczny świata 

 wskazuje przykłady państw 
będących niegdyś kolonią 

 podaje przykłady nowo 
utworzonych państw na świecie 

polityczne na świecie podziału politycznego świata na inne 
elementy przestrzeni geograficznej 

22.  Procesy 
integracyjne na 
świecie 

 wskazuje płaszczyzny integracji 
międzynarodowej 

 wymienia główne organy ONZ 

 podaje przykłady krajów 
członkowskich Unii Europejskiej 

 przedstawia formy współpracy 
międzynarodowej 

 omawia rozmieszczenie 
wybranych organizacji 
międzynarodowych na świecie 
na podstawie mapy tematycznej 

 omawia działalność wybranych 
organizacji międzynarodowych 
o charakterze gospodarczym, 
społecznym, politycznym 
i militarnym 

 podaje przykłady krajów 
członkowskich wybranych 
organizacji międzynarodowych 

 wskazuje przyczyny i skutki 
integracji europejskiej 

 omawia rolę i znaczenie organizacji 
naukowych, sportowych oraz 
kulturalnych na świecie na 
podstawie dostępnych źródeł  

Relacja człowiek-środowisko przyrodnicze a zrównoważony rozwój 

23.  Przyczyny i skutki 
zakłóceń 
równowagi 
ekologicznej 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
ekorozwój, recykling, 
rekultywacja 

 rozróżnia formy ochrony 
przyrody w Polsce 

 wymienia nazwy parków 
narodowych w Polsce 

 przedstawia koncepcję 
zrównoważonego rozwoju 

 charakteryzuje filary 
zrównoważonego rozwoju 

 omawia na podstawie wykresu 
działania związane 
z recyklingiem 

 opisuje działania 
podejmowane na rzecz 
odbudowania równowagi 
ekologicznej 

 wymienia nazwy 
międzynarodowych form 
ochrony przyrody 

 analizuje etapy relacji człowiek 
– środowisko 

 proponuje sposoby ochrony 
przyrody 

 przewiduje globalne przyrodnicze 
i pozaprzyrodnicze skutki 
zakłóceń równowagi ekologicznej 

 proponuje sposoby działań na 
rzecz zachowania równowagi w 
środowisku przyrodniczym 

 wykazuje na przykładach 
pozaprzyrodnicze czynniki 
zmieniające relacje człowiek – 
środowisko przyrodnicze 
(rozszerzanie udziału technologii 
energooszczędnych, zmiany 
modelu konsumpcji, zmiany 
poglądów dotyczących ochrony 
środowiska) 

24.  Ochrona zasobów 
wód 

 wymienia źródła zanieczyszczeń 
hydrosfery 

 wskazuje obszary niedoboru 
wody na świecie na podstawie 
mapy tematycznej 

 wyjaśnia znaczenie terminów: lej 
depresyjny, recykling 

 omawia gospodarowanie 
zasobami wodnymi 

 podaje przykłady katastrof 
ekologicznych 

 omawia przykłady wpływu 
działalności gospodarczej 
człowieka na litosferę 

 wyjaśnia przyczyny niedoboru 
wody w wybranych regionach 
świata 

 wyjaśnia sposoby walki 
z odpadami przemysłowymi 
i komunalnymi 

 proponuje działania człowieka 
wspomagające racjonalne 
gospodarowanie wodą 

 przedstawia skutki nadmiernego 
poboru wody w wyniku 
działalności gospodarczej 
człowieka 

 opisuje kierunki oddziaływania 
człowieka na litosferę 

 wymienia sposoby ograniczania 
ilości odpadów przemysłowych 
i komunalnych 

 proponuje działania zapobiegające 
morskim katastrofom ekologicznym 



25.  Globalne 
ocieplenie- fakty i 
mity 

 wymienia przyczyny globalnego 
ocieplenia klimatu  

 podaje przyczyny powstawania 
smogu i kwaśnych opadów 

 analizuje przestrzenne 
zróżnicowanie zanieczyszczeń 
powietrza na świecie 
na podstawie mapy tematycznej 

 wymienia skutki nadmiernej 
emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery 

 omawia przykłady wpływu 
działalności gospodarczej 
człowieka na zmniejszanie się 
warstwy ozonowej 
 opisuje wpływ działalności 

gospodarczej człowieka na 
atmosferę ze szczególnym 
uwzględnieniem zmian 
klimatycznych 

 wyjaśnia, dlaczego wzrost efektu 
cieplarnianego jest uważany 
za problem globalny  

 ocenia skutki zmian 
w środowisku wywołanych 
kwaśnymi opadami 

 przedstawia przykłady działań 
organizacji międzynarodowych 
i rządów państw podejmowanych w 
celu redukcji zanieczyszczeń 
atmosfery 

26.  Wpływ rolnictwa 
na środowisko 
przyrodnicze 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
erozja, degradacja gleb 

 podaje cechy gleb 
zdegradowanych 

 podaje przyczyny pustynnienia  

 wskazuje na mapie obszary 
zagrożone pustynnieniem 

 podaje przyczyny degradacji gleb 

 wskazuje przykłady wpływu 
działalności człowieka 
na degradację i dewastację gleb 

 podaje sposoby ograniczenia 
erozji gleb 

 analizuje przyczyny i skutki 
wylesiania  

 omawia wpływ człowieka 
na biosferę 

 dowodzi na przykładach, 
że naruszenie stabilności 
ekosystemów może powodować 
nieodwracalne zmiany 
w środowisku naturalnym 

 uzasadnia konieczność ochrony gleb 
przed degradacją i przedstawia 
sposoby zapobiegania niszczeniu 
gleby 

27.  Antropopresja- 
ingerencja 
człowieka a 
środowisko 

 

 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
środowisko przyrodnicze, 
środowisko geograficzne, 
antropopresja 

 wymienia przyczyny 
antropopresji 

 wymienia nazwy obszarów 
o dużej antropopresji 

 wymienia przejawy 
antropopresji związanej 
z rozwojem rolnictwa 

 opisuje wpływ przemysłu 
i transportu na środowisko 
przyrodnicze 

 wymienia czynniki wpływające 
na niedobór wody na świecie 

 opisuje efekt cieplarniany 
i mechanizm powstawania 
dziury ozonowej 

 opisuje przyczyny 
zachodzących współcześnie 
globalnych zmian klimatu 
(globalnego ocieplenia) 

 charakteryzuje obszary 
niedoboru i nadmiaru wody na 
świecie i określa przyczyny tego 
zróżnicowania 

 wymienia działania człowieka 
przyczyniające się do deficytu 
zasobów wody na świecie 

 

 wymienia skutki wpływu 
człowieka na środowisko 
przyrodnicze  

 ocenia rozwiązania 
podejmowane w skali 
globalnej i regionalnej 
zapobiegające ocieplaniu się 
klimatu 

 projektuje działania stosowane 
w sytuacjach braku lub 
niedoborów wody w różnych 
strefach klimatycznych  

 

 

 formułuje problemy wynikające z 
eksploatowania zasobów 
odnawialnych i nieodnawialnych  

 wykazuje na przykładach, że zbyt 
intensywne wykorzystanie rolnicze 
gleb oraz nieumiejętne zabiegi 
agrotechniczne powodują w wielu 
częściach świata degradację gleb, 
co w konsekwencji prowadzi do 
spadku produkcji żywności, 
a w niektórych regionach świata – 
do głodu i ubóstwa 

Źródła informacji geograficznej 

28.  Źródła informacji 
geograficznej. 
Nauki 
geograficzne i ich 
metody badań 

 przedstawia poglądy na kształt 
Ziemi w starożytnej Grecji 
i Babilonii 

 podaje ważniejsze wymiary 
Ziemi 

 posługuje się definicjami 
szerokości geograficznej 
i długości geograficznej 

 wymienia dowody na kulistość 
Ziemi 

 wyjaśnia znaczenie terminu 
elipsoida obrotowa 

 wyjaśnia różnicę między 
długością promienia 
równikowego a długością 
promienia biegunowego 

 odczytuje współrzędne 
geograficzne wybranych 
punktów 

 opisuje dawne i współczesne 
metody pomiarowe stosowane 
do określania wymiarów Ziemi 

 odróżnia elipsoidę od geoidy 

 oblicza rozciągłość południkową 
i równoleżnikową obiektów 
w stopniach i kilometrach 

 oblicza obwód Ziemi metodą 
Eratostenesa 

 wymienia przykłady zastosowań 
współrzędnych geograficznych 
praktyce 

 wyjaśnia i opisuje metody 
pomiarów geodezyjnych 



29.  Mapa i jej 
elementy 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
kartografia, mapa, skala mapy 

 wymienia rodzaje skal 

 podaje różnice między mapą 
a planem 

 wymienia funkcje mapy 

 klasyfikuje mapy ze względu 
na różne kryteria 

 przelicza skalę liczbową 
na mianowaną 

 oblicza odległość rzeczywistą 
na podstawie skali mapy 

 wyjaśnia zasady generalizacji 
mapy 

 rozpoznaje poszczególne rodzaje 
map 

 porównuje i szereguje różne 
rodzaje skal 

 oblicza skalę mapy, znając 
wymiary obiektów 
geograficznych na mapie 
i w rzeczywistości  

 posługuje się skalą polową do 
obliczania powierzchni 

 wymienia przykłady 
zastosowania map o różnej 
treści, szczegółowości i skali 

 analizuje mapy w różnej skali 
pod kątem stopnia generalizacji 

 wykorzystuje skalę 
do rozwiązywania zadań 
matematyczno-geograficznych 

 kreśli plan najbliższej okolicy 

30.  Klasyfikacje map  wyjaśnia różnicę między siatką 
geograficzną a kartograficzną 

 wymienia rodzaje odwzorowań 
klasycznych 

 wymienia zalety i wady globusa 
z punktu widzenia jego 
zastosowania 

 wymienia na podstawie mapy 
i schematów rodzaje siatek 
kartograficznych 

 wymienia rodzaje zniekształceń  

 opisuje różne rodzaje siatek 
kartograficznych i zna kryteria 
ich podziału 

 rozpoznaje najczęściej 
stosowane siatki kartograficzne 
na podstawie układu 
równoleżników i południków 

 wymienia różne typy rzutów 
kartograficznych 

 wymienia zastosowanie 
poszczególnych siatek 
kartograficznych w praktyce 

 wyjaśnia sposób tworzenia 
różnych odwzorowań 
kartograficznych 

 wyjaśnia, dlaczego na siatkach 
kartograficznych występują 
zniekształcenia 

 wyjaśnia, w jakim celu stosuje się 
różne odwzorowania 
kartograficzne 

31.  Interpretacja 
treści map 
topograficznych i 
hipsometrycznych 
 

 wymienia metody 
przedstawienia rzeźby terenu na 
mapach 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
poziomica, izolinia, sygnatura 

 dokonuje podziału metod 
prezentacji zjawisk na mapach 
na jakościowe i ilościowe 

 potrafi wyznaczyć kierunki 
na mapie topograficznej 

 wymienia cechy mapy 
topograficznej 

 czyta legendę mapy 
topograficznej 

 opisuje ilościowe i jakościowe 
metody prezentacji zjawisk na 
mapach 

 wyszukuje w atlasie przykłady 
różnych graficznych metod 
prezentacji zjawisk 
geograficznych na mapach 

 posługuje się numerami dróg na 
mapie topograficznej 

 rozpoznaje na mapie 
topograficznej obiekty 
na podstawie legendy i opisu 

 odczytuje rzeźbę terenu na 
podstawie mapy topograficznej 

 oblicza wysokość względną 

 odczytuje wysokość 
bezwzględną 

 podaje przykłady zastosowania 
ilościowych i jakościowych 
metod prezentacji na mapach  

 dobiera właściwą metodę do 
zaprezentowania zjawiska na 
mapie 

 wyjaśnia różnicę między 
kartogramem a kartodiagramem 

 oblicza odległość na podstawie 
skali mapy  

 kreśli profil hipsometryczny 

 oblicza średnie nachylenie 
terenu 

 porównuje ilościowe 
i jakościowe metody prezentacji 
zjawisk na mapach 

 wyjaśnia, na czym polega 
metoda interpolacji polowej 

 charakteryzuje układ sieci 
hydrograficznej na podstawie 
mapy 

 wykorzystuje w praktyce 
znajomość metod prezentacji 
informacji geograficznej 

 oblicza powierzchnię 
na podstawie skali mapy 
topograficznej 

 wykonuje prostą interpolację 

 podaje przykłady praktycznego 
zastosowania cyfrowej metody 
prezentacji zjawisk GIS 

 przygotowuje projekt 
zagospodarowania obszaru 

 podaje przykłady wykorzystania 
mapy topograficznej 



32.  Interpretacja map 
tematycznych, 
wykresów i tabel 

 wymienia sposoby prezentacji 
geograficznej 

 odczytuje informacje ze szkicu 
terenu 

 wymienia różnice między 
wykresem a diagramem 

 wymienia informacje 
prezentowane na mapach 
turystycznych 

 wymienia cechy mapy 
turystycznej 

 czyta legendę mapy turystycznej 

 wymienia rodzaje diagramów 
słupkowych 

 odczytuje dane statystyczne 
z wykresów słupkowych, 
liniowych oraz diagramów 
kołowych 

 odczytuje dane z tabel 

statystycznych 

 przedstawia różnice pomiędzy 
mapą topograficzną 
a turystyczną 

 wyjaśnia, że mapa turystyczna 
jest ważnym źródłem wiedzy 
o danym regionie 

 odczytuje rzeźbę terenu 

na podstawie mapy turystycznej 

 wyjaśnia specyfikę diagramu 
złożonego 

 interpretuje zjawiska 
geograficzne przedstawione 
na wykresach i diagramach 

 podaje przykłady wykorzystania 
diagramów strukturalnych 

 oblicza odległość na podstawie 
skali mapy 

 oblicza czas pieszej wędrówki 
między wybranymi obiektami na 
podstawie mapy turystyczno-
topograficznej 

 dobiera typ wykresu 
do prezentacji elementów 
środowiska przyrodniczego 
i pozaprzyrodniczego 

 formułuje prawidłowości 
dotyczące rożnych zjawisk 
i procesów na podstawie danych 
z tabeli statystycznej  

 analizuje dane statystyczne 
przedstawione w tabelach, 

na wykresach i diagramach 

 potrafi orientować mapę 
w terenie 

 wykorzystuje system nawigacji 
satelitarnej GPS do określania 
położenia 

 ocenia trudność szlaków 
turystycznych, uwzględniając 
rzeźbę powierzchni 

 przedstawia dane liczbowe 
za pomocą różnych rodzajów 
wykresów i diagramów 

 planuje trasę wycieczki na 
podstawie mapy turystycznej 

 wyciąga wnioski na podstawie 
analizy treści mapy turystycznej 

33.  Badamy swój 
region 

 wyznacza kierunki świata 
w terenie 

 posługuje się busolą lub 
kompasem 

 wyznacza azymut w terenie  

 dokonuje pomiaru wysokości 
Słońca nad horyzontem, 
wykorzystując gnomon 

 posługuje się tablicami 
matematyczno-fizycznymi 

 wykonuje dokumentację 
fotograficzną 

 posługuje się mapą 
topograficzną 

 opisuje elementy ukształtowania 
powierzchni, roślinność, obiekty 
hydrologiczne i antropogeniczne 

 przygotowuje na podstawie 
zebranych materiałów prezentacje 
multimedialną dotyczącą wpływu 
działalności człowieka na krajobraz 
najbliższej okolicy 

Ziemia we wszechświecie  

34.  Wszechświat Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
wszechświat, kosmos, galaktyka, 
ciało niebieskie, gwiazda, 
planeta 

 wymienia jednostki odległości: 
jednostkę astronomiczną, rok 
świetlny, parsek 

 omawia założenia teorii 
geocentrycznej 
i heliocentrycznej 

Uczeń poprawnie: 

 przedstawia teorie powstania 
wszechświata 

 porównuje odległości 
we wszechświecie 

 wymienia typy galaktyk 

we wszechświecie 

Uczeń poprawnie: 

 opisuje na podstawie schematu 
położenie Ziemi 

we wszechświecie 

 opisuje budowę Drogi Mlecznej 

 wyjaśnia etapy ewolucji gwiazd 

Uczeń poprawnie: 

 opisuje cechy budowy 
wszechświata oraz określa 
położenie różnych ciał 
niebieskich we wszechświecie 

Uczeń poprawnie: 

 określa wpływ badań kosmosu na 
kształtowanie się poglądów 
dotyczących Ziemi i innych ciał 
niebieskich 

35.  Układ Słoneczny  wymienia ciała niebieskie 
tworzące Układ Słoneczny 

 podaje różnice między planetą a 
gwiazdą 

 wymienia planety wg kolejności 
w Układzie Słonecznym 

 wymienia nazwy planet grupy 

 opisuje budowę Układu 
Słonecznego 

 charakteryzuje ciała niebieskie 
tworzące Układ Słoneczny 

 porównuje planety grupy 
ziemskiej z planetami 
olbrzymami 

 porównuje na podstawie danych 
cechy planet Układu 
Słonecznego 

 wskazuje zależność między 
oddaleniem planet od Słońca 
a ich prędkością na orbicie 

 opisuje cechy Ziemi na tle innych 

 prezentuje współczesne poglądy 
na rozwój Układu Słonecznego 

 opisuje etapy powstawania 
Ziemi 

 formułuje zależności zachodzące 
między Słońcem a planetami 
Układu Słonecznego 



ziemskiej i planet olbrzymów  charakteryzuje mniejsze ciała 
niebieskie Układu Słonecznego 

planet Układu Słonecznego 

36.  Ziemia się kręci- 
Ruch obiegowy 
Ziemi 

 wymienia podstawowe cechy 
ruchu obiegowego Ziemi 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
ekliptyka, peryhelium, aphelium, 
górowanie Słońca 

 wymienia nazwy 
astronomicznych pór roku 
na półkuli północnej 
i południowej oraz dni, 

w których się rozpoczynają 

 wymienia granice stref 
oświetlenia Ziemi 

 omawia na podstawie schematu 
układ horyzontalny 

 omawia na podstawie schematu 
obieg Ziemi dookoła Słońca 

 podaje czas obiegu Ziemi wokół 
Słońca  

 wymienia różnice między rokiem 
przestępnym a zwykłym 

 podaje, w jakich dniach Słońce 
góruje w zenicie na równiku, 
zwrotniku Raka i zwrotniku 
Koziorożca 

 wymienia strefy oświetlenia 
Ziemi i wskazuje na mapie 

 wyjaśnia kryteria wydzielania 
stref oświetlenia Ziemi 

 wymienia konsekwencje 
przyrodnicze występowania 
stref oświetlenia Ziemi 

 opisuje na podstawie schematu 
zróżnicowanie oświetlenia Ziemi 
w różnych porach roku  

 wyjaśnia przyczyny 
występowania dnia polarnego 
i nocy polarnej 

 podaje czas trwania dnia i nocy 
na różnych szerokościach 
geograficznych w dniach 
równonocny i przesileń 

 omawia na podstawie schematu 
zaćmienie Słońca i zaćmienie 
Księżyca 

 opisuje różnice między 
astronomicznymi, 
kalendarzowymi i klimatycznymi 
porami roku 

 wykazuje zależność między 
ilością energii docierającej 
do powierzchni Ziemi a 
wysokością Słońca nad 
horyzontem 

 porównuje pozorną wędrówkę 
Słońca nad widnokręgiem 
w ciągu doby w różnych porach 
roku 

 oblicza wysokość górowania 
Słońca nad widnokręgiem 
w różnych szerokościach 
geograficznych 

 wymienia przyczyny 
występowania pór roku na Ziemi 

 wskazuje konsekwencje ruchu 
obiegowego Ziemi 

 wyjaśnia przyczynę zaćmienia 
Słońca i zaćmienia Księżyca 

 oblicza szerokość geograficzną 
dowolnego punktu 
na powierzchni Ziemi na 
podstawie wysokości górowania 
Słońca w dniach równonocny i 
przesileń 

