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I. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA 
  

1. Każda ocena wystawiana przez nauczyciela jest jawna. 

2. Sprawdziany, testy, powtórki ustne, czy pisemne, zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i wpisem do dziennika 

elektronicznego. 

3. Wszystkie sprawdziany są obowiązkowe i uczeń zobowiązany  jest mieć z nich ocenę. 

4. W razie nieobecności ucznia na sprawdzianie/ teście uczeń uzyskuje wpis „nb” i ma obowiązek napisać go w terminie ustalonym przez nauczyciela 

jako dodatkowy ( poprawkowy)- wspólnie z osobami poprawiającymi. 

5. W przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej uczeń ma obowiązek poprawić ocenę w terminie 2 tygodni od momentu uzyskania 

informacji o ocenie. 

6. Uczeń, który nie przystąpił do poprawy sprawdzianu, w ustalonym terminie, a nie przedstawił udokumentowanego usprawiedliwienia, traci prawo 

do jego poprawy, uzyskując ocenę niedostateczną. 

7. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia spowodowanej chorobą, nauczyciel może wyrazić zgodę na ustalenie indywidualnego terminu 

sprawdzianu. 

 

Uczeń ma prawo do: 

 uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji 1 raz w semestrze przy 1 godzinie zajęć tygodniowo. Nie obejmuje to zapowiedzianych 

kartkówek, sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych. 

 - wpis „np.” nie zwalnia ucznia z posiadania zeszytu i ćwiczeń/ zadania, z udziału w lekcji, sprawdzianu 

 zgłoszenia braku zadania/ zeszytu- wpis „bz”- 1 raz w ciągu semestru. 

Uczeń ma  obowiązek: 

 prowadzić zeszyt przedmiotowy i karty ćwiczeń 

   wyciszyć telefon komórkowy i schować go. 

    mieć ocenę pozytywną z każdego sprawdzianu. 

 

 

 

 

 



 

II. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WRAZ Z PRZYPORZĄDKOWANYMI WAGAMII 
 

Formy pracy ucznia podlegające ocenie:   

1. odpowiedź ustna  

2. zadanie domowe  

3. prace pisemne na lekcji  

- krótkie prace kontrolne  

- kartkówki z mapek konturowych  

- test  

4. aktywność i praca na lekcji  

5. referat  

6. prezentacja multimedialna  

  

Wagi dla poszczególnych typów sprawdzania wiedzy uczniów:  

1. odpowiedź ustna (waga 3) 

 2. zadanie domowe (waga 2)  

3. prace pisemne na lekcji:  

- krótkie prace kontrolne kartkówki (waga 3)  

- kartkówki z mapek konturowych (waga 4)  

- testy i sprawdziany (waga 5)  

4.   aktywność i praca na lekcji (waga 2)   

5.   referat lub prezentacja multimedialna (waga 3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. KRYTERIA OCENIANIA I ZASADY WYSTAWIANIA OCEN, WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY. 

 

1. Oceny pracy ucznia dokonuje się według skali od 1 do 6. 

 

2. Wiedzę i umiejętności ucznia klasyfikuje się na poziomach:podstawowym - obejmuje on poziom konieczny i podstawowy co łączy się z oceną 

dopuszczającą (2) lub dostateczną (3),ponadpodstawowym - poziom rozszerzający, dopełniający i wykraczający co łączy się z oceną dobrą (4), 

bardzo dobrą (5) i celującą (6). 

 

3. Przy odpowiedzi ustnej i pisemnej ocenie podlegają: poziom merytoryczny (umiejętność doboru i zakresu treści, wyjaśnienie zjawisk i 

procesów, poprawne stosowanie terminów i nazw geograficznych),przy pracach pisemnych zwraca się uwagę na samodzielność wykonanej 

pracy, dokładność wykonanych rysunków, wykresów, map a także konstrukcję pracy. 

 

Ocena celująca 

 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który:twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe 

zadania,bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach geograficznych lub olimpiadach pokrewnych,posiada wiedzę objętą 

obowiązującym programem nauczania. 

 

Ocena bardzo dobra 

 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania oraz potrafi:sprawnie 

poruszać się w tematyce geograficznej,samodzielnie rozwiązywać problemy,wykazać się znajomością pojęć i terminów oraz umiejętnością 

poprawnego ich zastosowania w sytuacjach typowych i nietypowych,posługiwać się poprawnie terminologią geograficzną,samodzielnie 

zdobywać wiedzę i umiejętności,przeprowadzać prawidłową analizę związków przyczynowo-skutkowych, zachodzących pomiędzy elementami 

środowiska geograficznego,w oparciu o źródła przeprowadzić analizę procesów i określić ich konsekwencje. 

 

Ocena dobra 

 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programowa oraz wybrane elementy programu 

nauczania a także potrafi:samodzielnie wyjaśniać typowe zależności,posługiwać się terminologią geograficzną z nielicznymi potknięciami i 

błędami,sprawnie rozwiązywać zadania geograficzne,przeprowadzić prostą analizę związków przyczynowo-skutkowych zachodzących 

pomiędzy elementami środowiska geograficznego,samodzielnie dokonać analizy danych statystycznych przedstawionych w różnej formie,w 

oparciu o dane liczbowe sporządzić diagramy, wykresy, kartodiagramy itp. 



 

Ocena dostateczna 

 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową, co pozwala mu na:wykazanie się 

znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć i terminów geograficznych,stosowanie poznanych pojęć i terminów w sytuacjach 

typowych,wykonywanie prostych obliczeń geograficznych,wskazywanie elementarnych związków przyczynowo-skutkowych zachodzących 

pomiędzy elementami środowiska geograficznego,samodzielne rozwiązywanie elementarnych zadań geograficznych. 

 

Ocena dopuszczająca 

 

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w takim zakresie, że potrafi:samodzielnie lub z niewielka 

pomocą nauczyciela wykonać ćwiczenia i zadania o niewielkim stopniu trudności,wykazać się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć i 

terminów geograficznych,wskazać elementarne związki pomiędzy składnikami środowiska geograficznego. 

 

Ocena niedostateczna 

 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania oraz:nie radzi 

sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć i terminów geograficznych,nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać najprostszych 

ćwiczeń i zadań,nie wykazuje najmniejszych chęci współpracy w celu uzupełnienia braków oraz nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. KRYTERIA OCENY DOTYCZĄCE PISEMNYCH FORM SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 

 

Prace pisemne (sprawdziany/ testy) z geografii będą tak konstruowane , by 70% punktów uczeń mógł zdobyć za odpowiedzi na pytania z 

poziomu ( P ), a 30% za odpowiedzi na pytania z poziomu ( PP ). 

 

Przeliczanie punktów na oceny odbywa się w sposób następujący: 

 

Procent uzyskanych punktów Ocena 

0%   -  29% niedostateczny 

30% -  44% dopuszczający 

45% -  64% dostateczny 

65% -  79% dobry 

80% -  94% bardzo dobry 

95% -  100% celujący 

 

W dolnej lub górnej granicy punktowej nauczyciel może zastosować oceny ze znakiem „+” lub „ - :” 

Prace pisemne: 

 powinny być ocenione przez nauczyciela w terminie 2 tygodni 

 są do wglądu uczniów, rodziców 

 są przechowywane do końca zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym 

 

 Kartkówki oceniane są wg następującej skali procentowej:  

 

Procent uzyskanych punktów Ocena 

0%   -  39% niedostateczny 

40% -  54% dopuszczający 

55% -  74% dostateczny 

75% -  89% dobry 

90% -  100% bardzo dobry 

 
Ocena śródroczna i końcowo roczna  jest ustalana na podstawie  średniej ważonej  obliczonej wg wag przypisanych poszczególnym formom 

kontroli wiadomości i umiejętności. 



 

 V. KRYTERIA WYSTAWIANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ 

 

1. Nauczyciel zobowiązany jest miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzenie Rady Pedagogicznej do: 

a) pisemnego poinformowania wychowawców klas o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych poprzez wpis do dziennika 

elektronicznego. 

b) ustnego poinformowania uczniów o przewidywanych rocznych ocenach oraz trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej. 

 

2. Przy wystawieniu oceny rocznej z geografii nauczyciel sugeruje się średnią ważoną w nastepujacych przedziałach: 

 

 

 

 

Średnia ważona wskazuje na ocenę sugerowaną a nie ostateczną. W uzasadnionych przypadkach ( poprawa sprawdzianów na ocenę wyższą) 

ostateczna ocena wystawiona przez nauczyciela może być wyższa niż uzyskana ze średniej. Analogicznie ocena może być niższa od sugerowanej 

przez średnią ważoną w przypadku częstego opuszczania lekcji, sprawdzianów, braku zaangażowania. 

  

3.Przy wystawianiu oceny rocznej nauczyciel bierze pod uwagę oceny z  I  i  II okresu. 

4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez nauczyciela 

zaliczyć pisemnie  materiał programowy. 

5. Niezaliczenie I okresu skutkuje uzyskaniem niedostatecznej oceny rocznej. 

6. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec roku szkolnego zobowiązany jest do odebrania zagadnień do egzaminu poprawkowego 

w terminie 7 dni od daty konferencji klasyfikacyjnej. 

 

 

 

średnia Ocena 

 

poniżej 1,69  niedostateczny 

1,7- 2,67 dopuszczający 

2,68- 3.67 dostateczny 

3,68- 4,67 dobry 

4,68- 5,20 bardzo dobry 

5,21- 6,0 celujący 



 

VI. WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ  

 

Uczeń może podwyższyć sobie ocenę roczną z przedmiotu najwyżej o jeden stopień od tej, jaką uzyskał w normalnym trybie jej wystawiania 

jeśli: 

 skieruje na piśmie  do nauczyciela geografii  wolę poprawy oceny o 1 stopień  ( w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania 

informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie) 

a dodatkowo: 

 nie wykorzystał nie przygotowania do lekcji, nie zgłaszał  żadnych braków w pomocach niezbędnych na zajęciach, 

 będzie aktywnie uczestniczył w zajęciach lekcyjnych, 

 w terminie ustalonym przez nauczyciela ( nie później niż na dwa tygodnie przed klasyfikacją) poprawi sprawdzian, z którego uzyskał 

ocenę znacznie zaniżającą mu średnią 

 

O podwyższenie oceny z geografii może ubiegać się uczeń, który nie opuścił bez usprawiedliwienia żadnej godziny lekcyjnej. 

 

VII. FORMY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI ZWROTNEJ 

 

Nauczyciel: 

 na początku roku szkolnego informuje na lekcji organizacyjnej uczniów o: 

- zakresie materiału, 

- wymaganiach edukacyjnych, 

- kryteriach oceniania 

- warunkach i trybie uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana 

 w trakcie roku szkolnego kontaktuje się z rodzicem/ prawnym opiekunem za pośrednictwem dziennika elektronicznego, przez 

wychowawcę klasy, podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji 

 

Rodzic/ prawny opiekun: kontaktuje się z wychowawcą, nauczycielem uczącym, przez e-dziennik, na wywiadówkach, konsultacjach 

 

  

 

 

 

 



 

VIII. DOSTOSOWANIE  FORM  I  METOD PRACY  ORAZ KRYTERIÓW  OCENIANIA NA LEKCJACH  GEOGRAFII  DO 

MOŻLIWOŚCI  UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI  WYMAGANIAMI  EDUKACYJNYMI. 