 

 wykazuje zależność między 
widomym ruchem Słońca na tle 
gwiazdozbiorów a ruchem 
obiegowym Ziemi  

 opisuje zjawisko precesji osi Ziemi 

 opisuje przykłady wpływu zmian 
oświetlenia Ziemi w ciągu roku na 
życie i działalność człowieka 

37.  Ziemia się kręci- 
Ruch obrotowy 
Ziemi 
 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
ruch obrotowy, doba 

 podaje kierunek i czas obrotu 
Ziemi wokół własnej osi 

 wyjaśnia znaczenie terminu czas 
słoneczny 

 omawia dawny i współczesny 
podział jednostek czasu 

 przedstawia cechy ruchu 
obrotowego Ziemi 

 omawia różnicę między dobą 
gwiazdową a dobą słoneczną 

 rozróżnia prędkość kątową 
i liniową 

 objaśnia zjawisko wschodu 
i zachodu Słońca 

 wyjaśnia przyczyny 
zróżnicowania czasu na Ziemi 

 oblicza czas słoneczny 

 wymienia konsekwencje ruchu 
obrotowego Ziemi 

 wymienia dowody ruchu 
obrotowego 

 wyjaśnia zależność czasu 
słonecznego od długości 
geograficznej 

 oblicza długość geograficzną 
danego miejsca na podstawie 
czasu słonecznego 

 opisuje działanie siły 
odśrodkowej i siły Coriolisa 

 wyjaśnia zjawisko faz Księżyca 

 wyjaśnia zależność pomiędzy 
kierunkiem obrotu Ziemi 
w ruchu dookoła własnej osi 
a zmianą czasu 

 wskazuje skutki występowania siły 
Coriolisa dla środowiska 
przyrodniczego 

 opisuje przykłady wpływu różnic 

czasu słonecznego na życie i 

działalność człowieka 



ATMOSFERA 

38.  Atmosfera  

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
atmosfera, aerozole 
atmosferyczne, magnetosfera 

 określa skład chemiczny 
atmosfery 

 odróżnia składniki stałe od 
składników zmiennych 
atmosfery 

 wymienia nazwy poszczególnych 
warstw atmosfery 

 

 wyjaśnia pochodzenie aerozoli 
atmosferycznych 

 podaje najważniejsze cechy 
poszczególnych warstw 
atmosfery 

 wyjaśnia pochodzenie atmosfery 
Ziemi 

 porównuje cechy 
poszczególnych warstw 
atmosfery 

 omawia zmiany temperatury 
powietrza w profilu pionowym 
atmosfery 

 omawia cechy pola 
magnetycznego Ziemi 

 ocenia ochronne znaczenie 
atmosfery dla życia na Ziemi 

 wyjaśnia znaczenie 
magnetosfery 

 wyjaśnia przyczyny powstawania 
zorzy polarnej 

 opisuje i podaje przykłady 
oddziaływania promieniowania 
kosmicznego na środowisko 
geograficzne Ziemi 

39.  Obieg ciepła w 
atmosferze. 
Temperatura 
powietrza 
 

 wymienia rodzaje 
promieniowania 

 wymienia źródła ciepła na Ziemi 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
temperatura powietrza, 
izoterma 

 wymienia rodzaje skal, 
w których dokonuje się 
pomiarów temperatury 
powietrza 

 porównuje temperaturę 
powietrza w różnych skalach 

 wymienia czynniki wpływające 
na rozkład temperatury 
powietrza 
 

 wyjaśnia znaczenie 
promieniowania całkowitego 

 omawia bilans promieniowania 
na podstawie schematu 

 wymienia i wskazuje na mapie 
obszary o dodatnim i ujemnym 
saldzie bilansu promieniowania 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
albedo, turbulencja, konwekcja, 
radiacja, adwekcja 

 opisuje na podstawie wykresów 
i map zróżnicowanie 
temperatury powietrza 
w troposferze 

 opisuje czynniki wpływające na 
rozkład temperatury powietrza 

 oblicza średnią dobową 
temperaturę powietrza 

 wymienia sposoby wymiany 
ciepła w atmosferze 

 wykazuje zależność między 
ilością energii docierającej do 
powierzchni Ziemi a wysokością 
Słońca nad horyzontem 

 porównuje rozkład temperatury 
powietrza w poszczególnych 
porach roku na półkuli 
północnej i południowej 

 wyjaśnia wpływ rzeźby terenu 
na nasłonecznienie 
i temperaturę powietrza 

 charakteryzuje na podstawie 
mapy roczne amplitudy 
temperatury powietrza na Ziemi  

 oblicza średnią roczną i roczną 
amplitudę temperatury 
powietrza 

 wykazuje przyczyny 
zróżnicowania średniej rocznej 
temperatury powietrza na Ziemi 

 omawia bilans promieniowania 
Ziemi 

 omawia wpływ zachmurzenia na 
temperaturę powietrza 

 omawia zmiany wartości 
ciśnienia i zawartości ozonu 
w profilu pionowym atmosfery 

 wykazuje związek między 
strefami termicznymi a strefami 
oświetlenia Ziemi 

 wskazuje na podstawie mapy 
przyczyny nierównomiernego 
rozkładu temperatury powietrza 
na Ziemi 

 oblicza temperaturę powietrza 
na różnych wysokościach na 
podstawie gradientu 
termicznego 

 wyjaśnia, w jaki sposób aerozole 
znajdujące się w atmosferze 
wpływają na wielkość 
promieniowania bezpośredniego 
i rozproszonego 

 wyjaśnia zjawisko inwersji 
termicznej 

 opisuje przykłady wpływu 
temperatury powietrza na życie i 
działalność człowieka 



40.  Wilgotność 
powietrza. Opady 
i osady 
atmosferyczne 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
wilgotność względna, wilgotność 
bezwzględna 

 wymienia rodzaje opadów 
i osadów atmosferycznych 

 odczytuje z mapy roczne sumy 
opadów atmosferycznych 

 przedstawia miary wilgotności 
powietrza 

 opisuje proces kondensacji pary 
wodnej 

 wyjaśnia proces resublimacji 

 opisuje typy genetyczne opadów 
atmosferycznych  

 wymienia obszary 
o najmniejszych i największych 
rocznych sumach opadów 
i wskazuje je na mapie 

 wyjaśnia mechanizm 
powstawania chmur oraz 
opadów i osadów 
atmosferycznych 

 wyjaśnia różnicę między mgłą 
radiacyjną a mgłą adwekcyjną 

 rozróżnia typy genetyczne 
chmur 

 wyjaśnia przyczyny 
nierównomiernego rozkładu 
opadów atmosferycznych 

na Ziemi 

 wyjaśnia etapy powstawania 
opadu atmosferycznego 

 podaje i omawia różnice między 
poszczególnymi typami 
genetycznymi opadów 

 wyjaśnia powstawanie cienia 
opadowego i podaje przykłady jego 
występowania 

41.  Ciśnienie 
atmosferyczne. 
Rodzaje wiatrów 
 

 wymienia jednostki ciśnienia 
atmosferycznego i przyrządy do 
jego pomiaru 

 wyróżnia podstawowe układy 
baryczne 

 odczytuje z mapy izobar wartość 
ciśnienia atmosferycznego 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
bryza, fen, wiatr górski, dolinny, 
bora 

 wymienia wiatry lokalne 
 
 
 

 wyjaśnia na podstawie 
schematu przyczyny 
powstawania ośrodków 
barycznych 

 wskazuje strefy podwyższonego 
i obniżonego ciśnienia na kuli 
ziemskiej 

 wyjaśnia mechanizm 
powstawania bryzy  

 wskazuje na mapie obszary 
występowania wiatrów 
lokalnych 

 wykazuje zależność ciśnienia 
atmosferycznego od 
temperatury powietrza 

 omawia krążenie powietrza 
w ośrodkach barycznych na 
półkuli północnej i południowej 

 wymienia cechy wiatrów 
lokalnych 

 wyjaśnia mechanizm 
powstawania wiatru fenowego, 
górskiego, dolinnego i bory 

 podaje lokalne nazwy wiatru 
fenowego 

 omawia przyczyny ruchu 
powietrza atmosferycznego 

 omawia na podstawie mapy 
rozmieszczenie stałych oraz 
sezonowych wyżów i niżów 
atmosferycznych na Ziemi 

 wyjaśnia genezę wiatrów 
lokalnych: bryzy, fenu, bory, 
wiatru górskiego i dolinnego  

 dostrzega znaczenie ruchu 
powietrza atmosferycznego dla 
działalności gospodarczej człowieka 

 wyjaśnia wpływ wiatrów lokalnych 
na środowisko geograficzne 

42.  Cyrkulacja 
powietrza 
atmosferycznego. 
Masy powietrza i 
fronty 
atmosferyczne 
 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
pasat, antypasat, monsun 

 wymienia obszary 
występowania pasatów 
i monsunów oraz wskazuje je na 
mapie 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
masy powietrza, front 
atmosferyczny, front 
zokludowany, strefa frontalna 

 wymienia rodzaje mas powietrza 
i rodzaje frontów 
atmosferycznych 

 wyjaśnia rozmieszczenie stałych 
ośrodków ciśnienia 

 omawia na podstawie schematu 
cyrkulację powietrza w strefie 
międzyzwrotnikowej  

 wyjaśnia mechanizm 
powstawania pasatów 

 wyjaśnia mechanizm 
powstawania monsunów 

 wymienia kryteria podziału 
i podaje cechy mas powietrza 

 omawia rozmieszczenie mas 
powietrza i frontów 
atmosferycznych na kuli 
ziemskiej oraz wskazuje je na 
mapie 

 odróżnia na podstawie 
schematu front chłodny 
od ciepłego 

 opisuje cyrkulację powietrza w 
strefie międzyzwrotnikowej, 
umiarkowanej 
i okołobiegunowej 

 wymienia cechy pasatów 

 podaje przyczyny cykliczności 
zmian cyrkulacji monsunowej 

 analizuje przebieg zjawisk 
atmosferycznych w strefie 
frontu ciepłego i zimnego 

 opisuje zjawisko okluzji 

 wyjaśnia na podstawie 
schematu globalną cyrkulację 
powietrza w troposferze 

 wymienia nazwy komórek 
cyrkulacyjnych, w których 
obrębie odbywa się ruch mas 
powietrza 

 wyjaśnia mechanizm 
powstawania pasatów jako 
skutek cyrkulacji powietrza 
w strefie międzyzwrotnikowej 

 przewiduje skutki 
przemieszczania się różnych 
frontów atmosferycznych 

 wyjaśnia na przykładach znaczenie 
pasatów i monsunów dla przebiegu 
pogody i działalności gospodarczej 
człowieka 

 przewiduje nadejście frontu 
atmosferycznego na podstawie 
obserwacji zjawisk 
meteorologicznych 



43.  Strefowy i 
astrefowy układ 
typów klimatu 

 odróżnia klimat od pogody 

 wymienia składniki klimatu 

 wymienia czynniki 
klimatotwórcze 

 wymienia strefy klimatyczne 

 charakteryzuje czynniki 
klimatyczne 

 wskazuje na mapie główne 
strefy klimatyczne świata 

 odczytuje z klimatogramów 
wartość temperatury powietrza i 
opadów  

 wykazuje różnice między 
klimatem morskim a klimatem 
kontynentalnym 

 analizuje wpływ czynników 
na procesy klimatotwórcze 

 rozpoznaje typ klimatu 
na podstawie jego opisu 

 wyjaśnia strefowość klimatyczną 
na Ziemi 

 wyróżnia klimaty astrefowe 
i podaje ich przykłady 

 opisuje cechy klimatów 
lokalnych (miejska wyspa ciepła) 

 opisuje typy klimatów 
na podstawie klimatogramów 
i mapy klimatycznej 

 uzasadnia zasięg występowania 
stref klimatycznych i typów 
klimatu na Ziemi 

 opisuje piętrowość klimatyczną 
w górach 

 porównuje klimatogramy 
charakterystyczne dla różnych 
typów klimatu 

 wykazuje związek między 
działalnością człowieka a klimatem 
lokalnym (miejscowym) 

44.  Prognozowanie 
pogody. Mapa 
synoptyczna 

 wymienia elementy 
meteorologiczne pogody 
 

 wymienia metody badań 
meteorologicznych 

 odczytuje informacje z mapy 
synoptycznej 

 uzasadnia konieczność 
prognozowania pogody 

 dostrzega potrzebę 

dokonywania pomiarów 

i obserwacji elementów 

meteorologicznych 

z wykorzystaniem 

nowoczesnych technik 

do prognozowania pogody 

 wyjaśnia przyczyny regionalnego 
zróżnicowania zjawisk 
pogodowych na Ziemi 

 przewiduje pogodę na 
podstawie danych 
synoptycznych 

 przygotowuje krótkoterminową 
prognozę pogody na podstawie 
mapy synoptycznej oraz 
obserwacji i pomiarów 
meteorologicznych 

 wykazuje na przykładach wpływ 
pogody na życie i działalność 
gospodarczą człowieka 

45.  Ekstremalne 
zjawiska 
atmosferyczne 
i ich skutki 

 wymienia niebezpieczne 
zjawiska meteorologiczne 

 wskazuje na mapie obszary 
występowania ekstremalnych 
zjawisk atmosferycznych 

 wymienia efekty zmian 
zachodzących w atmosferze 

 wymienia nazwy gazów 
przyczyniających się 
do powstawania efektu 
cieplarnianego 
 

 klasyfikuje na podstawie tabeli 
tornada ze względu na poziom 
ich intensywności 

 podaje przyczyny występowania 
susz 

 wymienia obszary zagrożone 
pustynnieniem 

 omawia na podstawie schematu 
mechanizm efektu 
cieplarnianego 

 analizuje na podstawie wykresu 
zmiany średniej rocznej 
temperatury powietrza 
na świecie 

 wyjaśnia znaczenie gazów 
cieplarnianych 

 wyjaśnia przyczyny powstawania 
ekstremalnych zjawisk i anomalii 
pogodowych na Ziemi 

 omawia budowę cyklonu 
tropikalnego 

 wymienia lokalne nazwy 
cyklonów tropikalnych 

 wyjaśnia przyczyny zmian 
klimatu na Ziemi 

 wymienia skutki powstawania 
dziury ozonowej 

 podaje przykłady skutków 
ekstremalnych zjawisk 
atmosferycznych 

 podaje skutki występowania 
susz 

 wyjaśnia znaczenie ozonosfery 
dla życia ludzi na Ziemi 

 opisuje skutki globalnych zmian 
klimatu  

 podaje działania podejmowane 
przez człowieka w celu 
zmniejszenia ekstremalnych 
zjawisk i anomalii pogodowych 

 proponuje działania ograniczające 
wpływ człowieka na zmiany 
atmosfery i klimatu 

HYDROSFERA 

46.  Zasoby wody na 
Ziemi 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
morze, zlewisko mórz, zatoka, 
cieśnina 

 wymienia typy mórz i wskazuje 
ich przykłady na mapie 

 opisuje na podstawie schematu 

 wyjaśnia przyczyny 
zróżnicowania zasolenia wody 
morskiej 

 porównuje pionowy rozkład 
temperatury i zasolenia 
wybranych mórz 

 uzasadnia konieczność ochrony 
wód morskich 

 ocenia wpływ człowieka 



 wymienia zasoby wodne 
wszechoceanu 

 przedstawia podział 
wszechoceanu na mapie świata 

skład chemiczny wody morskiej 

 omawia na podstawie mapy 
zasolenie powierzchniowej 
warstwy wód oceanicznych 

 opisuje zróżnicowanie termiki 
przypowierzchniowych wód 
oceanicznych 

 wyjaśnia przyczyny 
zróżnicowania gęstości wody 
morskiej 

na ekosystemy mórz i oceanów 

47.  Obieg wody w 
przyrodzie i bilans 
wodny 

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
hydrosfera, mały obieg wody, 
duży obieg wody, retencja 

 analizuje dane liczbowe 
dotyczące zasobów wodnych 
kuli ziemskiej 

 wymienia składniki bilansu 
wodnego 

Uczeń poprawnie: 

 analizuje zasoby wodne 
w przyrodzie na podstawie 
wykresu 

 wymienia elementy składowe 
cyklu hydrologicznego 

 omawia fizyczne i chemiczne 
właściwości wody 

 opisuje na podstawie mapy 
regionalne zróżnicowanie 
bilansu wodnego  

Uczeń poprawnie: 

 omawia teorię powstania 
hydrosfery 

 wyjaśnia wpływ energii 
słonecznej i siły ciężkości 
na obieg wody w przyrodzie 

 analizuje schemat cyklu 
hydrologicznego  

Uczeń poprawnie: 

 omawia cechy cyklu 
hydrologicznego w różnych 
warunkach klimatycznych 

 omawia rolę retencji w cyklu 
hydrologicznym 

 przedstawia bilans wodny i jego 
zróżnicowanie w poszczególnych 
strefach klimatycznych 

Uczeń poprawnie: 

 analizuje przyczyny zróżnicowania 
elementów bilansu wodnego 
w poszczególnych strefach 
klimatycznych 

 wykazuje znaczenie wody dla 
funkcjonowania systemu 
przyrodniczego Ziemi 

48.  Charakterystyka 
wód 
wszechoceanu 

 wymienia rodzaje ruchów wody 
morskiej 

 wymienia rodzaje prądów 
morskich i podaje ich przykłady 

 wskazuje na mapie obszary 
występowania tsunami 

 wymienia rodzaje pływów 
morskich 

 wymienia obszary 
o największych pływach 

 podaje rozmiary przypływów 
w otwartych oceanach 
i zatokach morskich 

 wymienia źródła energii 
powodujące ruch wód morskich 

 wyjaśnia przyczyny powstawania 
prądów morskich 

 opisuje na podstawie mapy 
rozkład prądów morskich na 
świecie 

 omawia przyczyny falowania 
wód morskich 

 wymienia przyczyny i skutki 
pływów morskich 

 objaśnia wpływ prądów 
morskich na warunki 
klimatyczne 

 objaśnia mechanizm 
powstawania falowania 
wiatrowego 

 wymienia przyczyny 
powstawania sejszy 

 omawia na podstawie schematu 
mechanizm powstawania sejszy 

 objaśnia mechanizm 
powstawania i układu 
powierzchniowych prądów 
morskich 

 omawia mechanizm powstania 
i skutki tsunami 

 podaje przykłady niszczącej 
działalności fal morskich – 
sztormowych i tsunami 

 objaśnia mechanizm 
powstawania upwellingu 
i downwellingu  
 

 wskazuje możliwości 
gospodarczego wykorzystania 
oceanów 

 charakteryzuje wpływ 
poszczególnych ruchów wody 
morskiej na warunki klimatyczne i 
gospodarkę  

 podaje przyczyny i skutki zjawiska 
EL Niño 

 przedstawia wpływ upwellingu i 
downwellingu na środowisko życia 
wybrzeży 

49.  Wody podziemne 
i źródła 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
warstwa wodonośna, 
zwierciadło wód podziemnych, 
strefa aeracji, strefa saturacji, 
infiltracja 

 klasyfikuje wody podziemne 
według różnych kryteriów 

 wymienia na podstawie 
schematu poszczególne poziomy 
wód podziemnych 

 wymienia kryteria podziału 
źródeł 

 opisuje poszczególne poziomy 
wód podziemnych 

 wyjaśnia na podstawie 
schematu powstawanie wód 
artezyjskich i subartezyjskich 

 wskazuje na mapie obszary 
występowania wód artezyjskich i 
subartezyjskich, wód termalnych 
i gejzerów 

 wymienia rodzaje źródeł 

 wyjaśnia pochodzenie wód 
podziemnych 

 wykazuje zależność cech wód 
podziemnych od budowy 
geologicznej 

 omawia warunki powstawania 
gejzerów 

 wyjaśnia warunki powstania 

wybranych typów źródeł   

 omawia zastosowanie wód  
artezyjskich w gospodarce  

 wymienia przykłady zastosowań 
źródeł mineralnych (cieplic) 
w lecznictwie 

 wykazuje znaczenie wód 
podziemnych w życiu i gospodarce 
człowieka 



50.  Sieć rzeczna kuli 
ziemskiej 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
system rzeczny, dorzecze, dział 
wodny 

 wymienia rodzaje rzek 

 wskazuje na mapie wybrane 
rzeki świata 

 wskazuje na mapie świata 
obszary bezodpływowe oraz 
pozbawione rzek 

 wyjaśnia znaczenie terminu 
ustrój rzeczny (reżim) 

 wymienia rodzaje ustrojów 
rzecznych 

 charakteryzuje na podstawie 
schematu system rzeczny wraz z 
dorzeczem 

 odróżnia rzekę stałą od rzeki 
okresowej i epizodycznej 

 wymienia czynniki wpływające 
na poziom wody w rzece 

 wyjaśnia różnicę między 
wezbraniem a powodzią 

 wymienia rodzaje zasilania rzek 

 opisuje ustroje złożone i podaje 
przykłady rzek o tych ustrojach 

 analizuje związki między 
warunkami klimatycznymi 
a występowaniem rzek na Ziemi  

 opisuje na podstawie mapy 
rozmieszczenie wód 
powierzchniowych na Ziemi 

 opisuje cechy ustrojów 
rzecznych  

 rozpoznaje cechy ustrojów 
rzecznych  

 klasyfikuje rzeki do 
odpowiedniego typu ustroju na 
podstawie wielkości przepływów 

 wyjaśnia przyczyny i skutki 
powodzi 

 wyjaśnia krajobrazowe 
i gospodarcze funkcje rzek 

 analizuje wykresy stanów wód 
i przepływów wybranych rzek 

 podaje przyczyny najwyższych 
przepływów wybranych rzek 

 opisuje na przykładach następstwa 
nieracjonalnej gospodarki wodnej 
w wybranych regionach 

 analizuje związki między 
warunkami klimatycznymi a typami 
ustrojów rzecznych 

 ocenia wpływ różnych czynników 
na reżim rzeczny 

51.  Jeziora i bagna 
kuli ziemskiej 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
jezioro, misa jeziorna 

 wymienia kryteria klasyfikacji 
jezior 

 wymienia najgłębsze 
i największe jeziora na świecie 
oraz wskazuje je na mapie 

 wskazuje na mapie główne typy 
jezior 

 wymienia czynniki warunkujące 
powstawanie jezior 

 klasyfikuje jeziora wg 
pochodzenia misy jeziornej 
i żyzności oraz wskazuje 
je na mapie 

 wymienia funkcje sztucznych 
zbiorników 

 charakteryzuje typy genetyczne 
jezior oraz wskazuje ich 
przykłady na mapie 

 opisuje etapy zarastania jezior 
(sukcesji) 

 opisuje warunki powstawania 
i występowania bagien 
i torfowisk 

 analizuje związki między 
warunkami klimatycznymi 

a występowaniem jezior 

na Ziemi 

 czyta plany batymetryczne 
wybranych jezior 

 wyjaśnia krajobrazowe 
i gospodarcze funkcje jezior 

52.  Lodowce kuli 
ziemskiej 
 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
lodowiec górski, firn, pole 
firnowe, granica wiecznego 
śniegu, jęzor lodowcowy, 
wieloletnia zmarzlina 

 wymienia typy lodowców 
górskich 

 wskazuje na mapie przykłady 
obszarów występowania 
lodowców górskich 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
lądolód, wieloletnia zmarzlina, 
pak lodowy, soliflukcja 

 wskazuje na mapie świata 
obszary występowania 
lądolodów 

 wymienia czynniki warunkujące 
powstawanie lodowców 
górskich 

 omawia na podstawie schematu 
przebieg granicy wiecznego 
śniegu na kuli ziemskiej na 
różnych szerokościach 
geograficznych 

 omawia na podstawie schematu 
budowę lodowca górskiego 

 omawia warunki powstawania 
lądolodów 

 wymienia obszary 
występowania wieloletniej 
zmarzliny 

 opisuje powstawanie barier 
lodowych 

 wyjaśnia zjawisko cielenia się 
lodowca  

 wyjaśnia przyczyny 
występowania granicy 
wiecznego śniegu na różnej 
wysokości 

 charakteryzuje wybrane typy 
lodowców górskich 

 opisuje ruch lodu lodowcowego 

 analizuje uwarunkowania 
rozwoju pokryw lodowych 
na Ziemi 

 opisuje cechy lądolodu 
antarktycznego i lądolodu 
grenlandzkiego 

 omawia warunki powstawania 
wieloletniej zmarzliny 

 klasyfikuje typy lodowców 
górskich ze względu na wielkość 
i warunki orograficzne ich 
powstawania 

 wskazuje na mapach zasięg 
obszarów współcześnie 
zlodzonych i ocenia wpływ 
zmian klimatycznych na zmiany 
zasięgu tych obszarów  

 omawia proces powstawania 
bariery lodowej i góry lodowej  

 analizuje przekrój przez strefę 
wieloletniej zmarzliny 

 wskazuje na mapie świata 
obszary występowania 
wieloletniej zmarzliny 

 ocenia wpływ zmian klimatycznych 
na zmiany zasięgu obszarów 
współcześnie zlodzonych 

 wyjaśnia wpływ występowania 
wieloletniej zmarzliny na 
działalność człowieka i 
zagospodarowanie obszarów 

53.  Gospodarowanie 
wodą 

 wymienia źródła zanieczyszczeń 
hydrosfery 

 wskazuje obszary niedoboru 
wody na świecie na podstawie 
mapy tematycznej 

 omawia gospodarowanie 
zasobami wodnymi 

 podaje przykłady katastrof 
ekologicznych 

 omawia przykłady wpływu 

 wyjaśnia przyczyny niedoboru 
wody w wybranych regionach 
świata 

 wyjaśnia sposoby walki 
z odpadami przemysłowymi 

 przedstawia skutki nadmiernego 
poboru wody w wyniku 
działalności gospodarczej 
człowieka 

 opisuje kierunki oddziaływania 

 proponuje działania zapobiegające 
morskim katastrofom ekologicznym 



 wyjaśnia znaczenie terminów: lej 
depresyjny, recykling 

działalności gospodarczej 
człowieka na litosferę 

i komunalnymi 

 proponuje działania człowieka 
wspomagające racjonalne 
gospodarowanie wodą 

człowieka na litosferę 

 wymienia sposoby ograniczania 
ilości odpadów przemysłowych 
i komunalnych 

LITOSFERA 

54.  Budowa wnętrza 
Ziemi 

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
litosfera, astenosfera 

 wymienia główne pierwiastki 

i minerały budujące skorupę 

ziemską 

 wymienia na podstawie 
schematu warstwy wnętrza 
Ziemi 

Uczeń poprawnie: 

 opisuje zmiany temperatury, 
ciśnienia i gęstości wraz ze 
wzrostem głębokości 

 opisuje na podstawie schematu 

budowę wnętrza Ziemi  

 wyróżnia powierzchnie 
nieciągłości  

Uczeń poprawnie: 

 opisuje wybrane metody badań 
wnętrza Ziemi 

 wymienia przykłady 
zróżnicowania wielkości stopnia 
geotermicznego na Ziemi 

 wskazuje różnicę między 
budową skorupy kontynentalnej 
a budową skorupy oceanicznej  

Uczeń poprawnie: 

 oblicza temperaturę wnętrza 
Ziemi, znając stopień 
geotermiczny 

 opisuje właściwości fizyczne 

wnętrza Ziemi  

 opisuje skład mineralogiczny 

skorupy ziemskiej 

 

Uczeń poprawnie: 

 opisuje współczesny rozwój 
poglądów na budowę wnętrza Ziemi 

55.  Składniki skorupy 
ziemskiej. Zasoby 
naturalne Ziemi 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
minerał, skała, magma, 
metamorfizm, konkrecja 

 wymienia główne minerały 
skałotwórcze 

 podaje różnice między 
minerałem a skałą 

 rozpoznaje najpospolitsze skały 
występujące na Ziemi 

 wymienia cechy różniące 
minerały 

 opisuje skały o różnej genezie 

i podaje ich przykłady 

 wymienia przykłady minerałów i 
skał będących surowcami 
mineralnymi 

 wymienia na podstawie 
schematu formy skupienia złóż 
mineralnych 

 wymienia obszary występowania 
skał magmowych, osadowych 
i metamorficznych 

 opisuje warunki powstawania 
minerałów 

 opisuje właściwości wybranych 
skał 

 charakteryzuje typy złóż 

 charakteryzuje rodzaje 
surowców mineralnych ze 
względu na pochodzenie 

 przedstawia gospodarcze 
wykorzystanie skał i minerałów 
na konkretnych przykładach 
 

 ocenia zmiany środowiska 
przyrodniczego związane z 
eksploatacją surowców mineralnych 



56.  Dzieje Ziemi. 
Mapa i przekrój 
geologiczny jako 
źródło wiedzy 
geologicznej 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
geologia historyczna, 
skamieniałość przewodnia, wiek 
względny, wiek bezwzględny 

 wymienia nauki geologii 
historycznej 

 wymienia przykłady 
skamieniałości przewodnich 

 odczytuje z tabeli 
stratygraficznej najważniejsze 
wydarzenia w dziejach Ziemi 

 wymienia cele badań geologii 
historycznej 

 odróżnia wiek względny 
od wieku bezwzględnego 

 wymienia główne jednostki 
podziału dziejów Ziemi 

 rozpoznaje okres geologiczny na 
podstawie opisu 

 opisuje zmiany klimatu 
w dziejach Ziemi na podstawie 
tabeli 

 opisuje metody określania wieku 
względnego i bezwzględnego 

 opisuje tabelę stratygraficzną  

 wymienia eony, ery, okresy 
i epoki w dziejach Ziemi 

 porównuje długość trwania 
poszczególnych er 

 wyjaśnia na podstawie 
schematu powstawanie 
skamieniałości 

 omawia rozwój fauny i flory 

w dziejach Ziemi 

 rozpoznaje okres geologiczny na 
podstawie skamieniałości 
przewodnich 

 omawia najważniejsze 
wydarzenia z przeszłości 
geologicznej Ziemi 

 wyjaśnia zasady odtwarzania 
i określania chronologii dziejów 
Ziemi 

 wyjaśnia, na czym polega zasada 
aktualizmu geologicznego 

 przedstawia na podstawie 
profilu geologicznego historię 
geologiczną regionu 

 opisuje zmiany położenia 
kontynentów w dziejach Ziemi 

 opisuje na podstawie mapy 
maksymalne zasięgi 
plejstoceńskich pokryw 
lodowych na Ziemi 

 wyjaśnia, dlaczego metodę 
radiowęglową stosuje się do 
datowania młodych utworów 

 analizuje przekrój geologiczny 

 opisuje hipotezy tłumaczące 
przyczyny wielkiego wymierania 
świata organicznego pod koniec 
mezozoiku 

57.  Teoria tektoniki 
płyt litosfery 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
tektonika, strefa spredingu 
strefa subdukcji, prądy 
konwekcyjne 

 rozróżnia na schemacie strefy 
spredingu i subdukcji 

 wskazuje na mapie świata 
przebieg granic płyt litosfery 

 wymienia założenia teorii dryfu 
kontynentów A. Wegenera 

 przedstawia założenia teorii 
tektoniki płyt litosfery 

 wymienia i wskazuje na mapie 
tektonicznej płyty litosfery 
i grzbiety śródoceaniczne 

 wyjaśnia przyczyny wzajemnego 
przemieszczania się płyt litosfery 
i określa kierunek ich ruchu 

 omawia budowę strefy 
spredingu i strefy subdukcji oraz 
wymienia procesy w nich 
zachodzące 

 wskazuje na mapie strefy 
ryftowe oraz strefy subdukcji 
i kolizji płyt litosfery 

 wymienia przykłady zbieżnych i 

rozbieżnych granic płyt litosfery  

 wymienia dowody dryfu 
kontynentów 

 wyjaśnia mechanizm działania 
prądów konwekcyjnych  

 omawia na podstawie schematu 
etapy rozwoju ryftu 

 wykazuje zależność między ruchami 
płyt litosfery a rozmieszczeniem 
pasm górskich oraz grzbietów 
śródoceanicznych 

58.  Plutonizm 
i wulkanizm 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
plutonizm, wulkanizm 

 wymienia na podstawie 
schematu typy intruzji 
magmatycznych 

 wskazuje na mapie największe 
wulkany na świecie 

 charakteryzuje przebieg 
i występowanie zjawisk 
plutonicznych 

 wyjaśnia przyczyny zjawisk 
wulkanicznych 

 wymienia na podstawie 
schematu elementy wulkanu 

 wymienia produkty erupcji 
wulkanicznych 

 podaje przykłady obszarów 
wulkanicznych na świecie 

 podaje skutki procesów 
plutonicznych 

 charakteryzuje przebieg zjawisk 
wulkanicznych 

 klasyfikuje typy wulkanów 
według różnych kryteriów  

 wykazuje zależność między 
budową wulkanu a przebiegiem 
jego erupcji 

 opisuje negatywne i pozytywne 
skutki zjawisk wulkanicznych 

 opisuje katastrofy wywołane 
wybuchami wulkanów 

 wykazuje związek występowania 
zjawisk wulkanicznych z przebiegiem 
granic płyt litosfery 

 podaje przykłady wykorzystania 
energii wnętrza Ziemi w gospodarce 

59.  Trzęsienia ziemi  wyjaśnia znaczenie terminów: 
trzęsienie ziemi, sejsmograf 

 wymienia rodzaje trzęsień ziemi 

 wymienia skale opisujące 

 omawia schemat rozchodzenia 
się fal sejsmicznych 

 odróżnia hipocentrum 
od epicentrum  

 wyjaśnia przyczyny trzęsień 
ziemi 

 wyjaśnia przyczyny 
rozmieszczenia stref 

 wykazuje zależność między 
ruchami płyt litosfery 
i trzęsieniami Ziemi 

 opisuje katastrofy wywołane 

 wymienia sposoby ochrony przed 
skutkami trzęsień ziemi 

 ocenia warunki życia i działalności 
człowieka na obszarach aktywnych 



trzęsienia ziemi 

 wskazuje na mapie obszary 
występowania trzęsień ziemi 

 dokonuje podziału trzęsień ziemi 
ze względu na genezę 

 wskazuje na mapie obszary 
sejsmiczne, pensejsmiczne 
i asejsmiczne 

sejsmicznych na Ziemi 

 wskazuje na mapie obszary 
występowania podstawowych 
typów trzęsień ziemi 

trzęsieniami ziemi sejsmicznie 

60.  Procesy 
górotwórcze. 
Pionowe ruchy 
litosfery 

 wyjaśnia znaczenie terminu 
procesy endogeniczne 

 wymienia przejawy procesów 
endogenicznych 

 wymienia nazwy 
najważniejszych orogenez 
w dziejach Ziemi 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
deformacja tektoniczna, uskok, 
zrąb 

 wymienia typy genetyczne gór 

 wymienia obszary fałdowań 
kaledońskich, hercyńskich 
i alpejskich oraz wskazuje je na 
mapie 

 porównuje na podstawie 
fotografii cechy gór powstałych 
w orogenezie kaledońskiej 
i alpejskiej 

 wymienia elementy fałdu 
i uskoku 

 charakteryzuje na podstawie 
schematu typy genetyczne gór 

 podaje przykłady gór fałdowych, 
zrębowych i wulkanicznych 

 analizuje na podstawie mapy 
tematycznej budowę 
podstawowych struktur 
tektonicznych 

 wyjaśnia proces powstawania 
gór 

 podaje różnice między górami 
fałdowymi a górami zrębowymi 

 wskazuje na mapie obszary 
występowania różnych typów 
gór 

 omawia zależność między 
wiekiem orogenezy 
a wysokością gór 

 opisuje na podstawie schematu 
powstawanie podstawowych 
struktur tektonicznych (intruzji, 
deformacji ciągłych i nieciągłych) 

 wykazuje różnicę w procesach 
powstawania gór, np. Himalajów i 
Andów  

 opisuje etapy powstawania gór 
fałdowych i zrębowych 

61.  Wietrzenie Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
wietrzenie, zwietrzelina 

 wymienia i rozróżnia rodzaje 
wietrzenia 

 wymienia produkty wietrzenia 

 wymienia rodzaje wietrzenia 
fizycznego 

Uczeń poprawnie: 

 klasyfikuje procesy egzogeniczne 
kształtujące powierzchnię Ziemi 

 opisuje typy wietrzenia 

 opisuje etapy wietrzenia 
mrozowego 

 podaje przykłady skał 
podlegających intensywnemu 
wietrzeniu chemicznemu 

 wskazuje na mapie obszary, na 
których zachodzą intensywne 
procesy wietrzenia 

Uczeń poprawnie: 

 opisuje czynniki odpowiedzialne 
za przebieg wietrzenia 
chemicznego i biologicznego 

 omawia przebieg procesu 
wietrzenia 

 charakteryzuje produkty i formy 
powstałe w wyniku wietrzenia 
fizycznego 

 wskazuje dominujący typ 
wietrzenia w określonej strefie 
klimatycznej 

Uczeń poprawnie:  

 wykazuje zależność między 
klimatem a typem wietrzenia  

 podaje przykłady form 
powstałych wskutek wietrzenia 

 opisuje skutki procesów 
wietrzenia 

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia znaczenie wietrzenia jako 
procesu przygotowującego do 
przekształcenia rzeźby powierzchni 
Ziemi 

62.  Zjawiska krasowe 
 
 
 
 
 
 
 
 

 wymienia skały rozpuszczalne 
przez wodę 

 wyjaśnia znaczenie terminu 
krasowienie 

 wymienia formy krasu 
powierzchniowego i 
podziemnego 

 odróżnia formy krasu 
powierzchniowego 
i podziemnego 

 wymienia i rozpoznaje formy 
szaty naciekowej w jaskini 

 wskazuje na mapie świata 
i Europy obszary krasowe 

 opisuje czynniki, które wpływają 
na przebieg zjawisk krasowych 

 wymienia etapy rozwoju form 
krasu powierzchniowego 

 odróżnia wywierzysko 
od ponoru  

 wyjaśnia proces powstawania 
jaskiń  

 charakteryzuje wpływ procesów 
krasowych na rzeźbę obszarów 
zbudowanych ze skał 
węglanowych 

 opisuje zagrożenia występujące w 
jaskiniach wywołane działalnością 
człowieka 



63.  Ruchy masowe 
skał 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
transgresja morza, regresja 
morza, ruchy talasogeniczne 

 wskazuje na mapie przykłady 
obszarów objętych ruchami 
obniżającymi i ruchami 
wznoszącymi 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
denudacja, ruchy masowe, 
erozja  

 wymienia podstawowe rodzaje 
ruchów masowych 

 podaje różnicę między 
odpadaniem a obrywaniem, 
osuwaniem a spełzywaniem 

 podaje podobieństwa i różnice 
między ruchami 
epejrogenicznymi a 
izostatycznymi 

 wymienia i wskazuje na mapie 
świata obszary poddawane 
współcześnie ruchom 
epejrogenicznym 
i izostatycznym 

 wymienia przyczyny 
powstawania ruchów masowych 

 omawia na podstawie 
schematów rodzaje ruchów 
masowych 

 opisuje przyczyny procesów 
epejrogenicznych i 
izostatycznych  

 podaje dowody na istnienie 
ruchów epejrogenicznych 

 wykazuje wpływ budowy 
geologicznej danego obszaru 
na grawitacyjne ruchy masowe 

 wyjaśnia przyczyny powstawania 
spływów błotnych i ziemnych 

 omawia na podstawie mapy 
ruchy izostatyczne na Półwyspie 
Skandynawskim 

 opisuje skutki procesów 
epejrogenicznych 
i izostatycznych 

 podaje konsekwencje ruchów 
masowych 

 wykazuje na przykładach 
zależność ruchów masowych 
od rzeźby terenu, klimatu 
i warunków wodnych 