 
1.Uczniowie posiadający pisemną opinię Poradni psychologiczno- pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie 

posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń z poradni. 

 

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i  edukacyjnych ucznia posiadającego opinię 

PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 

 

3. Obniżenie wymagań musi mieścić się w zakresie podstawy programowej. 

 

4 Indywidualne dostosowanie wymagań z przedmiotu geografia dla uczniów z diagnozą 

dysleksja rozwojowa 

 

Symptomy zaburzeń i formy, metody, sposoby dostosowania wymagań u uczniów z dysleksją 

w zakresie przedmiotów nauczania: 

Objawy zaburzeń: 

- trudności z zapamiętywaniem nazw geograficznych, - trudności z opanowaniem systematyki 

- trudności z czytaniem i rysowaniem map geograficznych 

- trudności z orientacją w przestrzeni (wskazywanie kierunków na mapie i w przestrzeni, 

obliczanie stref czasowych, położenia geograficznego, kąta padania słońca itp.) 

- problemy z organizacją przestrzenną schematów i rysunków 

 

Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

- uwzględniać trudności z zapamiętywaniem nazw 

- w czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie wspomagać, dawać więcej czasu na przypomnienie, wydobycie z pamięci nazw, terminów, dyskretnie 

naprowadzać 

- częściej powtarzać i utrwalać materiał 

- podczas uczenia stosować techniki skojarzeniowe ułatwiające zapamiętywanie 

- wprowadzać w nauczaniu metody aktywne, angażujące jak najwięcej zmysłów (ruch, dotyk, wzrok, słuch), używać wielu pomocy 

dydaktycznych, urozmaicać proces nauczania 

- zróżnicować formy sprawdzania wiadomości i umiejętności tak, by ograniczyć ocenianie na podstawie pisemnych odpowiedzi ucznia 

 



 

Kryteria oceniania na poszczególne stopnie: 

CELUJĄCY: 

- wiedza na poziomie znacznie przekraczającym wymagania programowe, 

- pełne rozumienie wiadomości programowych i na ich podstawie operowanie treściami programowymi, 

- samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą geograficzną w teorii i praktyce, 

- odpowiedzi ustne i pisemne świadczące o opanowaniu wiedzy we właściwym zakresie problemowym, 

- posługiwanie się poprawnym językiem geograficznym, 

- swobodne operowanie faktami, dostrzeganie między nimi związków, ukazywanie związków między zjawiskami z różnych dziedzin życia, 

- aktywność na lekcjach, 

- systematyczność i pilność w nauce. 

BARDZO DOBRY 

- materiał został opanowany we właściwym zakresie problemowym, 

- samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą geograficzną w teorii i praktyce (odpowiedzi nie wychodzą poza obowiązujący program 

nauczania), 

- duża szczegółowość w przedstawianiu faktów geograficznych, 

- podejmowanie samodzielnej oceny zjawisk i faktów geograficznych, 

- duża aktywność na zajęciach, 

- w pracach pisemnych i w wypowiedziach ustnych właściwe używanie terminologii geograficznej, 

- systematyczność i pilność w nauce 

DOBRY 

- materiał nie został w pełni opanowany i zrozumiany, 

- materiał opanowany w zakresie podstaw programowych, 

- w odpowiedziach ustnych lub pisemnych występują drobne błędy rzeczowe i merytoryczne, 

- ograniczona umiejętność analizy problemu, 

- poprawne stosowanie słownictwa i terminologii geograficznej, 

- poprawne rozumienie i stosowanie pojęć geograficznych, 

- poprawne przedstawianie związków przyczynowo-skutkowych, 

- uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych. 

 

DOSTATECZNY 

- materiał został opanowany i zrozumiany w niewielkim stopniu, 

- odpowiedzi ustne i pisemne tylko częściowo odpowiadają podstawowym zagadnieniom, 

- zdarza się błędne używanie terminologii geograficznej, 



 

- sporadyczne używanie właściwych pojęć, 

- brak własnej oceny wydarzeń, 

- niesamodzielność i odtwórczość w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych, 

- bierna postawa na zajęciach, 

- w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych ubogie słownictwo, błędne stosowanie 

terminologii geograficznej. 

DOPUSZCZAJĄCY 

- materiał został opanowany tyko w zakresie podstawowych wiadomości, 

- ograniczone, częściowe przedstawianie pojęć geograficznych, 

- poprawne rozumienie treści programowych przy znacznej pomocy nauczyciela, 

- niewielkie umiejętności posługiwania się wiedzą w teorii i w praktyce, 

- zaburzona umiejętność wskazywania związków przyczynowo-skutkowych, 

- liczne błędy w rozumieniu i używaniu pojęć geograficznych, 

- umiejętność właściwego doboru materiału, ograniczenie się do jednej płaszczyzny, 

częściowe odwrócenie procesu geograficznego, 

- ubogie słownictwo, pełne uproszczeń i nieścisłości, 

- sporadyczna aktywność na lekcjach, 

- sporadyczne przygotowywanie się do zajęć, 

- odpowiedzi pisemne i ustne w dużej części nie na temat, 

NIEDOSTATECZNY 

- materiał nie został opanowany nawet w zakresie wiadomości podstawowych mimo znacznej 

pomocy nauczyciela, 

- nieznajomość podstawowych faktów z zakresu geografii, 

- brak umiejętności i stosowania wiedzy w teorii i praktyce, 

- błędne rozumienie pojęć, złe ich stosowanie, 

- prace pisemne i odpowiedzi ustne nie na temat, 

-nie wypełnianie poleceń nauczyciela, 

- brak odrobionych prac domowych, 

- lekceważący stosunek do przedmiotu i nauczyciela, 

- brak aktywności na lekcjach. 

 

 

 



 

5. Indywidualne dostosowanie wymagań z przedmiotu geografia dla uczniów z diagnozą: obniżony intelekt 

SYMPTOMY TRUDNOŚCI  

• trudność w selekcji i wybraniu najważniejszych treści ( tendencja do pamięciowego uczenia się wszystkiego po kolei ) 

• problem z zapamiętywaniem dat,nazwisk, nazw, miejscowości 

• nieumiejętność przekrojowego wiązania faktów i informacji 

SPOSOBY DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ 

• w związku z dużym problemem w selekcji i wyborze najważniejszych informacji z danego tematu można wypisać kilka podstawowych pytań, 

na które uczeń powinien znaleźć odpowiedź czytając dany materiał (przy odpytywaniu prosić o udzieleniena nie odpowiedzi ). Podobnie 

postępować przy powtórkach 

• pozostawianie większej ilości czasu na przygotowanie się z danego materiału ( dzielenie go na małe części, wyznaczanie czasu na jego 

zapamiętanie i odpytywanie ). 

 

Kryteria oceniania z geografii na poszczególne oceny: 

CELUJĄCY: 

- wiedza na poziomie znacznie przekraczającym wymagania programowe, 

- pełne rozumienie wiadomości programowych i na ich podstawie operowanie treściami programowymi, 

- samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą geograficzną w teorii i praktyce, 

- odpowiedzi ustne i pisemne świadczące o opanowaniu wiedzy we właściwym zakresie problemowym, 

- posługiwanie się poprawnym językiem geograficznym, 

- swobodne operowanie faktami, dostrzeganie między nimi związków, ukazywanie związków między zjawiskami z różnych dziedzin życia, 

- aktywność na lekcjach, 

- systematyczność i pilność w nauce. 

 

BARDZO DOBRY 

- materiał został opanowany we właściwym zakresie problemowym, 

- samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą geograficzną w teorii i praktyce (odpowiedzi nie wychodzą poza obowiązujący program 

nauczania), 

- duża szczegółowość w przedstawianiu faktów geograficznych, 

- podejmowanie samodzielnej oceny zjawisk i faktów geograficznych, 

- duża aktywność na zajęciach, 

- w pracach pisemnych i w wypowiedziach ustnych właściwe używanie terminologii geograficznej, 

- systematyczność i pilność w nauce 

DOBRY 



 

- materiał nie został w pełni opanowany i zrozumiany, 

- materiał opanowany w zakresie podstaw programowych, 

- w odpowiedziach ustnych lub pisemnych występują drobne błędy rzeczowe i merytoryczne, 

- ograniczona umiejętność analizy problemu, 

- poprawne stosowanie słownictwa i terminologii geograficznej, 

- poprawne rozumienie i stosowanie pojęć geograficznych, 

- poprawne przedstawianie związków przyczynowo-skutkowych, 

- uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych. 

DOSTATECZNY 

- materiał został opanowany i zrozumiany w niewielkim stopniu, 

- odpowiedzi ustne i pisemne tylko częściowo odpowiadają podstawowym zagadnieniom, 

- zdarza się błędne używanie terminologii geograficznej, 

- sporadyczne używanie właściwych pojęć, 

- brak własnej oceny wydarzeń, 

- niesamodzielność i odtwórczość w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych, 

- bierna postawa na zajęciach, 

- w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych ubogie słownictwo, błędne stosowanie terminologii geograficznej. 

DOPUSZCZAJĄCY 

- materiał został opanowany tyko w zakresie podstawowych wiadomości, 

- ograniczone, częściowe przedstawianie pojęć geograficznych, 

- poprawne rozumienie treści programowych przy znacznej pomocy nauczyciela, 

- niewielkie umiejętności posługiwania się wiedzą w teorii i w praktyce, 

- zaburzona umiejętność wskazywania związków przyczynowo-skutkowych, 

- liczne błędy w rozumieniu i używaniu pojęć geograficznych, 

- umiejętność właściwego doboru materiału, ograniczenie się do jednej płaszczyzny, częściowe odwrócenie procesu geograficznego, 

- ubogie słownictwo, pełne uproszczeń i nieścisłości, 

- sporadyczna aktywność na lekcjach, 

- sporadyczne przygotowywanie się do zajęć, 

- odpowiedzi pisemne i ustne w dużej części nie na temat, 

NIEDOSTATECZNY 

- materiał nie został opanowany nawet w zakresie wiadomości podstawowych mimo znacznej pomocy nauczyciela, 

- nieznajomość podstawowych faktów z zakresu geografii, 

- brak umiejętności i stosowania wiedzy w teorii i praktyce, 



 

- błędne rozumienie pojęć, złe ich stosowanie, 

- prace pisemne i odpowiedzi ustne nie na temat, 

- nie wypełnianie poleceń nauczyciela, 

- brak odrobionych prac domowych, 

- lekceważący stosunek do przedmiotu i nauczyciela, 

- brak aktywności na lekcjach 

 

 

6. Indywidualne dostosowanie wymagań z przedmiotu geografia dla uczniów z diagnozą: ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

• poświęcić dużo uwagi 

• wzmocnić wszystkie przejawy pożądanego zachowania 

• stosować zrozumiałe dla ucznia reguły 

• być konsekwentnym 

• przekazywać treści w jasnej, prostej i krótkiej formie 

• wszystkie konsekwencje pozytywne jak i negatywne wyciągać natychmiast 

• pomóc dziecku zorganizować świat wokół siebie 

• dostosować wymagania do możliwości ucznia 

• na miarę możliwości działać według wcześniej ustalonego planu 

• zadania powinny być krótkie, ale urozmaicone 

• polecenia wydawać krótkimi, zdecydowanymi zdaniami 

 

Kryteria oceniania z geografii na poszczególne oceny: 

CELUJĄCY: 

- wiedza na poziomie znacznie przekraczającym wymagania programowe, 

- pełne rozumienie wiadomości programowych i na ich podstawie operowanie treściami programowymi, 

- samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą geograficzną w teorii i praktyce, 

- odpowiedzi ustne i pisemne świadczące o opanowaniu wiedzy we właściwym zakresie problemowym, 

- posługiwanie się poprawnym językiem geograficznym, 

- swobodne operowanie faktami, dostrzeganie między nimi związków, ukazywanie związków między zjawiskami z różnych dziedzin życia, 

- aktywność na lekcjach, 

- systematyczność i pilność w nauce. 

 



 

BARDZO DOBRY 

- materiał został opanowany we właściwym zakresie problemowym, 

- samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą geograficzną w teorii i praktyce (odpowiedzi nie wychodzą poza obowiązujący program 

nauczania), 

- duża szczegółowość w przedstawianiu faktów geograficznych, 

- podejmowanie samodzielnej oceny zjawisk i faktów geograficznych, 

- duża aktywność na zajęciach, 

- w pracach pisemnych i w wypowiedziach ustnych właściwe używanie terminologii geograficznej, 

- systematyczność i pilność w nauce 

DOBRY 

- materiał nie został w pełni opanowany i zrozumiany, 

- materiał opanowany w zakresie podstaw programowych, 

- w odpowiedziach ustnych lub pisemnych występują drobne błędy rzeczowe i merytoryczne, 

- ograniczona umiejętność analizy problemu, 

- poprawne stosowanie słownictwa i terminologii geograficznej, 

- poprawne rozumienie i stosowanie pojęć geograficznych, 

- poprawne przedstawianie związków przyczynowo-skutkowych, 

- uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych. 

DOSTATECZNY 

- materiał został opanowany i zrozumiany w niewielkim stopniu, 

- odpowiedzi ustne i pisemne tylko częściowo odpowiadają podstawowym zagadnieniom, 

- zdarza się błędne używanie terminologii geograficznej, 

- sporadyczne używanie właściwych pojęć, 

- brak własnej oceny wydarzeń, 

- niesamodzielność i odtwórczość w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych, 

- bierna postawa na zajęciach, 

- w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych ubogie słownictwo, błędne stosowanie terminologii geograficznej. 

DOPUSZCZAJĄCY 

- materiał został opanowany tyko w zakresie podstawowych wiadomości, 

- ograniczone, częściowe przedstawianie pojęć geograficznych, 

- poprawne rozumienie treści programowych przy znacznej pomocy nauczyciela, 

- niewielkie umiejętności posługiwania się wiedzą w teorii i w praktyce, 

- zaburzona umiejętność wskazywania związków przyczynowo-skutkowych, 



 

- liczne błędy w rozumieniu i używaniu pojęć geograficznych, 

- umiejętność właściwego doboru materiału, ograniczenie się do jednej płaszczyzny, częściowe odwrócenie procesu geograficznego, 

- ubogie słownictwo, pełne uproszczeń i nieścisłości, 

- sporadyczna aktywność na lekcjach, 

- sporadyczne przygotowywanie się do zajęć, 

- odpowiedzi pisemne i ustne w dużej części nie na temat, 

NIEDOSTATECZNY 

- materiał nie został opanowany nawet w zakresie wiadomości podstawowych mimo znacznej pomocy nauczyciela, 

- nieznajomość podstawowych faktów z zakresu geografii, 

- brak umiejętności i stosowania wiedzy w teorii i praktyce, 

- błędne rozumienie pojęć, złe ich stosowanie, 

- prace pisemne i odpowiedzi ustne nie na temat, 

-nie wypełnianie poleceń nauczyciela, 

- brak odrobionych prac domowych, 

- lekceważący stosunek do przedmiotu i nauczyciela, 

- brak aktywności na lekcjach. 

 

 

7. Indywidualne dostosowanie wymagań edukacyjnych z przedmiotu: geografia dla uczniów z diagnozą: zaburzone funkcje percepcyjno-

motoryczne 

 Objawy zaburzeń funkcji wzrokowo- przestrzennych, integracji percepcyjnomotorycznej i lateralizacji: 

- trudności z czytaniem i rysowaniem map geograficznych 

- trudności z orientacją w przestrzeni ( wskazywanie kierunków na mapie i w przestrzeni,obliczanie stref czasowych, położenia geograficznego, 

kąta padania słońca itp.) 

- problemy z organizacją przestrzenną schematów i rysunków 

 

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z geografii: 

- uwzględniać trudności z zapamiętywaniem nazw geograficznych 

- w czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie wspomagać, dawać więcej czasu na przypomnienie, wydobycie z pamięci nazw, terminów, dyskretnie 

naprowadzać 

- częściej powtarzać i utrwalać materiał 

- podczas uczenia stosować techniki skojarzeniowe ułatwiające zapamiętywanie 



 

- wprowadzać w nauczaniu metody aktywne, angażujące jak najwięcej zmysłów (ruch, dotyk,wzrok, słuch) , używać wielu pomocy 

dydaktycznych, urozmaicać proces nauczania 

- zróżnicować formy sprawdzania wiadomości i umiejętności tak , by ograniczyć ocenianie na podstawie pisemnych odpowiedzi ucznia 

- przeprowadzać sprawdziany ustne z ławki , niekiedy nawet odpytywać indywidualnie 

- często oceniać prace domowe 

 

Kryteria oceniania z geografii na poszczególne oceny: 

CELUJĄCY: 

- wiedza na poziomie znacznie przekraczającym wymagania programowe, 

- pełne rozumienie wiadomości programowych i na ich podstawie operowanie treściami programowymi, 

- samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą geograficzną w teorii i praktyce, 

- odpowiedzi ustne i pisemne świadczące o opanowaniu wiedzy we właściwym zakresie problemowym, 

- posługiwanie się poprawnym językiem geograficznym, 

- swobodne operowanie faktami, dostrzeganie między nimi związków, ukazywanie związków między zjawiskami z różnych dziedzin życia, 

- aktywność na lekcjach, 

- systematyczność i pilność w nauce. 

 

BARDZO DOBRY 

- materiał został opanowany we właściwym zakresie problemowym, 

- samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą geograficzną w teorii i praktyce(odpowiedzi nie wychodzą poza obowiązujący program 

nauczania), 

- duża szczegółowość w przedstawianiu faktów geograficznych, 

- podejmowanie samodzielnej oceny zjawisk i faktów geograficznych, 

- duża aktywność na zajęciach, 

- w pracach pisemnych i w wypowiedziach ustnych właściwe używanie terminologii geograficznej, 

- systematyczność i pilność w nauce 

 

DOBRY 

- materiał nie został w pełni opanowany i zrozumiany, 

- materiał opanowany w zakresie podstaw programowych, 

- w odpowiedziach ustnych lub pisemnych występują drobne błędy rzeczowe i merytoryczne, 

- ograniczona umiejętność analizy problemu, 

- poprawne stosowanie słownictwa i terminologii geograficznej, 



 

- poprawne rozumienie i stosowanie pojęć geograficznych, 

- poprawne przedstawianie związków przyczynowo-skutkowych, 

- uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych. 

DOSTATECZNY 

- materiał został opanowany i zrozumiany w niewielkim stopniu, 

- odpowiedzi ustne i pisemne tylko częściowo odpowiadają podstawowym zagadnieniom, 

- zdarza się błędne używanie terminologii geograficznej, 

- sporadyczne używanie właściwych pojęć, 

- brak własnej oceny wydarzeń, 

- niesamodzielność i odtwórczość w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych, 

- bierna postawa na zajęciach, 

- w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych ubogie słownictwo, błędne stosowanie terminologii geograficznej. 

DOPUSZCZAJĄCY 

- materiał został opanowany tyko w zakresie podstawowych wiadomości, 

- ograniczone, częściowe przedstawianie pojęć geograficznych, 

- poprawne rozumienie treści programowych przy znacznej pomocy nauczyciela, 

- niewielkie umiejętności posługiwania się wiedzą w teorii i w praktyce, 

- zaburzona umiejętność wskazywania związków przyczynowo-skutkowych, 

- liczne błędy w rozumieniu i używaniu pojęć geograficznych, 

- umiejętność właściwego doboru materiału, ograniczenie się do jednej płaszczyzny, częściowe odwrócenie procesu geograficznego, 

- ubogie słownictwo, pełne uproszczeń i nieścisłości, 

- sporadyczna aktywność na lekcjach, 

- sporadyczne przygotowywanie się do zajęć, 

- odpowiedzi pisemne i ustne w dużej części nie na temat, 

 

 

 

NIEDOSTATECZNY 

- materiał nie został opanowany nawet w zakresie wiadomości podstawowych mimo znacznej  pomocy nauczyciela, 

- nieznajomość podstawowych faktów z zakresu geografii, 

- brak umiejętności i stosowania wiedzy w teorii i praktyce, 

- błędne rozumienie pojęć, złe ich stosowanie, 

- prace pisemne i odpowiedzi ustne nie na temat, 



 

-nie wypełnianie poleceń nauczyciela, 

- brak odrobionych prac domowych, 

- lekceważący stosunek do przedmiotu i nauczyciela, 

- brak aktywności na lekcjach 

 

 

 

IX. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I 

ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH PO SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

 

Przedmiotowe Systemy Oceniania określają wymagania podstawowe ( P ) i ponadpodstawowe ( PP ) dotyczące wiadomości i umiejętności z 

poszczególnych przedmiotów. 