 

 omawia znaczenie gospodarcze 
ruchów epejrogenicznych 
i izostatycznych 

 wykazuje wpływ działalności 
człowieka na intensywność ruchów 
masowych 

64.  Działalność wód 
płynących  

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
erozja wgłębna, erozja 
wsteczna, erozja boczna, 
akumulacja 

 wymienia czynniki wpływające 
na tempo erozji rzecznej 

 wymienia rodzaje erozji rzecznej 

 wymienia elementy doliny 
rzecznej 

 podaje przykłady rzek o różnych 
typach ujść  

 porównuje cechy rzeki w biegu 
górnym, środkowym i dolnym 

 wymienia przykłady form 
powstałych w wyniku erozji 
i akumulacji 

 opisuje na podstawie schematu 
elementy doliny rzecznej 

 odróżnia terasę zalewową 

od nadzalewowej 

 wymienia rodzaje ujść rzecznych 
i wskazuje ich przykłady na 
mapie 

 wyjaśnia przyczyny 
zróżnicowania procesów 
rzeźbotwórczych na 
poszczególnych odcinkach rzeki 

 wyjaśnia na podstawie schematu 
proces erozji wstecznej 

 omawia na podstawie 
schematów fazy rozwoju 
meandrów i starorzeczy 

 wyjaśnia proces powstawania 
delty 

 wyjaśnia, w jakich warunkach 
zachodzi erozja wąwozowa 

 opisuje przebieg oraz efekty 
erozyjnej i akumulacyjnej 
działalności wód płynących 

 oblicza przeciętny spadek rzeki  

 opisuje na podstawie schematu 
powstawanie teras rzecznych 

 opisuje rzeźbotwórczą 
działalność wód opadowych 
(erozja wąwozowa) 

 wskazuje możliwości 
zagospodarowania teras 
zalewowych i nadzalewowych  

65.  Rzeźbotwórcza 
działalność wód 
morskich i 
jeziornych 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
abrazja, platforma abrazyjna, 
nisza abrazyjna 

 wymienia czynniki wpływające 
na intensywność niszczącej 
działalności morza 

 wymienia przykłady niszczącej 
i budującej działalności fal 
i prądów morskich 

 wymienia elementy klifu 

 wyjaśnia na podstawie 
schematu proces powstawania 
klifu 

 wyjaśnia proces powstawania 
mierzei 

 opisuje przebieg oraz efekty 
niszczącej i budującej 
działalności morza 

 porównuje rzeźbotwórczą 
działalność morza na wybrzeżu 
wysokim i płaskim 

 podaje przykłady skutków 
oddziaływania wody morskiej 
w strefie wybrzeża 



66.  Rzeźbotwórcza 
działalność 
lodowców 
górskich i 
lądolodów 
 

 wymienia podstawowe formy 
powstałe w wyniku działalności 
lodowca górskiego 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
egzaracja, muton, dolina  
U-kształtna, cyrk lodowcowy, 
detrakcja, detersja, dolina 
zawieszona, wygłady 
lodowcowe, kem, oz, drumlin 

 wymienia rodzaje moren 

 podaje przykłady lodowców 
górskich na świecie 

 wymienia podstawowe formy 
powstałe w wyniku działalności 
lądolodu 

 wskazuje na mapie przykładowe 
obszary o rzeźbie 
młodoglacjalnej 

 wyróżnia rodzaje rzeźbotwórczej 
działalności lodowców 

 dokonuje podziału form rzeźby 
polodowcowej na formy 
erozyjne i akumulacyjne 

 rozróżnia formy powstałe 
w wyniku działalności lodowców 
górskich 

 wyjaśnia powstawanie różnych 
typów moren 

 rozróżnia formy powstałe w 
wyniku działalności lądolodów  

 wymienia formy fluwioglacjalne  

 wymienia przykłady niszczącej 
i budującej działalności wód 
polodowcowych 

 opisuje przebieg niszczącej 
działalności lodowca górskiego 

 opisuje na podstawie schematu 
powstawanie doliny 
U-kształtnej 

 odróżnia rzeźbę staroglacjalną 
od młodoglacjalnej 

 wyjaśnia na podstawie 
schematu powstawanie sandrów 
i pradolin 

 opisuje na podstawie schematu 

proces powstawania kemów 

 opisuje skutki działalności 
lodowców górskich 

 opisuje skutki działalności 
lądolodów 

 odróżnia skutki działalności 
lądolodów od skutków 
działalności lodowców górskich 

 opisuje przebieg erozyjnej 
i akumulacyjnej działalności 
lodowców i wymienia formy 
powstałe w jej wyniku 

 omawia wpływ zlodowaceń 
na rzeźbę powierzchni Ziemi 

67.  Rzeźbotwórcza 
działalność wiatru 

 wyjaśnia, na czym polega erozja 
eoliczna 

 wymienia formy powstałe 
w wyniku niszczącej i budującej 
działalności wiatru 

 wymienia rodzaje pustyń 
i wskazuje ich przykłady 
na mapie 

 wymienia czynniki wpływające 
na siłę transportową wiatru 

 charakteryzuje niszczącą 

i budującą działalność wiatru 

 omawia budowę wydmy 
parabolicznej i barchanu 

 charakteryzuje typy pustyń 
i wskazuje ich rozmieszczenie 

 opisuje warunki sprzyjające 
rzeźbotwórczej działalności 
wiatru 

 wykazuje zależność kształtu 
wydm od klimatu 

 opisuje proces powstawania 
grzybów skalnych 

 opisuje powstawanie pokryw 
lessowych i wymienia nazwy 
obszarów, na których one 
występują 

 opisuje przebieg oraz efekty 
erozji i akumulacji eolicznej 

 wymienia zagrożenia dla 
działalności człowieka 
spowodowane deflacją oraz 
niszczeniem skał przez piasek 
niesiony wiatrem 

 wyjaśnia związek między lessami 
występującymi w Europie a 
plejstoceńskimi lądolodami 

68.  Wielkie formy 
ukształtowania 
powierzchni 
 

 rozróżnia formy ukształtowania 
pionowego i poziomego lądów 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
depresja, kryptodepresja 

 wskazuje na mapie 
hipsometrycznej niziny, wyżyny i 
wybrane pasma górskie oraz 
depresje 

 wyróżnia formy dna 
oceanicznego 

 odróżnia szelfy od stoków 
kontynentalnych 

 charakteryzuje i podaje 
przykłady wielkich form 
ukształtowania powierzchni 
Ziemi 

 porównuje na podstawie danych 
statystycznych ukształtowanie 
powierzchni kontynentów  

 charakteryzuje wielkie formy 
dna oceanicznego 

 porównuje na podstawie danych 
statystycznych ukształtowanie 
głębokościowe oceanów 

 opisuje ukształtowanie 
powierzchni Ziemi jako efekt 
oddziaływania procesów 
endogenicznych 

 wskazuje na mapie wielkie 
formy ukształtowania den 
morskich i oceanicznych 

 wskazuje na mapie rowy 
oceaniczne 

 kreśli krzywą hipsograficzną 
wybranego obszaru 

 wyjaśnia przyczyny powstawania 
rowów oceanicznych 

 oblicza największą deniwelację 
na Ziemi 

 wykazuje na przykładach zależność 
wielkich form rzeźby od budowy 
skorupy ziemskiej 

 omawia wpływ procesów 
endogenicznych na budowę 
geologiczną i ukształtowanie 
powierzchni Ziemi 

 kreśli krzywą batymetryczną 

PEDOSFERA I BIOSFERA 



69.  Pedosfera- 
powłoka glebowa 
Ziemi. Budowa 
gleby 

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
gleba, proces glebotwórczy, 
poziom glebowy, profil glebowy 

 wymienia czynniki rozwoju gleb 

 wymienia na podstawie 
schematu poziomy glebowe 

Uczeń poprawnie: 

 charakteryzuje procesy 
glebotwórcze 

 charakteryzuje na podstawie 
schematów profili glebowych 
najważniejsze poziomy glebowe 

 podaje różnice między żyznością 
a urodzajnością 

 wymienia przykłady gleb o 
różnym odczynie pH 

Uczeń poprawnie: 

 omawia czynniki glebotwórcze 
z uwzględnieniem czynników 
abiotycznych i biotycznych 

 rozróżnia główne procesy 
glebotwórcze 

 opisuje cechy poszczególnych 
poziomów profilu glebowego 

 opisuje kompleksy rolniczej 
przydatności gleb 

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia wpływ procesu 
glebotwórczego na żyzność gleb 

 podaje przykłady negatywnego 
oddziaływania człowieka na 
urodzajność gleb 

Uczeń poprawnie: 

 wykazuje ciąg zależności 
występujących między procesami 
glebotwórczymi, poziomem 
glebowym, profilem glebowym a 
typem gleb 

70.  Gleby świata. 
Bonitacja i 
przydatność 
rolnicza gleb 

 wymienia podstawowe typy gleb 

 rozróżnia gleby strefowe 
i astrefowe 

 omawia cechy gleb strefowych, 
astrefowych i pozastrefowych 

 opisuje rozmieszczenie 
głównych typów gleb na 
podstawie mapy 

 analizuje wybrane profile 
glebowe 

 omawia genezę wybranych 
typów gleb strefowych, 
astrefowych i pozastrefowych 

 przyporządkowuje gleby 
strefowe do stref klimatycznych 
i roślinnych 

 przyporządkowuje gleby 
strefowe do skał podłoża 
i warunków wodnych 

 ocenia przydatność rolniczą gleb 
strefowych, astrefowych 
i pozastrefowych 

 rozpoznaje typy gleb 
na podstawie opisu i schematu 
profilu glebowego 

 wykazuje wpływ czynników 
antropogenicznych na degradację 
gleb 

71.  Zróżnicowanie 
biosfery na kuli 
ziemskiej 

 podaje nazwy formacji 
roślinnych na świecie 

 wymienia czynniki wpływające 
na zróżnicowanie szaty roślinnej 
na Ziemi 

 wymienia dominujące gatunki 
roślin w każdej ze stref 
roślinnych 

 charakteryzuje poszczególne 
formacje roślinne na Ziemi 

 wskazuje na mapie zasięg 
występowania głównych stref 
roślinnych 
 

 wyjaśnia związek między 
strefami klimatu a formacjami 
roślinnymi 

 opisuje przyczyny 
nierównomiernego 
rozmieszczenia stref roślinnych 
na Ziemi 

 charakteryzuje piętrowość 
roślinną obszarów górskich na 
Ziemi 

 podaje przykłady 
przystosowania się roślin do 
warunków środowiska 
przyrodniczego 

 omawia piętra klimatyczno- 
-roślinne na przykładach 
wybranych gór położonych 
na różnych szerokościach 
geograficznych 

 wyjaśnia zróżnicowanie 
zbiorowisk roślinnych na 
świecie 

 porównuje i opisuje formacje 
roślinne na różnych kontynentach 
oraz w określonej części świata 

 wykazuje związek pomiędzy 
cechami roślinności a warunkami 
danego środowiska 

72.  Zwierzęta lądów i 
oceanów 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
fauna, endemit 

 wymienia i wskazuje na mapie 
krainy i królestwa 
zoogeograficzne 

 wymienia charakterystyczne 
zwierzęta żyjące 
w poszczególnych krainach 
zoogeograficznych 

 wyróżnia krainy i królestwa 
zoogeograficzne  

 charakteryzuje wybrane krainy 
zoogeograficzne 

 wymienia strefy życia w wodach 
oraz charakteryzuje jedną z nich 

 wyjaśnia geograficzne przyczyny 
zróżnicowania świata 
zwierzęcego 

 wymienia bariery ograniczające 
rozprzestrzenianie się zwierząt 
na Ziemi 

 przyporządkowuje typowe 
gatunki fauny do poszczególnych 
krain zoogeograficznych 

 podaje przykłady 
przystosowania się zwierząt do 
warunków środowiska 
przyrodniczego 

 opisuje i ocenia warunki życia 
w poszczególnych strefach mórz 
i oceanów  

 charakteryzuje faunę w strefach 
mórz i oceanów     

 

 wykazuje na przykładach zależność 
świata zwierzęcego od budowy 
geologicznej, klimatu, warunków 
wodnych i gleby 

 wyjaśnia przyczyny występowania 
endemitów na Ziemi 

 

73.  Środowisko 
przyrodnicze a 
działalność 
człowieka 

 wymienia czynniki przyrodnicze i 
antropogeniczne wpływające na 
kształtowanie się krajobrazu na 
Ziemi 

 wymienia strefy krajobrazowe 

 opisuje komponenty środowiska 
przyrodniczego w strefie 
krajobrazowej 

 wymienia wybrane parki 
narodowe w poszczególnych 

 porównuje cechy środowiska 
przyrodniczego i formy 
gospodarowania 
w poszczególnych strefach 
krajobrazowych na Ziemi 

 podaje przykłady oddziaływania 
komponentów środowiska 
przyrodniczego na człowieka w 
poszczególnych strefach 
krajobrazowych  

 wyjaśnia zależność między 
środowiskiem przyrodniczym 
a życiem człowieka 

 charakteryzuje wybrane 
środowisko strefowe lub astrefowe 



na Ziemi i wskazuje je na mapie strefach krajobrazowych 
i wskazuje je na mapie  

 wykazuje na podstawie map 
tematycznych strefowe i 
astrefowe zróżnicowanie 
środowiska przyrodniczego 
Ziemi 

74.  Antropogeniczne 
zmiany 
środowiska i jego 
ochrona 

 wymienia sfery Ziemi i wskazuje 
po jednym przykładzie 
oddziaływań pomiędzy 
wybranymi sferami 

 podaje przykłady sfer Ziemi 
kształtowanych przez procesy 
endogeniczne 

 wymienia przykłady 
oddziaływania i wpływu ruchów 
Ziemi na hydrosferę 

 wyjaśnia powstawanie 
wiatrołomów w wyniku 
czynników atmosferycznymi 

 omawia wpływ organizmów 
żywych na hydrosferę 

 omawia i podaje przykłady 
wpływu obszarów leśnych 
na klimat lokalny 

 opisuje na przykładach wpływ 
litosfery na procesy 
glebotwórcze 

 podaje przykłady wpływu 
rodzaju podłoża na rzeźbę 
terenu 

 omawia efekty działania siły 
odśrodkowej Ziemi i jej wpływ 
na litosferę 

 wyjaśnia wpływ ruchów 
endogenicznych na zmiany linii 
brzegowej mórz i jezior oraz 
zmiany biegu rzeki 

 omawia czynniki warunkujące 
strefowość klimatyczno- 
-roślinno-glebową 

 omawia wpływ biosfery 
i pedosfery na rozwój procesów 
stokowych 

 wykazuje wpływ oddziaływania 
ciał niebieskich na poszczególne 
sfery Ziemi 

 ocenia skutki działania 
atmosfery na rzeźbę terenu 

 wyjaśnia zależność 
występowania lodowców od 
warunków klimatycznych 
i ukształtowania powierzchni  

 podaje przykłady wpływu 
wielkości opadów 
atmosferycznych na reżim rzek 
oraz tempo denudacji 

 ocenia na przykładach wpływ 
różnych typów klimatu na litosferę 

 wykazuje związek sieci 
hydrograficznej danego obszaru z 
budową geologiczną 

 analizuje związki między litosferą a 
czynnikami klimatotwórczymi 

Klasyfikacja państw świata 

75.  Polityczna mapa 
świata 

 wymienia okresy w historii 
powszechnej, które wpłynęły na 
obecny układ państw na mapie 
politycznej świata  

 wymienia państwa powstałe 
w Europie po 1989 r. 

 wymienia czynniki wpływające na 
współczesny podział polityczny 
świata 

 odczytuje na mapach aktualny 
podział polityczny świata 

 wskazuje przykłady państw 
będących niegdyś kolonią 

 podaje przykłady nowo 
utworzonych państw na świecie 

 analizuje kształtowanie się mapy 
politycznej świata do 1989 r. 

 analizuje następstwa przemian 
społeczno-ustrojowych po 1989 r. 

 ukazuje na przykładach procesy 
integracji i dezintegracji w Europie 
po 1989 r. 

 opisuje wybrane ustroje 
polityczne na świecie 

 wyjaśnia na wybranych przykładach 
procesy, w których wyniku powstały 
nowe państwa pozaeuropejskie  

 wyjaśnia wpływ kształtowania się 
podziału politycznego świata na inne 
elementy przestrzeni geograficznej 

76.  Ekonomiczne i 
społeczne kryteria 
podziału państw 

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
morskie wody wewnętrzne, wody 
terytorialne, wyłączna strefa 
ekonomiczna 

 wymienia najczęstsze kryteria 
przyjmowane podczas 
formułowania definicji państwa  

 wymienia kryteria podziału 
ustrojów politycznych państw 
świata 

 wymienia państwa mające dwie 

Uczeń poprawnie: 

 wymienia czynniki wpływające na 
zmianę liczby państw na świecie 

 wskazuje na mapie świata 
przykłady krajów, których granice 
nawiązują do warunków 
przyrodniczych lub zostały 
wyznaczone w sposób sztuczny 

Uczeń poprawnie: 

 analizuje zmiany liczby państw 
w Europie i na świecie 

 przedstawia podział terytorialny 
mórz i oceanów  

 analizuje podział wpływów na 
Antarktydzie 

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia, dlaczego Antarktyda 
zgodnie z postanowieniami 
międzynarodowymi stanowi 
obszar międzynarodowy, objęty 
całkowitym zakazem eksploatacji 
surowców mineralnych 

Uczeń poprawnie: 

 prognozuje zmiany liczby państw na 
podstawie wiedzy o problemach 
współczesnego świata 



stolice i wskazuje je na mapie 

77.  Struktura 
gospodarek 
państw o różnym 
stopniu rozwoju 

 wymienia główne mierniki 
i wskaźniki rozwoju społeczno- 
-gospodarczego 

 wymienia przykłady państw 
o różnym poziomie rozwoju 
gospodarczego 

 definiuje wybrane ekonomiczne 
mierniki wzrostu gospodarczego 

 porównuje strukturę PKB państw 
znajdujących się na różnych 
poziomach rozwoju 
gospodarczego  

 

 charakteryzuje HDI 

 porównuje składowe HDI 
w wybranych państwach 

 opisuje przestrzenne 
zróżnicowanie wartości PKB i HDI 
na świecie 

 omawia podstawowe cechy 
gospodarcze, demograficzne 
i społeczne państw o różnym 
poziomie rozwoju gospodarczego 

 wyjaśnia wpływ rozwoju 
społeczno-gospodarczego świata 
na inne elementy przestrzeni 
geograficznej (Interakcje) 

 uzasadnia potrzebę konstruowania 
syntetycznych mierników rozwoju 
społeczno- 
-gospodarczego, np. HDI 

78.  Proces globalizacji 
na świecie 

 wskazuje płaszczyzny globalizacji 

 wymienia największe korporacje 
na świecie na podstawie danych 
statystycznych 

 wskazuje przyczyny globalizacji 
na świecie 

 definiuje indeks globalizacji 
i wskazuje kraje o najwyższym 
indeksie globalizacji 

 wskazuje przyczyny wzrostu 
znaczenia korporacji 
międzynarodowych dla 
gospodarki światowej 
 przedstawia przejawy 

globalizacji na płaszczyznach: 
politycznej, gospodarczej, 
społecznej i kulturowej 

 wskazuje i uzasadnia pozytywne 
i negatywne skutki globalizacji 

 wyjaśnia, dlaczego globalizacja na 
płaszczyźnie ekonomicznej 
ma największy wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy świata 