  

 
 

 

 

Wymagania podstawowe  

uczeń poprawnie: 

Wymagania ponadpodstawowe 

uczeń poprawnie: 

 

Klasa II 

 

I. Zmiany na mapie politycznej I. Zmiany na mapie politycznej 

 wyjaśnia znaczenie terminów: państwo, eksklawa, terytorium 

zależne 

 wymienia elementy państwa 

 wymienia wielkie państwa i minipaństwa 

 określa różnice w powierzchni państw 

 podaje powierzchnię Polski 

 odczytuje na mapach aktualny podział polityczny 

 wyjaśnia przyczyny zmian na mapie politycznej świata 

 omawia na przykładach procesy integracji i dezintegracji w 

Europie po 1989 r. 

 omawia przyczyny dysproporcji w rozwoju społeczno-

gospodarczym państw świata 



 

 podaje aktualną liczbę państw świata 

 wyjaśnia znaczenie terminów: kolonializm, dekolonizacja 

 wyjaśnia znaczenie terminów: integracja, dezintegracja 

 wymienia przyczyny procesów integracyjnych na świecie 

 wymienia państwa w Europie powstałe po 1989 r. 

 wymienia wskaźniki rozwoju gospodarczego i społecznego państw 

 podaje przykłady eksklaw i wskazuje je na mapie 

 wskazuje na mapie wielkie państwa i minipaństwa 

 wskazuje na mapie świata obszary kolonialne krajów europejskich 

z połowy XX w. 

 wskazuje na mapie świata miejsca ważniejszych konfliktów 

zbrojnych  

 i ataków terrorystycznych w wybranych regionach w XXI w. 

 podaje definicje wskaźników rozwoju krajów: PKB, HDI, MPI 

 wymienia skutki kolonializmu 

 omawia wpływ kolonializmu na współczesny podział polityczny 

świata 

 opisuje zmiany, które zaszły na mapie politycznej świata po II 

wojnie światowej  

 przedstawia przyczyny i skutki dekolonizacji 

 wykazuje związek między zasięgiem kolonii a językiem urzędowym 

w państwach Ameryki Południowej 

 analizuje wpływ kolonizacji na dysproporcje w rozwoju państw 

 omawia pozytywne i negatywne skutki integracji politycznej i 

gospodarczej na świecie 

 

II. Ludność i urbanizacja II. Ludność i urbanizacja 

 podaje aktualną liczbę ludności świata i prognozy  

 wymienia najludniejsze państwa na świecie 

 wyjaśnia znaczenie terminów: przyrost naturalny, współczynnik 

urodzeń, współczynnik zgonów, współczynnik przyrostu naturalnego 

 opisuje model przejścia demograficznego 

 wyjaśnia znaczenie terminów: eksplozja demograficzna, regres 

demograficzny 

 wymienia typy demograficzne społeczeństw 

 wymienia dominujące na świecie modele rodziny  

 wyjaśnia znaczenie terminów: ekumena, subekumena, anekumena 

 wymienia czynniki rozmieszczenia ludności w podziale na 

przyrodnicze, społeczno-gospodarcze i polityczne 

 wymienia bariery osadnicze 

 wyjaśnia znaczenie terminu wskaźnik gęstości zaludnienia 

 wymienia najgęściej zaludnione kraje na świecie 

 wyjaśnia znaczenie terminów: imigracja, emigracja, reemigracja, 

saldo migracji 

 analizuje dynamikę zmian liczby ludności świata  

 wyjaśnia przyczyny różnic między wartością przyrostu naturalnego  

w krajach wysoko i słabo rozwiniętych pod względem społeczno- 

-gospodarczym 

 opisuje przyczyny występowania eksplozji demograficznej i regresu 

demograficznego na świecie 

 omawia zróżnicowanie struktury wieku na świecie 

 wymienia czynniki kształtujące strukturę wieku 

 omawia zróżnicowanie współczynnika dzietności  

 analizuje wpływ wybranych czynników na rozmieszczenie ludności 

na świecie 

 opisuje bariery osadnicze 

 omawia cechy rozmieszczenia ludności na świecie 

 analizuje zróżnicowanie gęstości zaludnienia na świecie  

 omawia obszary zamieszkane i niezamieszkane na świecie 

 omawia współczesne migracje zagraniczne 

 analizuje saldo migracji zagranicznych na świecie 



 

 przedstawia podział migracji 

 wymienia odmiany ludzkie – główne i mieszane 

 wyjaśnia znaczenie terminów: naród, mniejszość narodowa, 

mniejszość etniczna 

 wyjaśnia znaczenie terminu religia 

 wymienia religie uniwersalne 

 wymienia i wskazuje na mapie główne kręgi kulturowe na świecie 

 wymienia rodzaje jednostek osadniczych 

 wyjaśnia znaczenie terminów: miasto, wieś 

 wymienia czynniki lokalizacji jednostek osadniczych i rozwoju sieci 

osadniczej 

 wyjaśnia znaczenie terminów: urbanizacja, wskaźnik urbanizacji 

 wymienia płaszczyzny urbanizacji 

 podaje typy zespołów miejskich 

 podaje różnicę między wsią a obszarem wiejskim 

 wyjaśnia znaczenie terminów: wieś, obszar wiejski 

 przedstawia przyczyny zmian liczby ludności świata 

 podaje różnice w przyroście naturalnym w krajach wysoko i słabo 

rozwiniętych pod względem społeczno-gospodarczym 

 oblicza współczynniki urodzeń, zgonów  

i przyrostu naturalnego 

 opisuje fazy rozwoju demograficznego  

 porównuje piramidy wieku i płci w wybranych krajach wysoko i 

słabo rozwiniętych pod względem społeczno- 

-gospodarczym 

 wymienia przyczyny starzenia się społeczeństw 

 podaje przykłady państw starzejących się 

 wymienia modele rodziny i omawia ich występowanie na świecie 

 podaje wybrane czynniki rozmieszczenia ludności na świecie 

 opisuje ograniczenia w rozmieszczeniu ludności 

 oblicza wskaźnik gęstości zaludnienia dla wybranego obszaru 

 wskazuje obszary słabo zaludnione i bezludne 

 wyjaśnia przyczyny dodatniego lub ujemnego salda migracji na 

świecie 

 opisuje zróżnicowanie narodowościowe wybranych krajów 

 omawia zróżnicowanie etniczne wybranych krajów 

 omawia strukturę religijną w wybranych krajach  

 charakteryzuje kręgi kulturowe ludności świata i wskazuje je na 

mapie 

 opisuje zróżnicowanie sieci osadniczej na świecie 

 wymienia przyczyny urbanizacji wybranych regionów świata 

 charakteryzuje obszary wiejskie na świecieomawia zmiany funkcji 

współczesnych wsi 

 wzrostu liczby ludności na świecie 

 analizuje przestrzenne różnice w wielkości wskaźników urodzeń, 

zgonów i przyrostu naturalnego na świecie 

 analizuje przyczyny kształtujące przyrost naturalny w 

poszczególnych fazach przejścia demograficznego 

 analizuje i porównuje piramidy wieku i płci w wybranych krajach 

świata 

 omawia przyczyny i skutki starzenia się ludności oraz jego 

zróżnicowanie  

na świecie 

 przedstawia prawidłowości w rozmieszczeniu ludności świata 

 opisuje problemy uchodźców w wybranych państwach 

 przedstawia konsekwencje zróżnicowania narodowościowego i 

etnicznego ludności na wybranych przykładach 

 przedstawia konsekwencje zróżnicowania religijnego i kulturowego 

ludności na świecie 

 analizuje sieć osadniczą wybranych regionów świata na podstawie 

map cyfrowych 

 analizuje i ocenia zróżnicowanie ludności świata pod względem 

dzietności w różnych regionach świata 



 

 wskazuje na mapie kraje emigracyjne i imigracyjne 

 odróżnia uchodźstwo od migracji ekonomicznej 

 charakteryzuje główne i mieszane odmiany ludzkie 

 wymienia przykłady krajów jednolitych oraz zróżnicowanych pod 

względem narodowościowym 

 podaje cechy wybranych kręgów kulturowych ludności świata 

 charakteryzuje osadnictwo wiejskie 

 omawia czynniki kształtujące sieć miejską 

 omawia płaszczyzny procesu urbanizacji 

 opisuje fazy urbanizacji  

 

 omawia skutki ruchów migracyjnych dla społeczeństw i gospodarki 

wybranych państw świata 

 podaje przykłady działań, które mogą ograniczyć negatywne 

przejawy zróżnicowania rasowego, narodowościowego i etnicznego 

ludności świata 

 analizuje wpływ religii na życie człowieka i na gospodarkę 

 omawia wkład kręgów kulturowych w dziedzictwo kulturowe 

ludzkości 

 analizuje przyczyny i skutki urbanizacji wybranych regionów świata 

 

 

III. Sektory gospodarki. Globalizacja  III. Sektory gospodarki. Globalizacja 

 przedstawia podział gospodarki na sektory 

 wymienia funkcje poszczególnych sektorów gospodarki 

 wyjaśnia znaczenie terminów: globalizacja, indeks globalizacji 

wymienia płaszczyzny globalizacji 

 omawia znaczenie poszczególnych sektorów gospodarki 

 opisuje funkcje poszczególnych sektorów gospodarki 

 wyjaśnia, czym jest struktura zatrudnienia 

 wymienia kraje o najwyższym indeksie globalizacji na świecie  

 

 porównuje strukturę zatrudnienia w wybranych krajach w latach 90. 

XX w. i obecnie 

 omawia przebieg procesów globalizacji na płaszczyźnie 

gospodarczej, społecznej i politycznej 

 przedstawia przyczyny i prawidłowości zmiany roli sektorów 

gospodarki w rozwoju cywilizacyjnym w wybranych krajach świata 

i w Polsce przedstawia wpływ globalizacji na gospodarkę światową 

i życie człowieka 

IV. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo IV. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

 

 wymienia przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju 

rolnictwa  

 wymienia formy użytkowania ziemi 

 wymienia najważniejsze grupy roślin uprawnych i podaje 

przykłady należących do nich roślin  

 wymienia czołowych producentów wybranych roślin uprawnych 

 wymienia najważniejsze grupy zwierząt gospodarskich i podaje 

przykłady zwierząt należących do każdej grupy 

 wyjaśnia wpływ czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych  

na rozwój rolnictwa na świecie 

 opisuje warunki i rejony upraw wybranych roślin oraz ich 

głównych producentów  

 dostrzega różnicę między chowem intensywnym a chowem 

ekstensywnym 

 opisuje zróżnicowanie przyrodniczych warunków produkcji rolnej  

w wybranym kraju lub regionie 

 omawia zmiany w strukturze użytkowania ziemi na świecie 



 

 wyjaśnia znaczenie terminu pogłowie 

 podaje kraje o największym pogłowiu bydła, trzody chlewnej, 

owiec i drobiu na świecie 

 wymienia funkcje lasów 

 wymienia czynniki decydujące o rozmieszczeniu lasów na Ziemi 

 wyjaśnia, czym jest wskaźnik lesistości 

 wyjaśnia znaczenie terminów: rybactwo, rybołówstwo, 

akwakultura, marikultura 

 przedstawia podział i zastosowanie roślin uprawnych 

 przedstawia podział zwierząt gospodarskich i kierunki ich chowu 

 wyjaśnia różnicę między chowem a hodowlą 

 omawia rozmieszczenie lasów na Ziemi 

 przedstawia rozmieszczenie głównych łowisk na świecie  

 

 