Procesy demograficzne 

79.  Rozwój liczby 
ludności świata i 
jej zmiany 

Uczeń poprawnie: 

 wymienia i wskazuje na mapie 
świata najludniejsze państwa 

 podaje różnice w zaludnieniu 
wg kontynentów 

 wymienia przykłady państw 
o wysokim i niskim współczynniku 
przyrostu naturalnego 

Uczeń poprawnie: 

 omawia etapy zaludniania Ziemi 

 podaje czynniki wpływające 
na zróżnicowanie przyrostu 
naturalnego na świecie 

 oblicza współczynnik przyrostu 
naturalnego 

Uczeń poprawnie: 

 analizuje liczbę ludności świata 
i jej zmiany  

 oblicza tempo zmian liczby 
ludności na danym obszarze  
za pomocą wskaźnika dynamiki 

 analizuje zróżnicowanie 
przyrostu naturalnego na świecie 

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia przyczyny oraz skutki 
tempa wzrostu liczby ludności 
w skali globalnej i regionalnej 

 ukazuje na przykładach 
konsekwencje wysokiego 
współczynnika przyrostu 
naturalnego 

 wyjaśnia wpływ zmian 
ludnościowych na środowisko 
przyrodnicze i inne elementy 
przestrzeni społeczno-gospodarczej 
i kulturowej (Interakcje) 

Uczeń poprawnie: 

 prognozuje zmiany liczby ludności 
świata i poszczególnych 
kontynentów 

80.  Zróżnicowanie 
rozmieszczenia 
ludności na 
świecie 
 

 wymienia typy obszarów wg 
podziału ze względu na aktualny 
stopień zaludnienia  

 podaje główne cechy 
rozmieszczenia ludności 
na świecie 

 wymienia obszary o dużej i małej 
gęstości zaludnienia na świecie 

 omawia czynniki przyrodnicze 
i pozaprzyrodnicze rozmieszczenia 
ludności na świecie 

 wskazuje obszary największej 
i najmniejszej koncentracji 
ludności na świecie na podstawie 
mapy tematycznej 

 przedstawia przyczyny dużej 

 analizuje rozmieszczenie ludności 
na świecie na podstawie mapy 
tematycznej 

 wykazuje wpływ barier 
osadniczych na rozmieszczenie 
ludności na świecie 

 porównuje czynniki wpływające 
na rozmieszczenie ludności 

 ukazuje przyrodnicze i społeczno-
gospodarcze skutki 
nierównomiernego 
rozmieszczenia ludności 
na świecie  

 analizuje wskaźniki gęstości 
zaludnienia w wybranych 
państwach 

 wyjaśnia, dlaczego w analizach 
demograficznych stosuje się 
wskaźnik gęstości zaludnienia 
i wskaźnik fizjologicznej gęstości 
zaludnienia 
 



 określa gęstość zaludnienia na 
poszczególnych kontynentach 

koncentracji ludności na 
wybranym obszarze  

 oblicza wskaźnik gęstości 
zaludnienia dla wybranych państw 

w krajach wysoko i słabo 
rozwiniętych gospodarczo  

 analizuje wpływ czynników 
przyrodniczych 
i pozaprzyrodniczych 
na rozmieszczenie ludności 
na świecie 

81.  Ruch naturalny 
ludności 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
migracja, imigracja, emigracja, 
reemigracja, saldo migracji, 
przyrost rzeczywisty 

 podaje przykłady państw 
o dodatnim i ujemnym saldzie 
migracji zagranicznych 
na podstawie mapy tematycznej 

 klasyfikuje migracje  

 wyjaśnia przyczyny migracji 

 podaje kierunki współczesnych 
migracji zagranicznych na świecie 

 oblicza współczynnik przyrostu 
rzeczywistego ludności 

 charakteryzuje przyczyny 
i konsekwencje migracji ludności 
w różnych państwach 

 analizuje kierunki współczesnych 
migracji zewnętrznych 
i wewnętrznych  

 podaje pozytywne i negatywne 
skutki ruchów migracyjnych 

 wymienia rodzaje i przyczyny 
uchodźstwa oraz podaje przykłady 
tego rodzaju migracji 

 opisuje problem uchodźstwa 
na wybranych przykładach 

82.  Rozwój 
demograficzny 
społeczeństw 

 wymienia teorie rozwoju 
społeczeństw 

 wymienia fazy przejścia 
demograficznego 

 wymienia przykłady państw 
znajdujących się 
w poszczególnych fazach przejścia 
demograficznego 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
eksplozja demograficzna, implozja 
demograficzna  

 charakteryzuje etapy rozwoju 
demograficznego ludności 
na postawie wykresu 

 wymienia fazy przejścia 
demograficznego, w których 
następuje eksplozja 
demograficzna 

 wymienia przyczyny eksplozji 
demograficznej oraz implozji 
demograficznej 

 analizuje model przejścia 
demograficznego na wybranych 
przykładach   

 analizuje fazy przejścia 
epidemiologicznego na 
wybranych przykładach 

 opisuje etapy rozwoju 
demograficznego ludności 
na przykładach wybranych 
państw świata 

 opisuje przestrzenne 
zróżnicowanie eksplozji 
demograficznej i implozji 
demograficznej 

 analizuje przyczyny i skutki 
eksplozji demograficznej i implozji 
demograficznego 

 ukazuje przyczyny zmian 
demograficznych 
i epidemiologicznych w krajach 
wysoko rozwiniętych gospodarczo 

83.  Konsekwencje 
eksplozji i regresji 
demograficznej 

 podaje przykłady społeczeństwa 
młodego i starego 

 odczytuje z wykresów średnią 
długość trwania życia 
w wybranych krajach świata  

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
współczynnik feminizacji, 
współczynnik maskulinizacji 

 wskazuje czynniki kształtujące 
strukturę wieku ludności 

 wymienia typy demograficzne 
społeczeństw  

 charakteryzuje społeczeństwa 
młode, zastojowe i stare 
na przykładach wybranych 
państw świata 

 analizuje strukturę wieku i płci 
ludności na przykładach 
wybranych państw świata 
(na podstawie danych 
statystycznych) 

 wyjaśnia konsekwencje starzenia 
się społeczeństwa 

 oblicza współczynnik feminizacji 
i współczynnik maskulinizacji 

 omawia problemy społeczno- 
-gospodarcze związane ze 
starzeniem się społeczeństw 
wybranych krajów Europy 
Zachodniej 

 analizuje i ocenia zróżnicowanie 
ludności pod względem 
przeciętnej długości trwania 
życia, dzietności oraz 
umieralności niemowląt 

 prognozuje zmiany udziału 
głównych grup wiekowych ludności 
Unii Europejskiej na podstawie 
różnorodnych źródeł  

84.  Zmiany na rynku 
pracy 

 wymienia kategorie ludności 
na rynku pracy 

 wymienia czynniki decydujące 
o poziomie aktywności 
zawodowej ludności 

 charakteryzuje czynniki 
decydujące o poziomie 
aktywności zawodowej ludności 

 opisuje współczynnik aktywności 
zawodowej wg płci w wybranych 
państwach na podstawie danych 
statystycznych 

 analizuje strukturę zawodową 
ludności wybranych państw 

 oblicza współczynnik aktywności 
zawodowej 

 wyjaśnia zróżnicowanie struktury 
zatrudnienia w wybranych 
państwach i jej związek 
z poziomem rozwoju państwa 

 omawia przyczyny zmian 
zachodzących na rynku pracy 
w krajach o różnym poziomie 

 omawia zmiany w strukturze 
zatrudnienia wraz z rozwojem 
gospodarczym, a także ich 
konsekwencje na świecie oraz 
w wybranych krajach 

 charakteryzuje współczesne formy 
zatrudnienia 



 omawia strukturę zatrudnienia 
w poszczególnych fazach rozwoju 
gospodarczego 

rozwoju gospodarczego 

85.  Współczesne 
migracje n 
świecie 

 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
migracja, emigracja, imigracja, 
reemigracja, saldo migracji 

 wymienia czynniki migracji na 
świecie 

 wymienia przyczyny migracji 
zagranicznych Polaków 

 wymienia nazwy krajów, do 
których migrują Polacy, 
i wskazuje te kraje na mapie 

 klasyfikuje migracje i podaje ich 
przyczyny 

 odczytuje z wykresu saldo 
migracji w wybranych krajach 
świata 

 wyjaśnia przyczyny ujemnego 
salda migracji ludności 

w wybranych krajach 

 opisuje główne kierunki 
migracji na świecie 

 porównuje saldo migracji 
w wybranych krajach 

 oblicza współczynnik przyrostu 
rzeczywistego 

 opisuje wpływ ruchów 
migracyjnych na zmiany liczby 
ludności na świecie 

 charakteryzuje współczesne 
kierunki emigracji Polaków 

 charakteryzuje czynniki 
wpływające na atrakcyjność 
niektórych państw dla 
imigrantów 

 opisuje pozytywne i negatywne 
skutki migracji zagranicznych 

 analizuje główne kierunki migracji 
we współczesnym świecie 

 ocenia skutki migracji 
zagranicznych 

86.  Zróżnicowanie 
procesów 
urbanizacyjnych 
na świecie 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
urbanizacja, wskaźnik urbanizacji 

 wymienia płaszczyzny i fazy 
urbanizacji 

 wskazuje na mapie najludniejsze 
zespoły miejskie świata 

 charakteryzuje płaszczyzny 
urbanizacji 

 opisuje fazy urbanizacji 

 opisuje typy zespołów miejskich 
i wskazuje je na mapie 

 wymienia przykłady megalopolis 
na świecie 

 przedstawia procesy 
urbanizacyjne na świecie 

 

 analizuje przyczyny urbanizacji 
w wybranych regionach 

 porównuje zmiany liczby ludności 
w wybranych miastach świata na 
podstawie danych statystycznych 

 opisuje zmiany w krajobrazie 
wielkich miast w różnych 
regionach świata 

 wyjaśnia przyczyny zróżnicowania 
poziomu urbanizacji w różnych 
częściach świata 

 analizuje skutki urbanizacji 
w wybranych regionach świata 

 porównuje układ przestrzenny 
głównych typów zespołów 
miejskich 

 opisuje zróżnicowanie poziomu 
życia ludzi w miastach różnych 
typów i o różnej wielkości 

 porównuje problemy mieszkańców 
wielkich miast w państwach słabo i 
wysoko rozwiniętych gospodarczo 

87.  Zróżnicowanie 
poziomu życia 

 wymienia rodzaje jednostek 
osadniczych 

 podaje charakterystyczne cechy 
wsi 

 wymienia funkcje miast  

 podaje przykłady miast o różnych 
funkcjach 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
urbanizacja, wskaźnik urbanizacji 

 wymienia płaszczyzny i fazy 
urbanizacji 

 wskazuje na mapie najludniejsze 
zespoły miejskie świata 

 charakteryzuje czynniki lokalizacji 
i rozwoju jednostek osadniczych 

 charakteryzuje nowe funkcje wsi  

 opisuje wybrane funkcje miast 

 charakteryzuje płaszczyzny 
urbanizacji 

 opisuje fazy urbanizacji 

 opisuje typy zespołów miejskich 
i wskazuje je na mapie 

 wymienia przykłady megalopolis 
na świecie 

 przedstawia procesy 
urbanizacyjne na świecie 

 

 rozpoznaje typy genetyczne 
kształtów wsi  

 opisuje wpływ czynników 
przyrodniczych 
i antropogenicznych 
na kształtowanie się sieci 
osadniczej  

 rozpoznaje typy miast i zespołów 
miejskich na świecie 

 analizuje przyczyny urbanizacji 
w wybranych regionach 

 porównuje zmiany liczby ludności 
w wybranych miastach świata na 
podstawie danych statystycznych 

 opisuje zmiany w krajobrazie 
wielkich miast w różnych 
regionach świata 

 wyjaśnia przyczyny zróżnicowania 
poziomu urbanizacji w różnych 
częściach świata 

 wyjaśnia przyczyny przemian 
zachodzących współcześnie 
w osadnictwie wiejskim 

 określa strukturę funkcjonalno- 
-przestrzenną różnych miast 

 ocenia zmiany struktury 
funkcjonalno-przestrzennej 
miast  wraz z rozwojem państw 

 analizuje skutki urbanizacji 
w wybranych regionach świata 

 porównuje układ przestrzenny 
głównych typów zespołów 
miejskich 

 opisuje zróżnicowanie poziomu 
życia ludzi w miastach różnych 
typów i o różnej wielkości 

 przedstawia cechy fizjonomiczne 
miast typowe dla różnych regionów 
świata oraz ich zmiany wraz z 
rozwojem gospodarczym 

 porównuje problemy mieszkańców 
wielkich miast w państwach słabo i 
wysoko rozwiniętych gospodarczo 



88.  Struktura etniczna 
i narodowościowa 
ludności. 
Upowszechnianie 
się języków na 
świecie 

 wymienia główne i mieszane 
odmiany ludzkie 

 wyjaśnia znaczenie terminu 
rasizm 

 wymienia przykłady krajów 
jednolitych oraz zróżnicowanych 
pod względem narodowościowym 
 

 opisuje rozmieszczenie odmian 
ludzkich na świecie na podstawie 
mapy tematycznej  

 klasyfikuje języki świata 
ze szczególnym uwzględnieniem 
grup językowych rodziny 
indoeuropejskiej 

 wymienia najbardziej 
rozpowszechnione języki świata 
na podstawie danych 
statystycznych 

 charakteryzuje strukturę etniczną 
i narodowościową ludności świata 

 wskazuje przyczyny 
upowszechniania się wybranych 
języków na świecie 

 przedstawia skutki zróżnicowania 
narodowościowego i etnicznego 
ludności na przykładach 

 wskazuje konsekwencje 
upowszechniania się wybranych 
języków na świecie 

 uzasadnia konieczność walki 
z rasizmem 

 omawia wpływ podbojów 
kolonialnych na zróżnicowanie 
językowe świata 

89.  Znaczenie religii 
na świecie 

 wyjaśnia znaczenie terminu 
religia 

 wymienia nazwy religii 
uniwersalnych 

 wymienia przykłady krajów 
jednolitych oraz zróżnicowanych 
pod względem religijnym 
i kulturowym 

 charakteryzuje zróżnicowanie 
religijne i kulturowe świata 

 przedstawia strukturę 
wyznaniową na świecie na 
podstawie danych statystycznych 

 charakteryzuje kręgi kulturowe 
(cywilizacyjne) na świecie oraz 
wskazuje ich zasięg na mapie 

 
 
 

 przedstawia konsekwencje 
zróżnicowania religijnego 
i kulturowego ludności 

 omawia znaczenie czynników 
społeczno-kulturowych w rozwoju 
gospodarczym wybranych 
regionów świata 

 ocenia wpływ religii na postawy 
społeczne i gospodarkę państw 

90.  Wojny i konflikty 
zbrojne na świecie 

 wymienia źródła konfliktów 
na świecie 

 wyjaśnia, czym różni się 
terroryzm od konfliktu zbrojnego 

 podaje przykłady państw, 
w których toczą się konflikty 
etniczne 

 wskazuje na mapie państwa 
objęte arabską wiosną 

 przedstawia przyczyny konfliktów 
na świecie 

 przedstawia zagrożenia związane 
z terroryzmem 

 przedstawia przyczyny 
rozprzestrzeniania się konfliktów 
w wybranym regionie świata 

 przedstawia przebieg wybranego 
konfliktu zbrojnego na podstawie 
dostępnych źródeł  
 podaje przykłady izolacji 

państwowej na świecie 

 omawia przyczyny wybranych 
zamachów terrorystycznych na 
świecie 

 omawia przebieg konfliktów 
w Europie, Azji i w Afryce oraz 
wskazuje na mapie świata obszary 
objęte tymi konfliktami  

 omawia przyczyny izolacji 
państwowej na świecie 

 przedstawia skutki konfliktów 
zbrojnych i terroryzmu 

 omawia konsekwencje 
izolacjonizmu państw 
na płaszczyznach: politycznej, 
społecznej i gospodarczej 

 omawia rolę ONZ 
w rozwiązywaniu konfliktów 
zbrojnych 
 

 omawia działania organizacji 
międzynarodowych i rządów państw 
podejmowane w celu ograniczenia 
terroryzmu i konfliktów zbrojnych 

 ocenia wpływ konfliktów zbrojnych 
na pogłębienie się różnic między 
bogatymi a biednymi krajami świata 

 omawia konflikty toczące się 
aktualnie na świecie na podstawie 
źródeł  

 

Działalność gospodarcza -rolnictwo 

91.  Czynniki 
przyrodnicze i 
poza przyrodnicze 
rozwoju rolnictwa 

Uczeń poprawnie: 

 wymienia przyrodnicze 
i pozaprzyrodnicze czynniki 
rozwoju rolnictwa 

 określa funkcje rolnictwa 

Uczeń poprawnie: 

 charakteryzuje warunki 
klimatyczno-glebowe do produkcji 
rolnej na świecie na podstawie 
mapy tematycznej 

 ocenia poziom mechanizacji 
i chemizacji rolnictwa 
w wybranych krajach świata 
na podstawie danych 
statystycznych 

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia wpływ czynników 
społeczno-ekonomicznych 
na rozwój rolnictwa na wybranych 
przykładach 

 analizuje mierniki wielkości 
gospodarstw rolnych 
w wybranych państwach 

Uczeń poprawnie: 

 ocenia środowisko przyrodnicze 
ze względu na możliwości rozwoju 
rolnictwa na wybranych 
przykładach 

 ocenia poziom kultury rolnej oraz 
strukturę wielkościową 
i własnościową gospodarstw 
rolnych w wybranych krajach 
świata 

Uczeń poprawnie: 

 przedstawia korzyści dla rolnictwa 
wynikające ze zwiększenia 
mechanizacji i chemizacji rolnictwa 



92.  Produkcja roślinna 
na świecie 

 przedstawia podział roślin 
uprawnych ze względu na cechy 
biologiczne i produkcyjne 

 wymienia rośliny należące 
do poszczególnych grup 

 wymienia czołowych 
producentów wybranych roślin 
uprawnych 

 przedstawia zastosowanie roślin 
uprawnych 

 opisuje rozmieszczenie upraw 
głównych ziemiopłodów na 
podstawie map tematycznych 

 

 analizuje rozmieszczenie 
i wielkość produkcji roślinnej 
w wybranych regionach świata 

 omawia czynniki wpływające 
na zróżnicowanie wysokości 
plonów zbóż w wybranych krajach 

 oblicza wielkość plonów  

 wyjaśnia znaczenie uprawy zbóż, 
roślin przemysłowych oraz 
używek na świecie  

 wyjaśnia wpływ czynników 
przyrodniczych i społeczno- 
-ekonomicznych rozwoju rolnictwa 
na wielkość, rozmieszczenie 
i specjalizację produkcji rolnej 
w różnych regionach świata 

93.  Chów zwierząt na 
świecie 

 wymienia czynniki wpływające na 
produkcję zwierzęcą 

 wymienia produkty pochodzenia 
zwierzęcego 

 przedstawia państwa 
o największym pogłowiu 
wybranych zwierząt 
gospodarskich 

 wskazuje kierunki chowu 
zwierząt  

 przedstawia typy chowu zwierząt 
gospodarskich 

 charakteryzuje rozmieszczenie 
i wielkość pogłowia wybranych 
zwierząt gospodarskich 
na podstawie map tematycznych 
i danych statystycznych 

 wymienia czołowych importerów 
i eksporterów wołowiny 
i wieprzowiny na podstawie 
danych statystycznych 

 omawia zróżnicowanie hodowli 
na świece 

 wyjaśnia różnicę miedzy chowem 
intensywnym a chowem 
ekstensywnym 

 analizuje produkcję zwierzęcą 
w wybranych regionach świata 

 wyjaśnia zależność chowu 
wybranych zwierząt 
gospodarskich na świecie 
od czynników przyrodniczych 
i społeczno-ekonomicznych 

 wykazuje zależność pomiędzy 
pogłowiem wybranych gatunków 
zwierząt gospodarskich a wielkością 
produkcji mięsa, mleka i innych 
produktów 

94.  Użytkowanie 
ziemi na świecie 

 wymienia formy użytkowania 
ziemi 

 wymienia państwa o największym 
udziale gruntów ornych 
w strukturze użytkowania ziemi 

 charakteryzuje elementy 
struktury użytkowania ziemi 
na podstawie wykresu 

 wskazuje przyczyny dużego 
zróżnicowania udziału gruntów 
ornych w strukturze użytkowania 
ziemi w wybranych państwach  

 przedstawia wpływ czynników 
społeczno-gospodarczych 
na strukturę użytkowania ziemi 

 przedstawia zróżnicowanie 
struktury użytkowania ziemi 
na świecie na podstawie danych 
statystycznych 

 analizuje przyczyny i skutki zmian 
wielkości powierzchni gruntów 
ornych, użytków zielonych, 
nieużytków oraz lasów 
na przykładach państw leżących 
na różnych kontynentach 

 proponuje sposoby wykorzystania 
nieużytków do celów rolniczych 

95.  Żywność 
genetycznie 
modyfikowana i 
ekologiczna 

 wymienia cechy rolnictwa 
uprzemysłowionego i rolnictwa 
ekologicznego 

 wskazuje na mapie regiony, 
w których przeważa rolnictwo 
uprzemysłowione 

 wyjaśnia znaczenie GMO 

 wyjaśnia przyczyny rozwoju 
rolnictwa uprzemysłowionego 
i rolnictwa ekologicznego 

 wskazuje rejony upraw roślin 
zmodyfikowanych genetycznie 
na mapie świata 

 analizuje wybrane wskaźniki 
rolnictwa uprzemysłowionego  

 analizuje skutki rozwoju 
rolnictwa uprzemysłowionego 
i rolnictwa ekologicznego 

 wskazuje problemy związane 
z upowszechnianiem się roślin 
uprawnych zmodyfikowanych 
genetycznie 

96.  Wyżywienie 
ludności świata 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
głód, niedożywienie, głód utajony  

 podaje normy żywieniowe 
na świecie wg FAO 

 wskazuje liczbę głodujących 
na świecie na podstawie danych 
statystycznych 

 wyjaśnia przyczyny oraz skutki 
głodu i niedożywienia ludności na 
świecie 
 analizuje rozmieszczenie 

obszarów niedoboru i nadwyżek 
żywności na podstawie mapy 
tematycznej 

 wskazuje największych 
eksporterów żywności na świecie 
na podstawie danych 
statystycznych 

 opisuje problemy wyżywienia 
ludności świata na podstawie 
różnych źródeł  

 wyjaśnia, dlaczego w niektórych 
krajach świata o sprzyjających 
warunkach rozwoju rolnictwa 
występuje problem niedożywienia 
ludności 

 porównuje i uzasadnia strukturę 
spożycia żywności w państwach 
wysoko i słabo rozwiniętych 
gospodarczo 

 wyjaśnia wpływ działalności 
rolniczej na inne elementy 
przestrzeni społeczno- 
-gospodarczej i kulturowej 

 proponuje działania, które można 
podjąć w celu zwiększenia produkcji 
rolnej na świecie, zmiany struktury 
produkcji oraz dystrybucji żywności 

 proponuje sposoby walki z głodem 



97.  Lasy 
dobrodziejstwem 
Ziemi  

 wymienia funkcje lasów 

 wskazuje kraje o największej 
lesistości 

 wymienia kraje o największym 
udziale w światowej produkcji 
drewna  

 wyjaśnia znaczenie terminu 
deforestacja  

 przedstawia rozmieszczenie 
największych kompleksów leśnych 
na Ziemi 

 przedstawia zróżnicowanie 
lesistości na świecie na podstawie 
mapy tematycznej 

 wymienia sposoby prowadzenia 
racjonalnej gospodarki leśnej 
w różnych regionach 

 opisuje zasoby leśne świata 
na podstawie mapy tematycznej 
i danych statystycznych 

 wskazuje przyczyny oraz skutki 
wycinania i niszczenia lasów 
równikowych 

 wykazuje skutki nieracjonalnej 
gospodarki leśnej w wybranych 
regionach świata 

 uzasadnia konieczność racjonalnego 
gospodarowania zasobami leśnymi 
na świecie 

 podaje przykłady działań 
zapobiegających zmniejszaniu się 
powierzchni lasów na świecie 

98.  Wykorzystanie 
oceanów i mórz 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
rybactwo, rybołówstwo, 
akwakultura, marikultura 

 przedstawia główne łowiska 
na świecie na podstawie mapy 
tematycznej 

 wymienia kraje o najniższym 
spożyciu ryb w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca na podstawie 
danych statystycznych 

 wskazuje na mapie kraje 
o największych światowych 
połowach morskich  

 omawia gospodarcze 
wykorzystanie wybranych 
gatunków ryb 

 wskazuje przyczyny nadmiernego 
odławiania organizmów morskich 

 podaje różnice między 
akwakulturą a rybołówstwem 

 wyjaśnia przyczyny 
zróżnicowania wielkości połowów 
ryb w wybranych państwach 
świata 

 analizuje zagrożenia 
produktywności mórz i oceanów 

 analizuje przestrzenne 
zróżnicowanie wielkości spożycia 
ryb na świecie 

 podaje przykłady zagrożeń 
wywołanych nadmierną 
eksploatacją mórz i oceanów 
 wskazuje możliwości rozwoju 

wykorzystania zasobów 
oceanów i mórz 

 

 przedstawia sposoby zapobiegania 
wyczerpywaniu się zasobów wód 
morskich i śródlądowych 

Działalność gospodarcza-przemysł 

99.  Zasoby naturalne 
Ziemi.   

 przedstawia podział zasobów 
naturalnych  

 podaje przykłady zastosowania 
wybranych surowców 

 wyjaśnia znaczenie terminu 
recykling 

 charakteryzuje surowce 
metaliczne, chemiczne i skalne 

 przedstawia znaczenie 
poszczególnych zasobów 
naturalnych 

 opisuje rozmieszczenie wybranych 
surowców mineralnych na 
podstawie mapy tematycznej  

 omawia recykling jako nowe 
źródło surowców 

 wyjaśnia rolę surowców 
mineralnych w rozwoju 
przemysłu 

 przedstawia głównych 
producentów surowców 
mineralnych  
 

 uzasadnia potrzebę racjonalnego 
gospodarowania surowcami 
mineralnymi 

 charakteryzuje światowe zasoby i 
wydobycie wybranych surowców 
mineralnych na podstawie danych 
statystycznych 

 wyjaśnia przyczyny wzrostu roli 
metali ziem rzadkich w gospodarce 
światowej na podstawie dostępnych 
źródeł 



100.  Zmiany w 
produkcji i 
światowym 
zużyciu energii 
elektrycznej  

 przedstawia podział źródeł 
energii  

 podaje przykłady zastosowań 
surowców energetycznych 

 wymienia największych 
producentów wybranych 
surowców energetycznych 

 wskazuje głównych producentów 
energii elektrycznej na świecie 
na podstawie danych 
statystycznych 

 opisuje wykorzystanie 
odnawialnych i nieodnawialnych 
źródeł energii 

 charakteryzuje zmiany w bilansie 
energetycznym świata  

 wskazuje ośrodki wydobycia 
surowców energetycznych 
na świecie na podstawie mapy 
tematycznej 
 opisuje znaczenie energii 

elektrycznej dla gospodarki 
i życia codziennego 

 charakteryzuje zmiany 
w strukturze zużycia energii 
następujące wraz z rozwojem 
gospodarczym państw świata 

 opisuje rozmieszczenie i wielkość 
wydobycia wybranych surowców 
energetycznych na świecie 
na podstawie mapy tematycznej 
i danych statystycznych 

 charakteryzuje kierunki eksportu 
i importu surowców 
energetycznych na podstawie 
danych statystycznych 

 wyjaśnia przyczyny 
zróżnicowania źródeł produkcji 
energii elektrycznej 

 omawia zmiany wielkości 
produkcji energii elektrycznej 
na świecie         

 wyjaśnia znaczenie ropy naftowej 
dla gospodarki energetycznej 
państw oraz dla handlu 
międzynarodowego 

 wykazuje związek pomiędzy 
warunkami przyrodniczymi 
a strukturą produkcji energii 
elektrycznej w danym państwie 

 opisuje aktualne tendencje 
i kierunki w energetyce światowej 

 wykazuje dysproporcje 
w rozmieszczeniu rejonów produkcji 
i konsumpcji surowców 
energetycznych oraz konsekwencje 
tych dysproporcji 

 ocenia skutki rosnącego zużycia 
energii elektrycznej oraz uzasadnia 
konieczność pozyskiwania jej 
nowych źródeł  

101.  Okręgi 
przemysłowe na 
świecie 

 wymienia rodzaje okręgów 
przemysłowych 

 wskazuje na mapie przykłady 
okręgów przemysłowych 
na świecie 

 wyjaśnia czynniki przestrzennej 
koncentracji przemysłu 

 charakteryzuje rozmieszczenie 
i rozwój obszarów koncentracji 
przemysłu na wybranych 
przykładach 

 charakteryzuje etapy rozwoju 
okręgu przemysłowego 

 wykazuje skutki restrukturyzacji 
przemysłu 

 wyjaśnia zależność między 
restrukturyzacją przemysłu 
a rozwojem okręgów 
przemysłowych 

 wyjaśnia tendencje zmian 
w rozwoju i rozmieszczeniu okręgów 
przemysłowych na świecie 

102.  Rozwój przemysłu 
zaawansowanej 
technologii 

 wymienia czynniki lokalizacji 
przemysłu high-tech 

 wskazuje największe ośrodki 
przemysłu high-tech na podstawie 
mapy 

 opisuje czynniki lokalizacji 
zakładów przemysłu 
zaawansowanej technologii 

 przedstawia znaczenie przemysłu 
high-tech 

 omawia rozmieszczenie 
wybranych technopolii na świecie 

 charakteryzuje wybrane 
technopolie 

 opisuje cechy przemysłu 
zaawansowanej technologii 

 omawia formy organizacji 
przestrzennej przemysłu high-tech 

 podaje korzyści związane 
z tworzeniem i funkcjonowaniem 
parków technologicznych 
 analizuje znaczenie przemysłu 

high-tech 
 

 ocenia wpływ przemysłu 
zaawansowanej technologii 
na rozwój gospodarczy i jakość życia 

Działalność gospodarcza- usługi 

103.  Rozwój usług na 
świecie 

Uczeń poprawnie: 

 klasyfikuje usługi 

 podaje przykłady usług 
podstawowych 
i wyspecjalizowanych 

Uczeń poprawnie: 

 charakteryzuje znaczenie usług 
materialnych i niematerialnych 

 wymienia sekcje usługowe 
wg PKD 

Uczeń poprawnie: 

 opisuje etapy rozwoju usług  

 wykazuje znaczenie usług 
dla gospodarki państw 

Uczeń poprawnie: 

 analizuje udział usług w strukturze 
zatrudnienia w wybranych krajach 
świata na podstawie danych 
statystycznych  

Uczeń poprawnie: 

 wykazuje znaczenie usług 
wyspecjalizowanych dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego państw 

104.  Transport lądowy 
na świecie 

 przedstawia kryteria podziału 
transportu 

 wymienia czynniki przyrodnicze 
i społeczno-ekonomiczne 
warunkujące rozwój sieci 
transportowej 

 opisuje czynniki warunkujące 
rozwój sieci transportowej 

 omawia gęstość sieci dróg 
na świecie na podstawie mapy 
tematycznej 

 charakteryzuje gęstość sieci 

 analizuje wielkość i rodzaje  
ładunków przewożonych 
różnymi rodzajami transportu 
lądowego w wybranych krajach 

 określa rolę transportu 
przesyłowego 

 omawia wady i zalety transportu 
samochodowego kolejowego 
i przesyłowego 

 omawia zmiany znaczenia 
transportu kolejowego na świecie 



 wskazuje na mapie kraje o dużej 
gęstości sieci drogowej i kolejowej 

kolejowej na świecie 
na podstawie mapy tematycznej 

 wymienia najdłuższe rurociągi 
i gazociągi na świecie 

105.  Transport morski i 
śródlądowy 

 wskazuje na mapie największe 
porty morskie na świecie 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
tania bandera, żegluga 
kabotażowa 

 

 podaje przyczyny, dla których 
armatorzy rejestrują statki 
w krajach taniej bandery 

 wskazuje na mapie najważniejsze 
szlaki żeglugi śródlądowej 
na poszczególnych kontynentach 

  

 opisuje wielkość przeładunku 
i strukturę towarów 
przeładowywanych 
w największych portach świata na 
podstawie mapy tematycznej i 
danych statystycznych 

 opisuje sieć transportu 
śródlądowego na świecie na 
podstawie mapy tematycznej 

 omawia wady i zalety transportu 
wodnego i lotniczego 

 przedstawia rolę kanałów 
w skracaniu dróg morskich 

 wyjaśnia, dlaczego rola żeglugi 
śródlądowej w wielu krajach jest 
coraz mniejsza  

 wyjaśnia zmiany znaczenia 
poszczególnych rodzajów transportu 
wraz z rozwojem społeczno-
gospodarczym 

 określa wpływ światowego kryzysu 
ekonomicznego na natężenie oraz 
kierunki ruchu pasażerów i towarów 
na podstawie dostępnych źródeł  

106.  Transport lotniczy 
i przesyłowy 

 przedstawia podział komunikacji  

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
transport, łączność, terminal 
wymienia największe porty 
lotnicze pod względem liczby 
odprawianych pasażerów na 
świecie i wskazuje je na mapie 

 przedstawia uwarunkowania 
rozwoju komunikacji 
 przedstawia rolę komunikacji 

w gospodarce 
 charakteryzuje uwarunkowania 

rozwoju transportu lotniczego 

 analizuje dynamikę wzrostu 
zapotrzebowania na usługi 
transportowe i łącznościowe 
na poszczególnych etapach 
rozwoju 

 omawia znaczenie transportu 
lotniczego 

 omawia wpływ postępu 
cywilizacyjnego na wzrost popytu 
na usługi komunikacyjne na 
podstawie dostępnych źródeł 

 ocenia rolę nowoczesnych usług 
komunikacyjnych w  działalności 
gospodarczej państw 

107.  Łączność i usługi 
telekomunikacyjn
e  

 podaje przykłady wykorzystania 
nowoczesnych usług 
telekomunikacyjnych w życiu 
codziennym  

 wymienia przyczyny spadku 
znaczenia usług pocztowych 

 podaje przykłady dużego wpływu 
łączności na współczesną 
gospodarkę 

 opisuje rozwój wybranych 
współczesnych środków łączności 

 wykazuje spadek znaczenia usług 
pocztowych na podstawie 
danych statystycznych 

 opisuje rolę telekomunikacji 
komputerowej w światowej 
gospodarce 

 omawia rolę postępu 
technologicznego w rozwoju 
telekomunikacji 

 wykazuje zróżnicowanie dostępu 
do telefonii komórkowej oraz 
internetu w państwach o różnym 
poziomie rozwoju gospodarczego 
na podstawie danych 
statystycznych 

 wykazuje zagrożenia związane 
z nowoczesną technologią 
informacyjną 

108.  Handel i usługi 
finansowe 

 wymienia nowoczesne usługi 

 podaje nazwy największych 
banków na świecie pod względem 
przychodów 

 podaje przyczyny rozwoju 
nowoczesnych usług bankowych, 
ubezpieczeniowych oraz 
inwestycyjnych 
 

 wykazuje dysproporcje 
w dostępie do nowoczesnych 
usług finansowych, edukacyjnych i 
zdrowotnych 

 uzasadnia duży wpływ banków 
i giełd na funkcjonowanie 
gospodarki i życie człowieka 
 przedstawia na podstawie 
danych statystycznych poziom 
zaspokojenia potrzeb na usługi 
podstawowe i wyspecjalizowane 
w państwach o różnym poziomie 
rozwoju gospodarczego  

 analizuje przestrzenne 
zróżnicowanie dostępu do usług 
bankowych na świecie 

 omawia współzależność procesu 
rozwoju społeczno-gospodarczego 
oraz poziomu edukacji i nauki 

 omawia wpływ nowoczesnych 
usług na życie i działalność 
człowieka (Interakcje) 

  



109.  Rozwój turystyki 
na świecie 

 klasyfikuje turystykę wg różnych 
kryteriów 

 wyjaśnia, co składa się na 
atrakcyjność turystyczną 

 wymienia regiony atrakcyjne 
turystycznie 

 wskazuje kraje najczęściej 
odwiedzane przez turystów 

 wymienia nowe siedem cudów 
świata 

 przedstawia przyczyny rozwoju 
turystyki na świecie 

 omawia zróżnicowanie ruchu 
turystycznego na świecie 
wg regionów na podstawie 
danych statystycznych 

 wskazuje korzyści wynikające 
z rozwoju turystyki 

 charakteryzuje najważniejsze 
regiony turystyczne świata 
na podstawie różnych źródeł  

 opisuje atrakcje turystyczne 
wybranych regionów Europy 

 analizuje cele ruchu 
turystycznego we współczesnym 
świecie 

 opisuje cechy i uwarunkowania 
ruchu turystycznego na świecie 

 wyjaśnia, czym jest monokultura 
turystyczna 

 opisuje walory turystyczne 
wybranych ośrodków i regionów 
turystycznych na świecie na 
podstawie różnych źródeł  

 przedstawia ekonomiczne, 
społeczne i przyrodnicze skutki 
rozwoju turystyki na wybranych 
przykładach 

 wyjaśnia przyczyny dużego 
udziału Europy 
w międzynarodowym rozwoju 
turystycznym 

 porównuje regiony o różnym 
stopniu zagospodarowania 
turystycznego  

 wykazuje znaczenie turystyki 
dla rozwoju społeczno- 
-gospodarczego wybranych krajów 
i regionów świata 

 wskazuje korzyści wynikające 
z rozwoju turystyki 

 analizuje niekorzystne zmiany 
w środowisku przyrodniczym 
związane z rozwojem różnych form 
turystyki 

Środowisko przyrodnicze Polski 
 

110.  Położenie Polski 
na świecie i 
Europie 

Uczeń poprawnie: 

 wymienia i wskazuje na mapie 
sąsiadów Polski 

 podaje długość granic Polski 
z poszczególnymi krajami 

 podaje długość linii brzegowej 

 podaje całkowitą długość granic 
oraz powierzchnię kraju 

Uczeń poprawnie: 

 przedstawia charakterystyczne 
cechy położenia matematycznego, 
fizycznogeograficznego 
i geopolitycznego Polski 
na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej 

Uczeń poprawnie: 

 opisuje główne cechy terytorium 
i granic Polski na podstawie map: 
tematycznej 
i ogólnogeograficznej 

Uczeń poprawnie: 

 ocenia konsekwencje położenia 
matematycznego, 
fizycznogeograficznego 
i geopolitycznego Polski 

Uczeń poprawnie: 

 analizuje zmiany terytorium 
oraz granic państwa polskiego 
na przestrzeni dziejów 