 

 omawia warunki i rejony uprawy oraz głównych producentów 

zbóż, roślin przemysłowych, bulwiastych i korzeniowych 

 omawia uprawę warzyw i owoców oraz używek na świecie 

 charakteryzuje rozmieszczenie i wielkość pogłowia bydła, trzody 

chlewnej, owiec i drobiu na świecie  

 opisuje skutki rabunkowej i racjonalnej gospodarki leśnej w 

wybranych regionach świata 

 omawia wpływ rybołówstwa i akwakultury na równowagę w 

środowisku  

 porównuje obecny zasięg wybranych roślin uprawnych z 

obszarami ich pochodzenia 

 przedstawia tendencje zmian w pogłowiu zwierząt gospodarskich  

na świecie  

 

Wymagania podstawowe 

uczeń poprawnie: 

Wymagania ponadpodstawowe 

uczeń poprawnie: 

 

Klasa III 

 

 

 

I. Przemysł 

                                                                                                                                   

I. Przemysł 

 wyjaśnia, czym jest przemysł 

 wymienia czynniki lokalizacji przemysłu 

 przedstawia działy przemysłu high-tech 

 wymienia źródła energii na świecie w podziale na odnawialne i 

nieodnawialne 

 wymienia główne surowce energetyczne i przykłady ich 

wykorzystania 

 analizuje przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki lokalizacji 

przemysłu na świecie 

 omawia stopień zależności lokalizacji przemysłu od bazy 

surowcowej i podaje przykłady tej zależności 

 porównuje cechy przemysłu tradycyjnego i przemysłu 

zaawansowanych technologii 

 omawia przyczyny i skutki dezindustrializacji 

 przedstawia bilans energetyczny i jego zmiany na świecie  



 

 wymienia największych na świecie producentów surowców 

energetycznych  

 wyjaśnia, na czym polega bilans energetyczny 

 podaje największych producentów energii elektrycznej wymienia 

rodzaje elektrowni 

 przyporządkowuje rodzaj lokalizacji przemysłu do zakładów 

przemysłowych 

 podaje cechy przemysłu tradycyjnego i jego rozmieszczenie na 

świecie 

 wymienia cechy przemysłu high-tech i jego rozmieszczenie na 

świecie 

 wymienia cechy industrializacji, dezindustrializacji i 

reindustrializacji 

 omawia odnawialne źródła energii 

 opisuje nieodnawialne źródła energii 

 przedstawia strukturę produkcji energii na świecie 

 podaje zalety i wady elektrowni cieplnych i jądrowych 

 omawia zalety i wady wybranych elektrowni odnawialnych 

 

 

 

 

 omawia gospodarcze znaczenie energii elektrycznej 

 opisuje zmiany w produkcji i w zużyciu energii elektrycznej na 

świecie omawia rozwój energetyki jądrowej na świecie 

 omawia wpływ czynników lokalizacji przemysłu na rozmieszczenie 

i rozwój wybranych działów przemysłu 

 omawia znaczenie przemysłu high-tech na świecie 

 omawia przyczyny i przebieg reindustrializacji omawia przemiany 

przemysłu 

 przedstawia przyczyny zmian roli czynników lokalizacji przemysłu 

 ocenia wpływ przemysłu zaawansowanych technologii  

na rozwój gospodarczy i jakość życia ludności 

 przedstawia działania podejmowane na rzecz ograniczenia tempa 

wzrostu zużycia energii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Usługi II. Usługi 

 

 klasyfikuje usługi 

 omawia usługi podstawowe i wyspecjalizowane 

 wyjaśnia znaczenie terminów: transport, infrastruktura 

transportowa 

 przedstawia podział transportu 

 wymienia elementy infrastruktury 

 wyjaśnia znaczenie terminu łączność 

 przedstawia podział łączności 

 charakteryzuje poszczególne rodzaje transportu i ich 

uwarunkowania 

 opisuje sieć transportu na świecie 

 omawia zróżnicowanie usług edukacyjnych na świecie 

 opisuje kierunki międzynarodowej wymiany towarowej 

 omawia znaczenie usług w gospodarce państw 

 wyjaśnia znaczenie poszczególnych rodzajów transportu w rozwoju 

społeczno-gospodarczym państw 



 

 wymienia największe banki świata 

 wyjaśnia znaczenie terminów: handel międzynarodowy 

(zagraniczny), eksport, import, bilans handlowy państwa 

 podaje przykłady państw o dodatnim i ujemnym saldzie handlu 

międzynarodowego 

 wymienia najważniejsze produkty wymiany międzynarodowej 

 podaje największych światowych importerów i eksporterów 

 wyjaśnia znaczenie terminów: turystyka, atrakcyjność turystyczna, 

walory turystyczne, infrastruktura turystyczna 

 opisuje zróżnicowanie sektora usług na świecie 

 omawia czynniki rozwoju transportu 

 wymienia zalety i wady różnych rodzajów transportu 

 przedstawia rozwój telefonii i jej zróżnicowanie na świecie 

 wymienia cechy społeczeństwa informacyjnego 

 przedstawia zróżnicowanie salda handlu międzynarodowego w 

wybranych państwach  

 

 przedstawia prawidłowości w zróżnicowaniu dostępu do internetu 

na świecie 

 opisuje rolę łączności w światowej gospodarce 

 omawia znaczenie usług edukacyjnych w rozwoju społeczno-

gospodarczym świata 

 omawia rosnącą rolę usług finansowych na świecie 

 omawia znaczenie łączności w rozwoju społeczno-gospodarczym 

świata i w życiu codziennym 

 omawia przejawy i skutki kształtowania się społeczeństwa 

informacyjnego 

 omawia znaczenie usług edukacyjnych i finansowych w rozwoju 

społeczno--gospodarczym świata 

 omawia znaczenie handlu w rozwoju społeczno-gospodarczym 

świata 

 omawia rozwój turystyki i jej wpływ na gospodarkę państw i na 

jakość życia mieszkańców regionów turystycznych 

 

III. Wpływ człowieka na środowisko 

                                                                                                                               

III. Wpływ człowieka na środowisko 

 

 wyjaśnia znaczenie terminu antropopresja 

 podaje przykłady zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, 

wynikających z działalności człowieka 

 podaje źródła zanieczyszczeń atmosfery spowodowane 

działalnością człowieka 

 wymienia gazy cieplarniane oraz główne źródła ich emisji 

 wymienia źródła zanieczyszczeń hydrosfery spowodowane 

działalnością człowieka 

 wymienia zagrożenia dla środowiska przyrodniczego jakie niesie 

działalność rolnicza 

 wyjaśnia znaczenie terminu rekultywacja 

 wymienia zanieczyszczenia emitowane przez środki transportu 

 wyjaśnia znaczenie terminu pojemność turystyczna 

 podaje przykłady nieracjonalnego gospodarowania zasobami 

środowiska przyrodniczego 

 opisuje smog typu londyńskiego i smog typu fotochemicznego 

 wyjaśnia wpływ działalności górniczej na litosferę i rzeźbę terenu 

 omawia wpływ kopalń na stosunki wodne 

 opisuje zmiany krajobrazu wywołane działalnością transportową 

 wymienia pozytywne i negatywne skutki dynamicznego rozwoju 

turystyki 

 omawia degradację krajobrazu rolniczego i miejskiego 

 omawia przykłady negatywnych zjawisk na obszarach 

zdegradowanych 

 omawia skutki wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze 

 podaje skutki występowania smogu  



 

 wyjaśnia znaczenie terminu krajobraz kulturowy 

 wymienia czynniki kształtujące krajobraz kulturowy 

 wyjaśnia, czym jest degradacja krajobrazu 

 wyjaśnia znaczenie terminu rewitalizacja 

 omawia zasady i filary zrównoważonego rozwoju 

 wymienia inne przykłady wpływu działalności człowieka na 

atmosferę (globalne ocieplenie, kwaśne opady, dziura ozonowa) 

 omawia zasoby wody na Ziemi i ich wykorzystanie 

 podaje przyczyny deficytu wody na świecie 

 przedstawia wpływ nadmiernego wypasu zwierząt na środowisko 

 wymienia zagrożenia związane z górnictwem 

 wyjaśnia, na czym polega rekultywacja terenów pogórniczych 

 przedstawia wpływ awarii tankowców na środowisko przyrodnicze 

 wymienia cechy krajobrazu kulturowego terenów wiejskich i miast 

 wymienia rodzaje rewitalizacji 

 

 

 przedstawia przyrodnicze i społeczno--gospodarcze skutki 

globalnego ocieplenia 

 omawia ingerencję człowieka w hydrosferę na przykładzie Wysokiej 

Tamy na Nilu i zaniku Jeziora Aralskiego 

 omawia wpływ chemizacji i mechanizacji rolnictwa na środowisko 

przyrodnicze 

 omawia wpływ górnictwa na pozostałe elementy krajobrazu 

 wyjaśnia wpływ transportu na warunki życia ludności  

 omawia wpływ dynamicznego rozwoju turystyki na środowisko 

geograficzne  

 proponuje przykłady działań, które sprzyjają ochronie atmosfery 

 ocenia wpływ inwestycji hydrotechnicznych na środowisko 

przyrodnicze 

 prezentuje na dowolnym przykładzie wpływ działalności rolniczej  

na środowisko przyrodnicze 

 przedstawia możliwości stosowania w turystyce zasad 

zrównoważonego rozwoju 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

Wymagania na poszczególne oceny 
Oblicza geografii 2 
 Klasa  druga, Klasa trzecia - zakres podstawowy 
 

Wymagania na poszczególne oceny 

konieczne 

(ocena dopuszczająca) 

podstawowe 

(ocena dostateczna) 

rozszerzające 

(ocena dobra) 

dopełniające 
(ocena bardzo dobra) 

wykraczające 
(ocena celująca) 

2 3 4 5 6 

Klasa 2     

I. Zmiany na mapie politycznej   I semester 
 

Uczeń: 

 wyjaśnia znaczenie terminów: państwo, 
eksklawa, terytorium zależne 

 wymienia elementy państwa 

 wymienia wielkie państwa  
i minipaństwa 

 określa różnice w powierzchni państw 

 podaje powierzchnię Polski 

 podaje aktualną liczbę państw świata 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
kolonializm, dekolonizacja 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
integracja, dezintegracja 

 wymienia przyczyny procesów 
integracyjnych na świecie 

 wymienia państwa w Europie powstałe 
po 1989 r. 

 podaje przykłady organizacji 
międzynarodowych 

 wymienia przyczyny konfliktów 
zbrojnych na świecie 

 wyjaśnia różnice między terroryzmem  
a konfliktem zbrojnym 

 wymienia wskaźniki rozwoju 
gospodarczego i społecznego państw 

Uczeń: 
 podaje przykłady eksklaw i wskazuje je  

na mapie 

 wskazuje na mapie wielkie państwa  
i minipaństwa 

 określa pozycję Polski w Europie  
pod względem powierzchni 

 wskazuje na mapie świata obszary 
kolonialne krajów europejskich z połowy 
XX w. 

 wyjaśnia różnicę między integracją  
a dezintegracją państw 

 podaje przykłady procesów integracji  
i dezintegracji w Europie po 1989 r.  

 określa główne cele ONZ 

 wskazuje na mapie świata miejsca 
ważniejszych konfliktów zbrojnych  
i ataków terrorystycznych w wybranych 
regionach w XXI w. 