111.  Budowa 
geologiczna 
Polski 

 wymienia jednostki tektoniczne 
Europy 

 wskazuje jednostki tektoniczne 
Polski na mapie tematycznej 

 podaje przykłady surowców 
mineralnych występujących 
w Polsce 

 przedstawia budowę geologiczną 
Polski na tle struktur 
geologicznych Europy 
na podstawie mapy geologicznej 
Europy 

 przedstawia jednostki 
tektoniczne Polski na podstawie 
mapy tematycznej 

 omawia występowanie 
surowców mineralnych 
na podstawie mapy tematycznej  

 omawia najważniejsze 
wydarzenia z przeszłości 
geologicznej obszaru Polski 

 omawia budowę geologiczną 
Karpat Zewnętrznych i Karpat 
Wewnętrznych na podstawie 
przekroju geologicznego 
umieszczonego w podręczniku 

 analizuje tabelę stratygraficzną 

 porządkuje chronologicznie 
wydarzenia z przeszłości 
geologicznej Polski  

 wyjaśnia, w jakich warunkach 
geologicznych powstały wybrane 
surowce mineralne 

 wykazuje, że położenie geologiczne 
Polski na kontynencie europejskim  
jest szczególne 

112.  Przeszłość 
geologiczna 
Polski- 
plejstocen i 
holocen 

 wymienia nazwy zlodowaceń, 
które wystąpiły na obszarze Polski 

 wskazuje krainy geograficzne 
objęte zlodowaceniami na mapie 
ogólnogeograficznej Polski 

 omawia przebieg i zasięg 
zlodowaceń w Polsce 
na podstawie mapy tematycznej 

 opisuje formy rzeźby 
młodoglacjalnej 

 podaje przykłady górskich form 
polodowcowych 

 omawia zlodowacenia, które 
wystąpiły na obszarze Polski 

 przedstawia wpływ zlodowaceń 
na rzeźbę powierzchni Polski 
na podstawie mapy 
w podręczniku 

 wyjaśnia różnicę między 
krajobrazem staroglacjalnym 
a młodoglacjalnym 

 charakteryzuje działalność 
rzeźbotwórczą lądolodu 
i lodowców górskich na obszarze 
Polski na przykładzie Tatr 

 wykazuje wpływ klimatu 
peryglacjalnego na rzeźbę Polski 

 wyjaśnia, na czym polega 
strefowość form polodowcowych w 
północnej i środkowej Polsce  



113.  Ukształtowanie 
powierzchni 
Polski a jej 
przeszłość 
geologiczna 

 wymienia pasy rzeźby terenu 
charakterystyczne dla powierzchni 
Polski 

 wymienia czynniki kształtujące 
rzeźbę terenu Polski 

 przedstawia czynniki kształtujące 
rzeźbę powierzchni Polski 

 charakteryzuje pasy rzeźby 
terenu 

 przedstawia charakterystyczne 
cechy ukształtowania 
powierzchni Polski i ich wpływ na 
inne komponenty środowiska 
przyrodniczego na podstawie 
mapy ogólnogeograficznej 

 analizuje ukształtowanie 
pionowe powierzchni kraju 
na podstawie krzywej 
hipsograficznej 

 wykazuje wpływ głównych 
orogenez i zlodowaceń 
na ukształtowanie powierzchni 
kraju 

 porównuje ukształtowanie 
powierzchni Polski 
z ukształtowaniem innych krajów 
europejskich 

114.  Klimat Polski  wyróżnia astronomiczne, 
kalendarzowe i termiczne pory 
roku 

 wymienia czynniki kształtujące 
klimat Polski 

 odczytuje dane z klimatogramów 

 podaje cechy klimatu Polski 
na podstawie map tematycznych 

 wyróżnia masy kształtujące 
pogodę w Polsce 

 wykazuje regionalne 
zróżnicowanie temperatury 
powietrza i opadów 
atmosferycznych w Polsce 
na podstawie danych liczbowych 
i map klimatycznych 

 charakteryzuje klimat Polski 
na podstawie danych liczbowych 
i map klimatycznych 

 wykazuje wpływ poszczególnych 
geograficznych czynników 
klimatotwórczych na klimat 
w Polsce 

 charakteryzuje rodzaje wiatrów 
występujących w Polsce 
 

 wykazuje gospodarcze skutki 
ekstremalnych zjawisk 
atmosferycznych 

 podaje przyczyny regionalnego 
zróżnicowania klimatu w Polsce 

 ocenia gospodarcze konsekwencje 
zróżnicowania długości okresu 
wegetacyjnego w Polsce 

115.  Rzeki Polski-
reżimy rzek 

 wymienia elementy bilansu 
wodnego na podstawie schematu  

 wymienia najważniejsze elementy 
systemu rzecznego Polski 

 wymienia regiony narażone 
na częste powodzie 

 wskazuje największe rzeki Polski 
na mapie ogólnogeograficznej 

 przedstawia cechy sieci rzecznej 
Polski i wyjaśnia jej 
zróżnicowanie na podstawie map 
tematycznych 

 charakteryzuje największe rzeki 
Polski na podstawie dostępnych 
źródeł  

 omawia znaczenie gospodarcze 
polskich rzek 

 charakteryzuje składowe bilansu 
wodnego Polski w roku 
hydrologicznym 

 opisuje rozmieszczenie zlewisk 
i dorzeczy na obszarze Polski 
na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej 

 omawia cechy reżimu polskich 
rzek 

 wyjaśnia przyczyny niedoboru 
wody w wybranych regionach 
i gospodarcze skutki tego 
zjawiska 

 wyjaśnia zmiany stanów wody 
oraz analizuje przyczyny i typy 
powodzi w Polsce 

 uzasadnia relacje pomiędzy siecią 
hydrograficzną a innymi 
elementami systemu 
przyrodniczego Ziemi 

116.  Pozostałe wody 
powierchniowe 
w Polsce 

 wymienia obszary o największej 
koncentracji jezior na podstawie 
mapy ogólnogeograficznej 

 wymienia typy genetyczne jezior i 
podaje przykłady 

 wymienia rodzaje wód 
podziemnych (w tym mineralnych) 

 wskazuje miejsca występowania 
wód mineralnych na mapie 
tematycznej 

 przedstawia znaczenie 
przyrodnicze i gospodarcze jezior 

 wymienia sztuczne zbiorniki 
znajdujące się w Polsce 

i wskazuje na mapie 

 charakteryzuje wody podziemne 
w Polsce 

 charakteryzuje główne typy 
genetyczne jezior Polski 
na wybranych przykładach 

 porównuje batymetrię jezior 
różnego typu 

 przedstawia znaczenie 
sztucznych zbiorników wodnych 

 omawia rozmieszczenie wód 
mineralnych i termalnych 
na podstawie map tematycznych 
Polski 

 analizuje rozmieszczenie i zasoby 
jezior w Polsce na podstawie 
map tematycznych i danych 
statystycznych 

 analizuje przekrój przez basen 
artezyjski na przykładzie niecki 
warszawskiej 

 ocenia stopień wykorzystania wód 
termalnych w gospodarce kraju 

117.  Szata roślinna 
Polski 

 wymienia typy lasów w Polsce 

 charakteryzuje rozmieszczenie 
lasów w Polsce 

 wymienia przykłady gatunków 
roślin i zwierząt chronionych 
w Polsce 

 przedstawia granice zasięgów 
występowania wybranych 
gatunków drzew na podstawie 
mapy tematycznej  

 podaje skład gatunkowy lasów 
w Polsce na podstawie wykresu 

 charakteryzuje cechy świata 
roślinnego i zwierzęcego 
w Polsce 

 charakteryzuje główne 
zbiorowiska roślinne na obszarze 
Polski i wyjaśnia uwarunkowania 
ich występowania 

 opisuje funkcje i znaczenie lasów 
w Polsce 

 wyjaśnia przyczyny regionalnego 
zróżnicowania lesistości w Polsce 

 przedstawia wpływ 
przejściowości klimatycznej na 
zasięg występowania wybranych 
gatunków drzew oraz strukturę 
gatunkową lasów w Polsce 

 wyjaśnia zależności pomiędzy 
rozmieszczeniem określonych 
typów lasów a warunkami 
naturalnymi i działalnością 
człowieka 



118.  Gleby strefowe i 
astrefowe. Gleby 
Polski a 
działalność 
człowieka 

 wymienia główne typy genetyczne 
gleb występujących w Polsce 

 wskazuje na mapie rozmieszczenie 
głównych typów genetycznych 
gleb 

 rozróżnia główne typy 
genetyczne gleb występujących 
w Polsce 

 analizuje rozmieszczenie 
głównych typów genetycznych 
gleb 

 wymienia gleby strefowe 
i niestrefowe występujące 
w Polsce  

 wyjaśnia uwarunkowania 
powstawania gleb w Polsce 

 charakteryzuje wybrane profile 
glebowe 

 wyjaśnia występowanie gleb 
strefowych i niestrefowych 
w Polsce 

 omawia strukturę bonitacyjną 
gleb w Polsce 

 wyjaśnia wpływ czynników 
przyrodniczych na proces 
powstawania gleb na obszarze 
Polski  

 porównuje wartość użytkową 
gleb w różnych regionach Polski 

 przedstawia stopień degradacji 
gleb w Polsce i sposoby ich 
ochrony 

 ocenia przydatność rolniczą gleb w 
Polsce 

 wskazuje sposoby zapobiegania 
erozji gleb w Polsce 

Krainy geograficzne Polski 

119.  Regiony 
fizycznogeografic
zne Polski 

Uczeń poprawnie: 

 wymienia kryteria podziału Polski 
na regiony fizycznogeograficzne 

 wskazuje na mapie prowincje 
i podprowincje Polski 

Uczeń poprawnie: 

 przedstawia regionalizację 
fizycznogeograficzną Polski 

 wskazuje na mapie makroregiony 
Polski 

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia uwarunkowania 
zróżnicowania środowiska 
przyrodniczego w Polsce  

Uczeń poprawnie: 

 określa cechy środowiska 
decydujące o krajobrazie 
wybranych krain geograficznych 
Polski na podstawie dostępnych 
źródeł  

Uczeń poprawnie: 

 porównuje podział Polski na pasy 
ukształtowania powierzchni z 
podziałem na regiony 
fizycznogeograficzne 

120.  Cechy 
środowiska 
przyrodniczego 
wybranego 
regionu Polski 

 wymienia walory środowiska 
przyrodniczego wybranej krainy 
geograficznej 

 charakteryzuje elementy 
środowiska przyrodniczego 
wybranej krainy geograficznej na 
podstawie map, danych 
statystycznych i innych źródeł  

 wyjaśnia uwarunkowania 
zróżnicowania środowiska 
przyrodniczego wybranego 
regionu 

 przestawia dominanty 
środowiska wybranej krainy 
geograficznej Polski na postawie 
map tematycznych, danych 
statystycznych i obserwacji 
bezpośrednich 

 wykazuje związki i zależności 
zachodzące między poszczególnymi 
elementami środowiska 
przyrodniczego w wybranym 
makroregionie 

121.  Regionalne 
zróżnicowanie 
poziomu rozwoju 
społeczno- 
-gospodarczego 
Polski 

 wymienia regiony o najwyższym i 
najniższym stopniu rozwoju 
społeczno-gospodarczego 

 wskazuje na mapie regiony różniące 
się poziomem rozwoju społeczno-
gospodarczego 

 przedstawia przyczyny 
dysproporcji w rozwoju 
społeczno-gospodarczym Polski 

 przedstawia czynniki wpływające 
na rozwój społeczno-gospodarczy  
wybranych regionów Polski 

 ocenia poziom rozwoju 
społeczno-gospodarczego 
wybranych regionów Polski 

 przedstawia przykłady działań 
zmniejszających dysproporcje 
w rozwoju poszczególnych 
regionów Polski 

 ocenia skutki dysproporcji 
w rozwoju społeczno- 
-gospodarczym Polski 

 

122.  Potencjał 
gospodarczy 
wybranego 
regionu Polski 

 wymienia mierniki rozwoju 
społeczno-gospodarczego danego 
regionu 

 omawia wartości mierników 
rozwoju społeczno- 
-gospodarczego wybranego 
regionu na podstawie danych 
statystycznych 

 przedstawia rolę i zadania 
samorządu terytorialnego 
w regionie na podstawie 
dostępnych źródeł 

 omawia zmiany zachodzące 
w środowisku geograficznym 
w wybranym regionie Polski 

 ocenia potencjał gospodarczy 
regionu na podstawie danych 
statystycznych i dostępnych 
źródeł  

 omawia inicjatywy podejmowane w 
regionie na rzecz jego rozwoju 
na podstawie dostępnych źródeł 

 

Zagadnienia ludnościowe   

123.  System władzy i 
podział 
administracyjny 
kraju 

Uczeń poprawnie: 

 wskazuje na mapie województwa i 
podaje ich nazwy 

  wymienia stolice poszczególnych 
województw 

Uczeń poprawnie: 

 charakteryzuje podział 
administracyjny własnego 
województwa 

Uczeń poprawnie: 

 przedstawia cechy podziału 
administracyjnego Polski 
na podstawie mapy 
administracyjnej 

Uczeń poprawnie: 

 omawia zmiany podziału 
administracyjnego Polski 
po II wojnie światowej 

Uczeń poprawnie: 

 omawia podział i kompetencje 
władz administracyjnych 

 



124.  Zmiany liczby 
ludności Polski. 
Rozmiesczennie 
ludności 

 podaje czynniki wpływające 
na zmiany liczby ludności 
po zakończeniu II wojny światowej 

 wymienia województwa 
o największym przyroście 
i największym spadku liczby 
ludności w ostatnich latach 
na podstawie mapy tematycznej 

 charakteryzuje czynniki 
decydujące o rozmieszczeniu 
ludności Polski 

 przedstawia zmiany liczby 
ludności Polski po II wojnie 
światowej 

 oblicza wskaźnik dynamiki zmian 
liczby ludności Polski 

 oblicza wskaźnik gęstości 
zaludnienia wybranego 
województwa 

 omawia zmiany tempa wzrostu 
liczby ludności Polski 

 wyjaśnia przyczyny zmian 
zachodzących w rozmieszczeniu 
ludności Polski 

 omawia regionalne 
zróżnicowanie zmian liczby 
ludności 

 omawia przyczyny i 
konsekwencje zmian liczby 
ludności na podstawie danych 
statystycznych 

 prognozuje rozwój liczby ludności 
Polski na podstawie wskaźników 
demograficznych  

 określa przyrodnicze i społeczno--
gospodarcze skutki 
nierównomiernego rozmieszczenia 
ludności 

 

125.  Struktura 
demograficzna 
ludności Polski  
według wieku i 
płci 

 wymienia województwa 
charakteryzujące się najwyższym i 
najniższym współczynnikiem 
przyrostu naturalnego 
oraz najwyższym i najniższym 
współczynnikiem feminizacji 
na podstawie danych 
statystycznych 

 wymienia przyczyny starzenia się 
polskiego społeczeństwa 

 omawia przestrzenne 
zróżnicowanie przyrostu 
naturalnego na podstawie 
kartogramu 

 wyjaśnia przyczyny niskiego 
współczynnika przyrostu 
naturalnego w miastach 

 charakteryzuje strukturę 
ludności Polski wg wieku i płci 
na podstawie danych 
statystycznych 

 analizuje wartość przyrostu 
naturalnego w Polsce 
w wybranych okresach 
na podstawie danych 
statystycznych 

 omawia przyczyny zmian 
przyrostu naturalnego w Polsce 
w ostatnich latach 

 oblicza wartość współczynnika 
przyrostu naturalnego 
i współczynnika feminizacji 

 wyjaśnia przyczyny wyżu 
demograficznego w Polsce 
w latach 50. XX w. i jego skutki 

 wyjaśnia zmiany kształtu 
piramidy wieku i płci ludności 
Polski następujące wraz 
z rozwojem gospodarczym  

 porównuje piramidę wieku i płci 
ludności Polski w danym roku 
z piramidami wieku i płci 
ludności innych państw 

 przewiduje społeczno-gospodarcze 
skutki starzenia się polskiego 
społeczeństwa 

126.  Migracje 
wewnętrzne 
i zagraniczne 
Polaków 

 podaje przyczyny migracji 
wewnętrznych i zagranicznych 
Polaków 

 wymienia kraje, do których 
emigruje obecnie największa 
liczba Polaków  

 podaje przykłady obszarów 
o dodatnim i ujemnym saldzie 
migracji wewnętrznych 
na podstawie map 
zamieszczonych w podręczniku 

 charakteryzuje regionalne 
zróżnicowanie salda migracji 
wewnętrznych w ostatnich 
latach na podstawie mapy  

 określa kierunki współczesnych 
migracji wewnętrznych 
i zagranicznych Polaków 

 charakteryzuje cechy i kierunki 
współczesnych migracji 
wewnętrznych Polaków  

 oblicza współczynnik przyrostu 
rzeczywistego 

 opisuje rozmieszczenie 
i liczebność Polonii na świecie 
na podstawie danych 
statystycznych 

 przedstawia uwarunkowania 
oraz konsekwencje 
wewnętrznych i zagranicznych 
migracji Polaków 

 analizuje okresowe zmiany salda 
migracji zagranicznych 
i wewnętrznych 

 wyjaśnia przyczyny zmian salda 
migracji wewnętrznych 
i zagranicznych 

 formułuje prognozy dotyczące 
zmian migracji Polaków (wielkości i 
kierunków)  

 ocenia zagrożenia związane 
z ruchami migracyjnymi  

 ocenia falę migracji zagranicznych 
Polaków po wejściu do UE 

127.  Struktura 
narodowościowa 
i wyznaniowa 
w Polsce. Grupy 
etniczne 

 wymienia mniejszości narodowe i 
etniczne w Polsce 

 wskazuje rozmieszczenie 
mniejszości narodowych 
i etnicznych na mapie 

 wymienia religie wyznawane 
w Polsce 

 dostrzega różnice między 
mniejszością narodową, 
mniejszością etniczną i grupą 
etniczną 

 charakteryzuje wybraną grupę 
etniczną w Polsce na podstawie 
dostępnych źródeł  

 omawia rozmieszczenie grup 
etnicznych w Polsce 
na podstawie mapy tematycznej 

 omawia przyczyny zróżnicowania 
rozmieszczenia przedstawicieli 
poszczególnych wyznań 
na terenie Polski  

 charakteryzuje strukturę 
narodowościową i wyznaniową 
ludności Polski na podstawie 
danych statystycznych 

 omawia najważniejsze cechy 
kulturowe grup etnicznych 
w Polsce na podstawie 
dostępnych źródeł 

 opisuje główne grupy 
wyznaniowe w Polsce 

 wyjaśnia kulturowe aspekty 
zróżnicowania religijnego 

 przewiduje korzyści lub problemy 
wynikające z zamieszkania kraju 
jednolitego narodowościowo 



128.  Struktura 
zatrudnienia 
i problem 
bezrobocia 
w Polsce 

 wymienia czynniki wpływające na 
aktywność zawodową ludności w 
Polsce 

 wymienia grupy ekonomiczne 
ludności w Polsce 

 omawia aktywność zawodową 
ludności Polski na podstawie 
danych statystycznych 

 charakteryzuje strukturę 
bezrobocia w Polsce 

 wyjaśnia zmiany w strukturze 
zatrudnienia ludności Polski 
od 1990 r. 

 oblicza współczynnik aktywności 
zawodowej i współczynnik 
bezrobocia w Polsce 

 wykazuje regionalne 
zróżnicowanie rynku pracy 
w Polsce 

 przedstawia uwarunkowania 
i konsekwencje zróżnicowania 
struktury zatrudnienia w Polsce 

 przedstawia przyczyny 
i konsekwencje bezrobocia 
w Polsce 

 wykazuje zależność struktury 
zatrudnienia Polski lub wybranych 
państw UE od poziomu rozwoju 
gospodarczego  