 podaje definicje wskaźników rozwoju 
krajów: PKB, HDI, MPI 

 omawia na wybranych przykładach cechy 
krajów o różnym poziomie rozwoju 
społeczno-gospodarczego  

Uczeń: 
 podaje przykłady terytoriów zależnych w 

XXI w. na świecie 
 odczytuje na mapach aktualny podział 

polityczny 
 wyjaśnia przyczyny zmian na mapie 

politycznej świata 
 omawia na przykładach procesy 

integracji i dezintegracji w Europie  
po 1989 r. 

 podaje przykłady organizacji 
międzyrządowych i pozarządowych  

 podaje przykłady organizacji 
międzynarodowych, których członkiem 
jest Polska 

 omawia przyczyny konfliktów zbrojnych 
na świecie 

 charakteryzuje wybrane konflikty  
na świecie w latach 90. XX w.  
i na początku XXI w. 

 omawia przyczyny dysproporcji  
w rozwoju społeczno-gospodarczym 
państw świata 

 omawia składowe wskaźnika HDI  
na przykładzie Polski 

Uczeń: 

 podaje przykłady krajów 
nieuznawanych na arenie 
międzynarodowej 

 wymienia skutki kolonializmu 

 omawia wpływ kolonializmu  
na współczesny podział polityczny 
świata 

 opisuje zmiany, które zaszły na mapie 
politycznej świata po II wojnie 
światowej  

 analizuje przyczyny integracji 
politycznej, gospodarczej i militarnej  
na świecie na przykładzie Unii 
Europejskiej 

 omawia skutki konfliktów zbrojnych  
i ataków terrorystycznych na świecie 

 ocenia strukturę PKB Polski na tle 
innych krajów 

 porównuje strukturę PKB państw 
znajdujących się na różnych poziomach 
rozwoju społeczno- 
-gospodarczego 

Uczeń: 
 przedstawia przyczyny i skutki 

dekolonizacji 

 wykazuje związek między zasięgiem 
kolonii a językiem urzędowym  
w państwach Ameryki Południowej 

 analizuje wpływ kolonizacji  
na dysproporcje w rozwoju państw 

 omawia pozytywne i negatywne skutki 
integracji politycznej i gospodarczej na 
świecie 

 przedstawia wpływ mediów  
na społeczny odbiór przyczyn  
i skutków konfliktów na świecie  
na wybranych przykładach 

 omawia konsekwencje zróżnicowania 
poziomu rozwoju społeczno- 
-gospodarczego krajów i regionów  
na świecie 



 

  opisuje zróżnicowanie przestrzenne 
państw świata według wskaźników HDI  
i MPI 

II. Ludność i urbanizacja   I semestr 

Uczeń: 

 podaje aktualną liczbę ludności świata i 
prognozy zmian 

 porównuje kontynenty pod względem 
liczby ludności 

 wymienia najludniejsze państwa  
na świecie 

 wyjaśnia znaczenie terminów: przyrost 
naturalny, współczynnik urodzeń, 
współczynnik zgonów, współczynnik 
przyrostu naturalnego 

 opisuje model przejścia 
demograficznego 

 wyjaśnia znaczenie terminów: eksplozja 
demograficzna, regres demograficzny 

 wymienia typy demograficzne 
społeczeństw 

 wymienia dominujące na świecie 
modele rodziny  

 wyjaśnia znaczenie terminu 
współczynnik dzietności 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
ekumena, subekumena, anekumena 

 wymienia czynniki rozmieszczenia 
ludności w podziale na przyrodnicze, 
społeczno-gospodarcze i polityczne 

 wymienia bariery osadnicze 

 wyjaśnia znaczenie terminu wskaźnik 
gęstości zaludnienia 

 wymienia najgęściej zaludnione kraje 
na świecie 

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

 przedstawia podział migracji 

Uczeń: 
 przedstawia przyczyny zmian liczby 

ludności świata 
 podaje różnice w przyroście naturalnym w 

krajach wysoko i słabo rozwiniętych pod 
względem społeczno-gospodarczym 

 oblicza współczynniki urodzeń, zgonów  
i przyrostu naturalnego 

 opisuje fazy rozwoju demograficznego  
 podaje przykłady państw, w których 

występują eksplozja demograficzna  
i regres demograficzny 

 porównuje piramidy wieku i płci  
w wybranych krajach wysoko i słabo 
rozwiniętych pod względem społeczno- 
-gospodarczym 

 wymienia przyczyny starzenia się 
społeczeństw 

 podaje przykłady państw starzejących się 
 wymienia modele rodziny i omawia ich 

występowanie na świecie 
 podaje wybrane czynniki rozmieszczenia 

ludności na świecie 
 opisuje ograniczenia w rozmieszczeniu 

ludności 
 oblicza wskaźnik gęstości zaludnienia  

dla wybranego obszaru 
 wskazuje obszary słabo zaludnione  

i bezludne 
 podaje główne przyczyny migracji  

na świecie 
 wskazuje na mapie kraje emigracyjne  

i imigracyjne 
 odróżnia uchodźstwo od migracji 

ekonomicznej 
 charakteryzuje główne i mieszane 

odmiany ludzkie 

Uczeń: 

 analizuje dynamikę zmian liczby 
ludności świata  

 wyjaśnia przyczyny różnic między 
wartością przyrostu naturalnego  
w krajach wysoko i słabo rozwiniętych  
pod względem społeczno- 
-gospodarczym 

 opisuje przyczyny występowania 
eksplozji demograficznej i regresu 
demograficznego na świecie 

 omawia zróżnicowanie struktury wieku 
na świecie 

 wymienia czynniki kształtujące strukturę 
wieku 

 omawia zróżnicowanie współczynnika 
dzietności  

 analizuje wpływ wybranych czynników 
na rozmieszczenie ludności na świecie 

 opisuje bariery osadnicze 

 omawia cechy rozmieszczenia ludności 
na świecie 

 analizuje zróżnicowanie gęstości 
zaludnienia na świecie  

 omawia obszary zamieszkane  
i niezamieszkane na świecie 

 omawia współczesne migracje 
zagraniczne 

 analizuje saldo migracji zagranicznych na 
świecie 

 wyjaśnia przyczyny dodatniego lub 
ujemnego salda migracji na świecie 

 opisuje zróżnicowanie narodowościowe 
wybranych krajów 

 omawia zróżnicowanie etniczne 
wybranych krajów 

Uczeń: 

 wyjaśnia przyczyny zmian tempa 
wzrostu liczby ludności na świecie 

 analizuje przestrzenne różnice  
w wielkości wskaźników urodzeń, 
zgonów i przyrostu naturalnego  
na świecie 

 analizuje przyczyny kształtujące 
przyrost naturalny w poszczególnych 
fazach przejścia demograficznego 

 analizuje i porównuje piramidy wieku  
i płci w wybranych krajach świata 

 omawia przyczyny i skutki starzenia się 
ludności oraz jego zróżnicowanie  
na świecie 

 określa społeczno-kulturowe 
uwarunkowania zróżnicowania modelu 
rodziny 

 porównuje współczynnik dzietności  
w krajach wysoko i słabo rozwiniętych 
pod względem społeczno- 
-gospodarczym 

 przedstawia prawidłowości  
w rozmieszczeniu ludności świata 

 opisuje problemy uchodźców  
w wybranych państwach 

 przedstawia konsekwencje 
zróżnicowania narodowościowego  
i etnicznego ludności na wybranych 
przykładach 

 przedstawia konsekwencje 
zróżnicowania religijnego i kulturowego 
ludności na świecie 

 analizuje sieć osadniczą wybranych 
regionów świata na podstawie map 
cyfrowych 

Uczeń: 
 przedstawia skutki zmian tempa 

wzrostu liczby ludności na świecie 
 ocenia konsekwencje eksplozji 

demograficznej i regresu 
demograficznego w wybranych 
państwach 

 analizuje i ocenia zróżnicowanie 
ludności świata pod względem 
dzietności w różnych regionach świata 

 przedstawia społeczno-ekonomiczne  
i ekologiczne skutki nadmiernej 
koncentracji ludności 

 omawia skutki ruchów migracyjnych 
dla społeczeństw i gospodarki 
wybranych państw świata 

 podaje przykłady działań, które mogą 
ograniczyć negatywne przejawy 
zróżnicowania rasowego, 
narodowościowego i etnicznego 
ludności świata 

 analizuje wpływ religii na życie 
człowieka i na gospodarkę 

 omawia wkład kręgów kulturowych 
w dziedzictwo kulturowe ludzkości 

 opisuje wpływ środowiska 
przyrodniczego i kulturowego oraz 
rozwoju społeczno-gospodarczego  
na zróżnicowanie poziomu rozwoju 
sieci osadniczej na świecie 

 analizuje przyczyny i skutki urbanizacji 
wybranych regionów świata 

 przedstawia zależność między 
udziałem ludności wiejskiej  
w ogólnej liczbie ludności  
a poziomem rozwoju społeczno- 
-gospodarczego kraju 



 

 podaje główne kierunki współczesnych 
migracji ludności na świecie 

 wymienia odmiany ludzkie – główne  
i mieszane 

 wyjaśnia znaczenie terminów: naród, 
mniejszość narodowa, mniejszość 
etniczna 

 wymienia mniejszości narodowe  
w Polsce 

 wyjaśnia znaczenie terminu religia 

 wymienia religie uniwersalne 

 wymienia i wskazuje na mapie główne 
kręgi kulturowe na świecie 

 wymienia rodzaje jednostek 
osadniczych 

 wyjaśnia znaczenie terminów: miasto, 
wieś 

 wymienia czynniki lokalizacji jednostek 
osadniczych i rozwoju sieci osadniczej 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
urbanizacja, wskaźnik urbanizacji 

 wymienia płaszczyzny urbanizacji 

 podaje fazy urbanizacji 

 podaje typy zespołów miejskich 

 podaje różnicę między wsią a obszarem 
wiejskim 

 wyjaśnia znaczenie terminów: wieś, 
obszar wiejski 

 wymienia kryteria podziału jednostek 
osadniczych 

 podaje na wybranych przykładach 
funkcje wsi 

 wymienia przykłady krajów jednolitych 
oraz zróżnicowanych pod względem 
narodowościowym 

 opisuje zróżnicowanie narodowościowe  
i etniczne w Polsce 

 charakteryzuje wielkie religie i wskazuje 
na mapie obszary ich występowania 

 podaje cechy wybranych kręgów 
kulturowych ludności świata 

 przedstawia strukturę wyznaniową  
w Polsce 

 charakteryzuje osadnictwo wiejskie 
 omawia czynniki kształtujące sieć miejską 
 omawia płaszczyzny procesu urbanizacji 
 przedstawia wskaźnik urbanizacji i jego 

zróżnicowanie w Polsce i na świecie  
 opisuje fazy urbanizacji  
 wymienia typy aglomeracji i podaje 

przykłady w Polsce i na świecie 
 wymienia czynniki wpływające na rozwój 

obszarów wiejskich 

 omawia strukturę religijną w wybranych 
krajach  

 przedstawia zróżnicowanie religijne  
w Polsce 

 charakteryzuje kręgi kulturowe ludności 
świata i wskazuje je na mapie 

 omawia zróżnicowanie typów wsi  
na przykładzie Europy 

 opisuje zróżnicowanie sieci osadniczej 
na świecie 

 wymienia przyczyny urbanizacji 
wybranych regionów świata 

 charakteryzuje typy zespołów miejskich, 
podaje ich przykłady w Polsce  
i na świecie oraz wskazuje je na mapie 

 charakteryzuje obszary wiejskie  
na świecie 

 omawia zmiany funkcji współczesnych 
wsi 

 przedstawia gęstość zaludnienia 
obszarów miejskich na wybranych 
etapach urbanizacji 

 wyjaśnia przyczyny przestrzennego 
zróżnicowania poziomu urbanizacji  
na świecie 

 wymienia skutki urbanizacji wybranych 
regionów świata 

 podaje przyczyny zacierania się granic 
między miastem a wsią 

 wyjaśnia przyczyny depopulacji 
niektórych wsi w Polsce i w Europie 

III. Sektory gospodarki. Globalizacja  II semestr 

Uczeń: 

 przedstawia podział gospodarki  
na sektory 

 wymienia funkcje poszczególnych 
sektorów gospodarki 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
globalizacja, indeks globalizacji 

Uczeń: 
 omawia znaczenie poszczególnych 

sektorów gospodarki 
 opisuje funkcje poszczególnych sektorów 

gospodarki 
 wyjaśnia, czym jest struktura zatrudnienia 

Uczeń: 

 porównuje strukturę zatrudnienia  
w wybranych krajach w latach 90. XX w. 
i obecnie 

 opisuje zmiany w strukturze 
zatrudnienia w Polsce po 1950 r. 

Uczeń: 

 omawia zmiany w strukturze 
zatrudnienia ludności Polski na tle 
krajów o różnym poziomie rozwoju 
społeczno-gospodarczego 

 wykazuje zależność między 
wskaźnikiem indeksu globalizacji  

Uczeń: 

 przedstawia przyczyny  
i prawidłowości zmiany roli sektorów 
gospodarki w rozwoju cywilizacyjnym 
w wybranych krajach świata  
i w Polsce 



 

 wymienia płaszczyzny globalizacji  wymienia kraje o najwyższym indeksie 
globalizacji na świecie  

 

 omawia przebieg procesów globalizacji 
na płaszczyźnie gospodarczej, 
społecznej i politycznej 

a poziomem rozwoju społeczno- 
-gospodarczego kraju 

 analizuje skutki globalizacji  
na przykładzie Polski 

 przedstawia wpływ globalizacji  
na gospodarkę światową i życie 
człowieka 

IV. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo  II semestr 

Uczeń: 

 wymienia przyrodnicze  
i pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju 
rolnictwa  

 wymienia formy użytkowania ziemi 

 wymienia elementy tworzące strukturę 
użytków rolnych 

 wymienia najważniejsze grupy roślin 
uprawnych i podaje przykłady 
należących do nich roślin  

 wymienia czołowych producentów 
wybranych roślin uprawnych 

 wymienia najważniejsze grupy zwierząt 
gospodarskich i podaje przykłady 
zwierząt należących  
do każdej grupy 

 wyjaśnia znaczenie terminu pogłowie 

 podaje kraje o największym pogłowiu 
bydła, trzody chlewnej, owiec  
i drobiu na świecie 

 wymienia funkcje lasów 

 wymienia czynniki decydujące  
o rozmieszczeniu lasów na Ziemi 

 wyjaśnia, czym jest wskaźnik lesistości 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
rybactwo, rybołówstwo, akwakultura, 
marikultura 

 podaje kraje, w których rybołówstwo 
odgrywa istotna rolę 

wymienia najczęściej poławiane 
organizmy wodne 

 
 
 
 

Uczeń: 
 przedstawia zróżnicowanie warunków 

przyrodniczych produkcji rolnej  
na świecie 

 omawia formy użytkowania ziemi  
na świecie i w Polsce  

 opisuje strukturę użytków rolnych  
na świecie i w Polsce 

 omawia czynniki wpływające na 
rozmieszczenie upraw 

 przedstawia podział i zastosowanie roślin 
uprawnych 

 przedstawia podział zwierząt 
gospodarskich i kierunki ich chowu 

 wyjaśnia różnicę między chowem  
a hodowlą 

 omawia rozmieszczenie lasów na Ziemi 
 przedstawia rozmieszczenie głównych 

łowisk na świecie  
 omawia rozmieszczenie najbardziej 

eksploatowanych łowisk na świecie 
wyjaśnia, czym jest przełowienie 

Uczeń: 

 wyjaśnia wpływ czynników 
przyrodniczych i pozaprzyrodniczych  
na rozwój rolnictwa na świecie 

 porównuje strukturę użytkowania ziemi 
w Polsce ze strukturą użytkowania ziemi 
w wybranych krajach  

 opisuje warunki i rejony upraw 
wybranych roślin oraz ich głównych 
producentów  

 dostrzega różnicę między chowem 
intensywnym a chowem ekstensywnym 

 omawia czynniki przyrodnicze 
wpływające na rozmieszczenie pogłowia 
zwierząt gospodarskich  
na świecie 

 omawia przestrzenne zróżnicowanie 
wskaźnika lesistości na świecie  
i w Polsce  

 przedstawia sposoby wykorzystania 
lasów na świecie 

 opisuje wielkość i znaczenie 
rybołówstwa na świecie 

 omawia znaczenie akwakultury  
w gospodarce morskiej świata 

 

Uczeń: 

 opisuje zróżnicowanie przyrodniczych 
warunków produkcji rolnej  
w wybranym kraju lub regionie 

 omawia zmiany w strukturze 
użytkowania ziemi na świecie 

 omawia warunki i rejony uprawy oraz 
głównych producentów zbóż, roślin 
przemysłowych, bulwiastych  
i korzeniowych 

 omawia uprawę warzyw i owoców oraz 
używek na świecie 

 omawia czynniki gospodarcze  
i religijno-kulturowe wpływające  
na rozmieszczenie pogłowia zwierząt 
gospodarskich na świecie 

 charakteryzuje rozmieszczenie  
i wielkość pogłowia bydła, trzody 
chlewnej, owiec i drobiu na świecie  

 opisuje skutki rabunkowej i racjonalnej 
gospodarki leśnej w wybranych 
regionach świata 

omawia wpływ rybołówstwa  
i akwakultury na równowagę  
w środowisku 

Uczeń: 

 wyjaśnia zależność poziomu produkcji 
rolnej od warunków przyrodniczych  
i pozaprzyrodniczych na wybranych 
przykładach 

 porównuje obecny zasięg wybranych 
roślin uprawnych z obszarami ich 
pochodzenia 

 przedstawia tendencje zmian  
w pogłowiu zwierząt gospodarskich  
na świecie  

 uzasadnia konieczność racjonalnego 
gospodarowania zasobami leśnymi  
na świecie 

 rozumie zasady zrównoważonej 
gospodarki leśnej i ochrony przyrody 

dostrzega związek między 
wykorzystaniem zasobów 
biologicznych mórz i wód 
śródlądowych a potrzebą zachowania 
równowagi w ekosystemach wodnych 



 

 Klasa 3 
 

 I. Przemysł  I semestr 

Uczeń: 
 wyjaśnia, czym jest przemysł 
 wymienia czynniki lokalizacji przemysłu 
 przedstawia działy przemysłu  

high-tech 
 wyjaśnia znaczenie terminów: 

industrializacja, dezindustrializacja, 
reindustrializacja 

 podaje przykłady procesów 
dezindustralizacji na świecie 

 wymienia źródła energii na świecie  
w podziale na odnawialne  
i nieodnawialne 

 wymienia główne surowce 
energetyczne i przykłady ich 
wykorzystania 

 wymienia największych na świecie 
producentów surowców 
energetycznych  

 wyjaśnia, na czym polega bilans 
energetyczny 

 podaje największych producentów 
energii elektrycznej 

 wymienia rodzaje elektrowni 
wytwarzających energię ze źródeł 
odnawialnych i nieodnawialnych 

 wymienia pozytywne i negatywne 
skutki rozwoju energetyki jądrowej 

Uczeń: 

 przyporządkowuje rodzaj lokalizacji 
przemysłu do zakładów przemysłowych 

 podaje cechy przemysłu tradycyjnego  
i jego rozmieszczenie na świecie 

 wymienia cechy przemysłu high-tech  
i jego rozmieszczenie na świecie 

 wymienia cechy industrializacji, 
dezindustrializacji i reindustrializacji 

 podaje różnicę między industrializacją  
a reindustrializacją 

 omawia odnawialne źródła energii 
 opisuje nieodnawialne źródła energii 
 przedstawia strukturę produkcji energii na 

świecie 
 podaje zalety i wady elektrowni cieplnych 

i jądrowych 
 omawia zalety i wady wybranych 

elektrowni odnawialnych 
 wskazuje na mapie państwa posiadające 

elektrownie jądrowe 
 przedstawia wielkość produkcji energii 

elektrycznej wytwarzanej  
w elektrowniach jądrowych 

 

Uczeń: 

 analizuje przyrodnicze  
i pozaprzyrodnicze czynniki lokalizacji 
przemysłu na świecie 

 omawia stopień zależności lokalizacji 
przemysłu od bazy surowcowej  
i podaje przykłady tej zależności 

 porównuje cechy przemysłu 
tradycyjnego i przemysłu 
zaawansowanych technologii 

 omawia przyczyny i skutki 
dezindustrializacji 

 podaje przykłady przejawów 
reindustrializacji w Polsce i wybranych 
krajach Europy 

 przedstawia bilans energetyczny i jego 
zmiany na świecie  

 przedstawia zmiany w bilansie 
energetycznym Polski w XX w. i XXI w. 

 omawia gospodarcze znaczenie energii 
elektrycznej 

 opisuje zmiany w produkcji i w zużyciu 
energii elektrycznej na świecie 

 omawia rozwój energetyki jądrowej  
na świecie 

Uczeń: 

 omawia wpływ czynników lokalizacji 
przemysłu na rozmieszczenie i rozwój 
wybranych działów przemysłu 

 omawia znaczenie przemysłu  
high-tech na świecie 

 omawia przyczyny i przebieg 
reindustrializacji 

 omawia przemiany przemysłu  
w Polsce w XX w. i XXI w. 

 omawia skutki rosnącego 
zapotrzebowania na energię 

 opisuje strukturę produkcji energii 
elektrycznej według rodzajów 
elektrowni na świecie, w wybranych 
krajach i w Polsce 

 omawia plany rozwoju energetyki 
jądrowej w Polsce 

Uczeń: 

 przedstawia przyczyny zmian roli 
czynników lokalizacji przemysłu 

 ocenia wpływ przemysłu 
zaawansowanych technologii  
na rozwój gospodarczy i jakość życia 
ludności 

 uzasadnia rolę procesów 
reindustrializacji na świecie,  
w Europie i w Polsce 

 przedstawia działania podejmowane 
na rzecz ograniczenia tempa wzrostu 
zużycia energii 

 analizuje wpływ struktury produkcji 
energii elektrycznej  
na bezpieczeństwo energetyczne 
państwa 

 uzasadnia potrzebę społecznej debaty 
nad decyzją dotyczącą rozwoju 
energetyki jądrowej  
w Polsce 