129.  Sieć osadnicza 
w Polsce 

 wymienia elementy sieci 
osadniczej 

 wymienia funkcje miast 

 wskazuje największe miasta Polski 
na mapie 

 wymienia główne typy genetyczne 
kształtów wsi 

 charakteryzuje największe 
miasta w Polsce i ich 
rozmieszczenie 

 charakteryzuje strukturę 
funkcjonalną miast 

 omawia czynniki wpływające 
na rozwój osadnictwa wiejskiego 
w Polsce  

 określa cechy sieci osadniczej i jej 
rozwój w Polsce 

 omawia układy przestrzenne 
polskich miast na podstawie 
fotografii 

 omawia główne typy genetyczne 
kształtów wsi w Polsce 

 omawia tendencje zmian układu 
sieci osadniczej w Polsce 

 omawia hierarchię jednostek 
osadniczych w Polsce 

 wyjaśnia związki zachodzące 
pomiędzy elementami środowiska 
przyrodniczego a strukturą 
osadniczą 

130.  Urbanizacja 
w Polsce 

 przedstawia zmiany liczby ludności 
miast wg województw na 
podstawie mapy tematycznej 

 przedstawia typy aglomeracji 
w Polsce i podaje ich przykłady  

 charakteryzuje przebieg 
procesów urbanizacyjnych 
w Polsce 

 wyjaśnia przyczyny deglomeracji 

 wyjaśnia przestrzenne 
zróżnicowanie wskaźnika 
urbanizacji w Polsce i jego 
przyczyny 

 wyjaśnia uwarunkowania 
współczesnych procesów 
urbanizacyjnych w Polsce 

 ocenia wpływ procesów 
urbanizacyjnych na zmiany sieci 
osadniczej 

 wyjaśnia, na czym polega proces 
reurbanizacji i podaje jego 
przykłady w Polsce 

 ocenia skutki procesów 
urbanizacyjnych w Polsce 

 wyjaśnia przyczyny zmian 
procesów urbanizacyjnych 
 

 prognozuje kierunek zmian 
związanych z urbanizacją  

 interpretuje wskaźniki urbanizacji w 
Polsce i krajach UE 

Działalność gospodarcza-rolnictwo 

131.  Czynniki rozwoju 
rolnictwa 
w Polsce 

Uczeń poprawnie: 

 wymienia czynniki rozwoju 
rolnictwa 

 wymienia typy rolnictwa 

 wymienia regiony rolnicze 
w Polsce i wskazuje je na mapie 

Uczeń poprawnie: 

 charakteryzuje uwarunkowania 
rozwoju rolnictwa w wybranych 
regionach kraju 

 charakteryzuje główne regiony 
rolnicze w Polsce na podstawie 
map tematycznych i danych 
statystycznych 

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia przyczyny  
zróżnicowania poziomu rolnictwa 
w Polsce i jego konsekwencje 

Uczeń poprawnie: 

 ocenia wpływ wybranych 
czynników przyrodniczych 
i pozaprzyrodniczych na rozwój 
rolnictwa w Polsce na podstawie 
map tematycznych 

Uczeń poprawnie: 

 ocenia politykę rolną państwa 
polskiego 

 ocenia wybrane obszary w Polsce 
pod względem ich przydatności do 
produkcji rolnej 

132.  Produkcja 
roślinna w 
Polsce 

 wymienia główne obszary uprawy 
roślin w Polsce na podstawie map 
tematycznych 

 przedstawia produkcję zbóż 
w Polsce na podstawie wykresu 

 charakteryzuje strukturę upraw 
w Polsce 

 charakteryzuje rozmieszczenie 
upraw oraz wielkość produkcji 
głównych ziemiopłodów 
w Polsce na podstawie map 
tematycznych i danych 

 przedstawia wielkość produkcji 
rolnej Polski na tle wybranych 
krajów świata na podstawie 
danych statystycznych  

 analizuje przestrzenną strukturę 
upraw w Polsce i jej zmiany 
na podstawie map tematycznych 
i danych statystycznych 

 określa tendencje zmian 
w produkcji roślinnej w Polsce 



statystycznych 

133.  Chów zwierząt 
w Polsce 

 wymienia główne zwierzęta 
gospodarskie w Polsce i określa 
kierunki ich chowu  

 wymienia czynniki lokalizacji 
chowu wybranych zwierząt 
gospodarskich 

 omawia rozmieszczenie 
i wielkość pogłowia głównych 
zwierząt gospodarskich w kraju 
na podstawie map tematycznych 

 przedstawia uwarunkowania 
chowu zwierząt w Polsce 

 przedstawia przyczyny zmian 
w pogłowiu wybranych zwierząt 
gospodarskich w Polsce 
w ostatnich latach 

 porównuje wielkość produkcji 
zwierzęcej w Polsce na tle innych 
krajów świata na podstawie 
danych statystycznych 

 określa tendencje zmian 
w pogłowiu zwierząt gospodarskich 
w Polsce 

 określa zależność między 
pogłowiem wybranych gatunków 
zwierząt gospodarskich a wielkością 
produkcji mięsa, mleka i innych 
produktów 

134.  Integracja 
polskiego 
rolnictwa 
z rolnictwem UE 

 wymienia główne problemy 
polskiego rolnictwa 

 omawia bariery ograniczające 
rozwój polskiego rolnictwa 

 wymienia korzyści, które daje 
polskiemu rolnictwu członkostwo 
naszego kraju w UE  

 przedstawia zmiany strukturalne 
w polskim rolnictwie, które 
zaszły po wstąpieniu naszego 
kraju do UE 

 

 ocenia stan polskiego rolnictwa 
na tle pozostałych krajów UE 

 formułuje wnioski dotyczące 
korzyści, które może przynieść 
polskiemu rolnictwu uczestnictwo 
we wspólnej polityce rolnej UE 

135.  Rybactwo   wymienia akweny będące 
łowiskami dla polskiego rybactwa 
morskiego 

 wymienia porty morskie i rybackie 
polskiego wybrzeża na podstawie 
mapy tematycznej 

 przedstawia stan floty rybackiej 
w Polsce 

 opisuje zmiany w wielkości 
połowów w Polsce w ostatnich 
latach na podstawie wykresu 

 przedstawia stan i perspektywy 
rozwoju polskiego rybactwa 
omawia znaczenie rybactwa 
śródlądowego dla gospodarki 
wybranego regionu 

 analizuje wielkość i strukturę 
połowów w Polsce w ostatnich 
latach na podstawie danych 
statystycznych 

 prognozuje zmiany w polskim 
rybactwie związane 
z uczestnictwem we wspólnej 
polityce rolnej UE  

Działalność gospodarcza-przemysł 

136.  Sytuacja 
polskiego 
przemysłu 

Uczeń poprawnie: 

 dokonuje podziału polskiego 
przemysłu 

 wymienia przyczyny 
restrukturyzacji polskiego 
przemysłu  

 wymienia przykłady specjalnych 
stref ekonomicznych w Polsce 
na podstawie mapy 

Uczeń poprawnie: 

 przedstawia rozwój i znaczenie 
przemysłu na obszarze Polski 

 omawia znaczenie specjalnych 
stref ekonomicznych dla 
gospodarki kraju 

Uczeń poprawnie: 

 prezentuje przykłady 
przekształceń własnościowych 
w polskim przemyśle mających 
wpływ na zmiany struktury 
produkcji i stopień zaspokojenia 
potrzeb materialnych 

Uczeń poprawnie: 

 określa zmiany w gospodarce 
Polski spowodowane jej 
restrukturyzacją i modernizacją 
po 1990 r. 

 określa miejsce Polski 
w światowej produkcji 
przemysłowej 

Uczeń poprawnie: 

 ukazuje perspektywy rozwoju 
przemysłu w Polsce 

137.  Górnictwo 
w Polsce 

 wskazuje rozmieszczenie 
najważniejszych złóż surowców 
mineralnych w Polsce 
na podstawie mapy tematycznej 

 wymienia surowce energetyczne 
eksploatowane w kraju i wskazuje 
ich rozmieszczenie na mapie 

 wskazuje na mapie Polski 
obszary występowania 
podstawowych zasobów 
naturalnych 
 

 analizuje zmiany wielkości 
wydobycia wybranych surowców 
mineralnych w Polsce na 
podstawie danych statystycznych 

 ocenia wielkość wydobycia 
surowców w Polsce na tle 
światowej produkcji 
na podstawie danych 
statystycznych 

 ocenia stan i perspektywy rozwoju 
polskiego przemysłu wydobywczego 

 omawia warunki występowania 
niekonwencjonalnych złóż gazu 
ziemnego 

138.  Przemysł 
energetyczny 
w Polsce 

 charakteryzuje rodzaje elektrowni 
funkcjonujących w Polsce 

 wymienia alternatywne źródła 
energii wykorzystywane w polskiej 
energetyce 

 przedstawia rozmieszczenie 
największych elektrowni 
cieplnych, wodnych i innych 
niekonwencjonalnych 
na podstawie map tematycznych 

 omawia współczesne przemiany 
w polskiej energetyce 

 porównuje wielkość i strukturę 
produkcji energii elektrycznej 
w Polsce i w innych państwach 

 wyjaśnia przyczyny 
i konsekwencje zmian 
w gospodarowaniu różnymi 
źródłami energii w Polsce 

 wskazuje możliwość 

 uzasadnia aktualną lokalizację 
różnego typu elektrowni w Polsce 

 formułuje problemy energetyki na 
przykładach wybranych regionów 
Polski 



 dokonuje podziału elektrowni 
funkcjonujących w Polsce 

świata na podstawie danych 
statystycznych 

wykorzystania alternatywnych 
źródeł energii w Polsce 

139.  Przemysł 
przetwórczy 
w Polsce 

 wymienia najważniejsze działy 
przetwórstwa przemysłowego 
w Polsce 

 wskazuje obszary rozmieszczenia 
przemysłu spożywczego, 
samochodowego, elektronicznego 
i meblarskiego 

 wskazuje dynamicznie 
rozwijające się dziedziny 
produkcji przemysłowej w Polsce 

 wskazuje na mapie Polski 
siedziby najbardziej 
dochodowych firm przetwórstwa 
przemysłowego 

 omawia rolę poszczególnych 
działów przetwórstwa 
przemysłowego w gospodarce 
Polski 

 porównuje strukturę przemysłu 
przetwórczego Polski z krajami 
UE 

 opisuje uwarunkowania 
rozmieszczenia przemysłu 
przetwórczego w Polsce 
na podstawie map tematycznych 

 ocenia perspektywy rozwoju 
przemysłu zaawansowanej 
technologii w Polsce 

 

140.  Obszary 
koncentracji 
przemysłu 
w Polsce 

 wyjaśnia różnicę między 
ośrodkiem przemysłowym 
a okręgiem przemysłowym 

 wskazuje na mapie nieistniejące 
już i współczesne okręgi 
przemysłowe w Polsce 

 omawia rozmieszczenie okręgów 
przemysłowych w Polsce 
w latach 80. i 90. XX w. 
oraz współczesnych 
na podstawie map tematycznych 

 omawia czynniki lokalizacji 
wybranych okręgów 
przemysłowych w Polsce 

 określa rozmieszczenie 
i znaczenie okręgów 
przemysłowych w Polsce 

 opisuje przyczyny 
restrukturyzacji w wybranych 
okręgach przemysłowych 
w Polsce 

 opisuje zmiany zachodzące 
w wybranych okręgach 
przemysłowych w Polsce 

 porównuje procesy 
restrukturyzacyjne zachodzące 
w wybranych okręgach 
przemysłowych w Polsce, biorąc 
pod uwagę dawną i obecną 
strukturę gałęziową przemysłu 
 
 

Działalność gospodarcza-usługi 

141.  Transport 
w Polsce 

Uczeń poprawnie: 

 wymienia przykłady działalności 
usługowej w Polsce 

 wymienia przykłady firm 
usługowych mających siedziby 
w wybranym powiecie 

  wskazuje na mapie najważniejsze 
szlaki transportowe w Polsce 

 charakteryzuje sieć transportową 
wybranego regionu kraju 

 wymienia elementy infrastruktury 
transportu przesyłowego 

Uczeń poprawnie: 

 omawia rolę i znaczenie usług 
w Polsce 

 wymienia problemy transportu 
kolejowego i samochodowego 
w Polsce 

 przedstawia znaczenie 
transportu intermodalnego, jego 
wady i zalety 

 wymienia przyczyny budowy 
autostrad i dróg ekspresowych 
w Polsce 

Uczeń poprawnie: 

 przedstawia zróżnicowanie 
sektora usług w Polsce i innych 
państwach UE 

 przedstawia uwarunkowania 
rozwoju i strukturę transportu 
w Polsce 

 określa stopień rozwoju sieci 
transportowej w Polsce na tle 
krajów UE 

 określa zmiany w zakresie 
środków transportu w Polsce 

 określa skutki budowy autostrad 
i dróg ekspresowych w Polsce 

Uczeń poprawnie: 

 wymienia przykłady 
przekształceń własnościowych 
w polskiej gospodarce mających 
wpływ na zmiany struktury usług 

 analizuje sieć transportu w Polsce i 
jej zmiany na podstawie danych 
statystycznych i map tematycznych 

 wyjaśnia zróżnicowanie udziału 
poszczególnych rodzajów 
transportu w przewozach i pracy 
przewozowej w Polsce 
na podstawie danych 
statystycznych 

Uczeń poprawnie: 

 uzasadnia konieczność 
inwestowania w rozwijanie sieci 
transportowej we własnym regionie 
i w Polsce 

142.  Łączność 
w Polsce 

 wymienia rodzaje usług, które 
obejmuje łączność 

 

 omawia rolę łączności 
w gospodarce Polski 

 opisuje rozwój łączności w Polsce 
po II wojnie światowej  

 przedstawia charakterystykę 
poszczególnych działów łączności 

 podaje przyczyny nierówno-
miernego dostępu do środków 
łączności na terenie kraju 

 określa poziom rozwoju łączności 
w Polsce na tle krajów UE 

 wyjaśnia przyczyny niższego 
poziomu rozwoju łączności 
w Polsce w stosunku do wysoko 
rozwiniętych krajów UE 

 ocenia uwarunkowania 
oraz współczesne tendencje 
rozwoju różnych środków łączności 
w Polsce 

143.  Atrakcyjność 
turystyczna 
Polski 

 wyjaśnia znaczenie terminu 
atrakcyjność turystyczna 

 wymienia walory krajoznawcze 
Polski 

 odróżnia walory przyrodnicze 

 wymienia regiony turystyczne 
w Polsce i wskazuje je na mapie 

 przedstawia atrakcje turystyczne 
wybranych regionów Polski 
na podstawie dostępnych źródeł  

 analizuje czynniki warunkujące 
rozwój turystyki w Polsce 

 porównuje i walory turystyczne 
wybranych regionów w Polsce 
 

 ocenia walory przyrodnicze 
i pozaprzyrodnicze Polski 

 ocenia regionalne zróżnicowanie 
infrastruktury turystycznej 
w Polsce 

 dowodzi atrakcyjności turystycznej 
Polski 



od antropogenicznych  

144.  Turystyka 
krajowa 
i zagraniczna 

 wymienia czynniki warunkujące 
rozwój turystyki 

 podaje kierunki wyjazdów 
zagranicznych polskich turystów 

 omawia rolę turystyki 
w gospodarce krajowej 

 charakteryzuje turystykę krajową 
i zagraniczną w Polsce na 
podstawie danych statystycznych 
i map tematycznych 

 przedstawia współczesne 
tendencje rozwoju różnych 
rodzajów turystyki w Polsce 

 porównuje strukturę 
wykorzystania środków 
transportu w turystyce krajowej i 
zagranicznej 

 analizuje cechy ruchu 
turystycznego w Polsce 
na podstawie danych 
statystycznych 

 przedstawia konsekwencje 
rozwoju turystyki w Polsce 

 ocenia wpływ turystyki 
na środowisko przyrodnicze 
i gospodarkę Polski 

 

145.  Handel 
zagraniczny 
Polski 

 podaje przyczyny ujemnego salda 
bilansu handlowego Polski 

 wskazuje głównych partnerów 
handlowych Polski 

 omawia znaczenie handlu 
zagranicznego dla gospodarki 
Polski 

 przedstawia bilans handlu 
zagranicznego Polski i wyjaśnia 
jego zmiany 

 porównuje strukturę towarową 
handlu zagranicznego Polski 
i wybranych państw Europy 

 wykazuje zmiany znaczenia 
handlu zagranicznego 
dla gospodarki Polski 

 wskazuje kierunki geograficzne 
i strukturę handlu zagranicznego 
na podstawie danych 
statystycznych 

 wyjaśnia przyczyny zmian 
kierunków eksportu i importu 
Polski po 1990 r. 

 określa miejsce Polski w światowym 
handlu międzynarodowym  

 przewiduje, w jakich kierunkach 
będzie rozwijał się handel 
zagraniczny naszego kraju  

146.  Inwestycje 
zagraniczne 
w Polsce 

 wymienia czynniki wpływające na 
atrakcyjność inwestycyjną Polski 

 

 wskazuje polskie bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne i podaje 
ich wartość na podstawie danych 
statystycznych 

 podaje przykłady bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych 
prowadzonych w wybranym 
województwie na podstawie 
dostępnych źródeł 

 omawia strukturę przestrzenną 
BIZ w Polsce na podstawie 
danych statystycznych 

 analizuje wartość BIZ 
napływających do 
poszczególnych regionów 
naszego kraju na podstawie 
mapy 

 przedstawia bariery w napływie 
BIZ do Polski 

 

 ocenia znaczenie BIZ dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego kraju  

 wskazuje przykłady bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych w Polsce 

 

Ochrona środowiska 

147.  Stan środowiska 
naturalnego w 
Polsce 

Uczeń poprawnie: 

 wymienia źródła zanieczyszczeń 
atmosfery, hydrosfery i biosfery 

 wymienia regiony w Polsce 
o największym zanieczyszczeniu 
środowiska  

Uczeń poprawnie: 

 charakteryzuje źródła 
zanieczyszczeń atmosfery, 
hydrosfery i biosfery, 

 wymienia nazwy obszarów 
ekologicznego zagrożenia 
oraz klęski ekologicznej 
i wskazuje te obszary na mapie 

Uczeń poprawnie: 

 omawia wybrane wskaźniki 
zanieczyszczenia powietrza 

 omawia skutki nadmiernej emisji 
zanieczyszczeń atmosferycznych 

Uczeń poprawnie: 
 charakteryzuje wpływ 

poszczególnych sektorów 
gospodarki na stan środowiska 
w Polsce 

Uczeń poprawnie: 

 ocenia stan poszczególnych 
komponentów środowiska 
przyrodniczego w Polsce 

 wskazuje przykłady zachowań 
człowieka wobec klęsk 
ekologicznych 

148.  Formy ochrony 
przyrody i 
działania na 
rzecz restytucji 
elementów 
środowiska w 

 podaje różnice między parkiem 
narodowym a rezerwatem 
biosfery 

 wymienia gatunki roślin  
i zwierząt objętych ochroną 
w Polsce 

 przedstawia formy ochrony 
przyrody i krajobrazu w Polsce 

 

 omawia uwarunkowania 
rozmieszczenia obszarów 
chronionych w Polsce 

 wyjaśnia, na czym polega 
restytucja gatunków  

 podaje przykłady restytucji 

 przedstawia działania polskich 
i międzynarodowych organizacji 
na rzecz ochrony przyrody 
prowadzone na terytorium 
naszego kraju  

 ocenia kierunki i skuteczność 
działań na rzecz ochrony 
środowiska podejmowanych 
w Polsce 

 uzasadnia konieczność prowadzenia 
działań na rzecz restytucji i 



Polsce gatunków zwierząt w Polsce zachowania naturalnych elementów 
środowiska w Polsce 

 
 
 
 

 