II. Usługi  I/ II  semester   

Uczeń: 
 klasyfikuje usługi 
 omawia usługi podstawowe  

i wyspecjalizowane 
 wyjaśnia znaczenie terminów: 

transport, infrastruktura transportowa 
 przedstawia podział transportu 
 wymienia elementy infrastruktury 

Uczeń: 

 opisuje zróżnicowanie sektora usług  
na świecie 

 omawia etapy rozwoju usług 

 porównuje strukturę zatrudnienia  
w usługach w Polsce ze strukturą 
zatrudnienia w wybranych krajach 

 omawia czynniki rozwoju transportu 

Uczeń: 
 określa stopień zaspokojenia 

zapotrzebowania na usługi  
w państwach o różnym poziomie 
rozwoju społeczno-gospodarczego  

 przedstawia rozwój sektora usług  
w Polsce 

Uczeń: 

 omawia znaczenie usług w gospodarce 
państw 

 wyjaśnia znaczenie poszczególnych 
rodzajów transportu w rozwoju 
społeczno-gospodarczym państw 

Uczeń: 
 formułuje wnioski na temat poziomu 

zaspokojenia zapotrzebowania  
na usługi w Polsce w porównaniu  
z innymi krajami 

II. przedstawia uwarunkowania rozwoju 
różnych rodzajów transportu  



 

 wyjaśnia znaczenie terminu łączność 
 przedstawia podział łączności 
 wyjaśnia, czym są gospodarka oparta 

na wiedzy, kapitał ludzki, 
społeczeństwo informacyjne 

 wymienia czynniki wpływające  
na rozwój gospodarki opartej na wiedzy 

 wymienia największe banki świata 
 wyjaśnia znaczenie terminów: handel 

międzynarodowy (zagraniczny), 
eksport, import, bilans handlowy 
państwa 

 podaje przykłady państw o dodatnim  
i ujemnym saldzie handlu 
międzynarodowego 

 wymienia najważniejsze produkty 
wymiany międzynarodowej 

 podaje największych światowych 
importerów i eksporterów 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
turystyka, atrakcyjność turystyczna, 
walory turystyczne, infrastruktura 
turystyczna 

 podaje państwa świata najliczniej 
odwiedzane przez turystów 

 wymienia państwa o największych 
wpływach z turystyki zagranicznej 

 wymienia zalety i wady różnych rodzajów 
transportu 

 przedstawia rozwój telefonii i jej 
zróżnicowanie na świecie 

 wymienia cechy społeczeństwa 
informacyjnego 

 omawia zróżnicowanie dostępu do usług 
bankowych na świecie 

 przedstawia zróżnicowanie salda handlu 
międzynarodowego w wybranych 
państwach  

 podaje czynniki wpływające na strukturę 
towarową handlu zagranicznego państw 

 wymienia negatywne skutki rozwoju 
handlu międzynarodowego 

 wymienia rodzaje turystyki 
 wyjaśnia znaczenie terminów: walory 

turystyczne, infrastruktura turystyczna, 
dostępność turystyczna  

 charakteryzuje poszczególne rodzaje 
transportu i ich uwarunkowania 

 opisuje sieć transportu na świecie 
 omawia czynniki rozwoju transportu  

w Polsce 
 omawia spadek znaczenia usług 

pocztowych i rozwój telekomunikacji 
komputerowej  

 podaje cechy gospodarki opartej  
na wiedzy 

 omawia rolę władz w gospodarce 
opartej na wiedzy 

 porównuje dostęp do internetu  
w gospodarstwach domowych  
w Polsce  
i wybranych krajach Unii Europejskiej 

 omawia zróżnicowanie usług 
edukacyjnych na świecie 

 opisuje kierunki międzynarodowej 
wymiany towarowej 

 przedstawia strukturę handlu 
zagranicznego Polski 

 charakteryzuje główne regiony 
turystyczne świata 

 przedstawia prawidłowości  
w zróżnicowaniu dostępu do internetu 
na świecie 

 opisuje rolę łączności w światowej 
gospodarce 

 omawia rozwój innowacyjności  
i gospodarki opartej na wiedzy  
w Polsce 

 omawia znaczenie usług edukacyjnych 
w rozwoju społeczno-gospodarczym 
świata 

 omawia rosnącą rolę usług finansowych 
na świecie 

 omawia rolę giełdy w systemach 
finansowych i gospodarkach państw 

 omawia miejsce Polski w handlu 
międzynarodowym 

 opisuje zasady sprawiedliwego handlu  
i wyjaśnia, dlaczego należy ich 
przestrzegać 

 omawia przyrodnicze  
i pozaprzyrodnicze walory turystyczne 
wpływające na atrakcyjność turystyczną 
wybranych regionów świata 

w wybranych państwach świata  
i w Polsce 

III. omawia znaczenie łączności  
w rozwoju społeczno-gospodarczym 
świata i w życiu codziennym 

 omawia przejawy i skutki 
kształtowania się społeczeństwa 
informacyjnego 

IV. omawia znaczenie usług 
edukacyjnych i finansowych  
w rozwoju społeczno- 
-gospodarczym świata 

V. omawia znaczenie handlu w rozwoju 
społeczno-gospodarczym świata 

VI. omawia rozwój turystyki i jej 
wpływ na gospodarkę państw i na 
jakość życia mieszkańców regionów 
turystycznych 

III.Wpływ człowieka na środowisko  II semestr 

Uczeń: 
 wyjaśnia znaczenie terminu 

antropopresja 
 podaje przykłady zagrożeń dla 

środowiska przyrodniczego, 
wynikających z działalności człowieka 

 wymienia filary zrównoważonego 
rozwoju 

 podaje źródła zanieczyszczeń atmosfery 
spowodowane działalnością człowieka 

 wymienia typy smogu 
 wymienia gazy cieplarniane oraz 

główne źródła ich emisji 

Uczeń: 

 omawia zasady i filary zrównoważonego 
rozwoju 

 podaje przyczyny występowania smogu 

 wymienia inne przykłady wpływu 
działalności człowieka na atmosferę 
(globalne ocieplenie, kwaśne opady, 
dziura ozonowa) 

 omawia zasoby wody na Ziemi i ich 
wykorzystanie 

 podaje przyczyny deficytu wody  
na świecie 

Uczeń: 

 podaje przykłady nieracjonalnego 
gospodarowania zasobami środowiska 
przyrodniczego 

 opisuje smog typu londyńskiego i smog 
typu fotochemicznego 

 omawia pozytywne i negatywne skutki 
budowy tam na rzekach 

 przedstawia wpływ płodozmianu  
i monokultury rolnej na środowisko 
przyrodnicze 

 wyjaśnia wpływ działalności górniczej  
na litosferę i rzeźbę terenu 

Uczeń: 

 omawia skutki wpływu człowieka  
na środowisko przyrodnicze 

 podaje skutki występowania smogu  

 przedstawia przyrodnicze i społeczno- 
-gospodarcze skutki globalnego 
ocieplenia 

 omawia ingerencję człowieka  
w hydrosferę na przykładzie Wysokiej 
Tamy na Nilu i zaniku Jeziora Aralskiego 

 omawia wpływ chemizacji  
i mechanizacji rolnictwa  
na środowisko przyrodnicze 

Uczeń: 
III. dostrzega konflikt interesów w 

relacji człowiek – środowisko 
przyrodnicze  

IV. przedstawia przykłady 
rozwiązań konfliktu interesów w relacji 
człowiek – środowisko 

V. proponuje przykłady działań, które 
sprzyjają ochronie atmosfery 

VI. ocenia wpływ inwestycji 
hydrotechnicznych na środowisko 
przyrodnicze 



 

 wymienia źródła zanieczyszczeń 
hydrosfery spowodowane działalnością 
człowieka 

 wymienia zagrożenia dla środowiska 
przyrodniczego jakie niesie działalność 
rolnicza 

 wymienia rodzaje górnictwa 
 wyjaśnia znaczenie terminu 

rekultywacja 
 wymienia kierunki rekultywacji 

terenów pogórniczych 
 wymienia zanieczyszczenia emitowane 

przez środki transportu 
 wyjaśnia znaczenie terminu pojemność 

turystyczna 
 wyjaśnia znaczenie terminu krajobraz 

kulturowy 
 wymienia czynniki kształtujące 

krajobraz kulturowy 
 wyjaśnia, czym jest degradacja 

krajobrazu 
 wyjaśnia znaczenie terminu 

rewitalizacja 
 podaje przykłady rewitalizacji 

 przedstawia wpływ nadmiernego wypasu 
zwierząt na środowisko 

 wymienia zagrożenia związane  
z górnictwem 

 wyjaśnia, na czym polega rekultywacja 
terenów pogórniczych 

 przedstawia wpływ awarii tankowców  
na środowisko przyrodnicze 

 wymienia cechy krajobrazu kulturowego 
terenów wiejskich i miast 

 wymienia rodzaje rewitalizacji 

 omawia wpływ kopalń na stosunki 
wodne 

 opisuje zmiany krajobrazu wywołane 
działalnością transportową 

 wymienia pozytywne i negatywne skutki 
dynamicznego rozwoju turystyki 

 omawia degradację krajobrazu 
rolniczego i miejskiego 

 omawia przykłady negatywnych zjawisk 
na obszarach zdegradowanych 

 opisuje rodzaje rewitalizacji i podaje 
przykłady 

 prezentuje wpływ melioracji  
na środowisko przyrodnicze  
na przykładzie Polski i świata 

 opisuje powstawanie leja depresyjnego 

 omawia wpływ górnictwa na pozostałe 
elementy krajobrazu 

 wyjaśnia wpływ transportu na warunki 
życia ludności  

 omawia wpływ dynamicznego rozwoju 
turystyki na środowisko geograficzne  

 podaje przykłady zagrożeń krajobrazu 
kulturowego na świecie i w Polsce 

 omawia przykłady proekologicznych 
rozwiązań w działalności rolniczej, 
przemysłowej oraz usługowej  

 wyjaśnia, na czym polega postawa 
współodpowiedzialności za stan 
środowiska przyrodniczego 

 prezentuje na dowolnym przykładzie 
wpływ działalności rolniczej  
na środowisko przyrodnicze 

VII. omawia sposoby ograniczenia 
wpływu górnictwa na środowisko 
przyrodnicze 

 przedstawia możliwości stosowania  
w turystyce zasad zrównoważonego 
rozwoju 

VIII. podaje przykłady działań 
służących ochronie krajobrazów 
kulturowych  
na świecie, w Polsce i w najbliższej 
okolicy 

IX. przedstawia przykłady działań 
na rzecz środowiska 

 

 

 


