
 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII 

 

Przedmiotowy System Ocenienia z geografii (PSO) jest zgodny 

ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu  

i stanowi uszczegółowienie zasad oceniania. 

 
 
 

ZASADY OGÓLNE: 

 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2. Ocenie podlegają wszystkie niżej wymienione formy aktywności ucznia. 

3. Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany do 3 dni po powrocie do szkoły ( nie dotyczy 

prac klasowych pisanych przed chorobą). 

4. Uczeń powinien być zawsze przygotowany do lekcji, zgodnie z obowiązującymi procedurami wynikającymi z obowiązku szkolnego. 

5. Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z przygotowania się do zajęć. Jeżeli uczeń był nieobecny na ostatniej( jednej) lekcji ma obowiązek 

uzupełnienia w zeszycie przedmiotowym tematu z ostatniej lekcji i wykonania zadanej pracy domowej. Brak takiej pracy domowej oznaczany jest 

w dzienniku zajęć jako nieprzygotowanie do lekcji.  

6. Rodzice (opiekunowie ucznia) mogą dostać do wglądu sprawdzoną pracę pisemną (pracę klasową) swojego dziecka w szkole po wcześniejszym 

ustaleniu z nauczycielem prowadzącym. Pozostałe prace pisemne (sprawdzian, sprawdzian z mapy, kartkówkę) są na bieżąco rozdawane uczniom.  



 

7. Uczeń nieobecny na pracy klasowej, sprawdzianie w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły zobowiązany jest to nadrobienia zaległości.  

8. W przypadku, gdy uczeń pisze pracę pisemną niesamodzielnie, w tym z użyciem telefonu komórkowego lub innych urządzeń audio/video, 

nauczyciel ma prawo przerwać pisanie pracy i wystawić uczniowi ocenę niedostateczną 

9. W przypadku poprawy oceny z pracy pisemnej do średniej ważonej liczymy tylko ocenę z poprawy pracy pisemnej a  zapis pierwotnej oceny 

pozostaje w historii zapisów. 

10. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji może być nieklasyfikowany. 

11. Dla ucznia, o którym mowa w punkcie 10 może być przeprowadzony egzamin klasyfikacyjny. Sprawę dopuszczenia do egzaminu regulują odrębne 

przepisy. 

PRZEDMIOTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII SĄ: 

- wiadomości,  

- umiejętności,  

- postawa ucznia i jego aktywność. 

PRACE PISEMNE OCENIANE SĄ WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO KRYTERIUM: 

1. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej w Szkole Podstawowej nr 8 jest średnia ważona. 
2. Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–” przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali:  

Ocena:   Wartość:   Ocena:   Wartość  
6  6   3+   3,5  
5+  5,5   3   3  
5  5  3-   2,75  
5-  4,75   2+   2,5  
4+  4,5   2   2  
4  4  2-   1,75  
4-  3,75   1   1  

 



 

3. Każda ocena cząstkowa, którą otrzymuje uczeń ma ustaloną wagę.  
 

Formy aktywności i sprawdzania osiągnięć edukacyjnych Waga oceny 
Praca klasowa , test z działu, test diagnostyczny, osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych na etapie co 
najmniej rejonowym. 

5 

Poprawa pracy klasowej, testu. 3 
Sprawdzian wiadomości obejmujący część działu. Sprawdzian z mapy. 3 
Kartkówka obejmująca materiał z 3 lekcji, odpowiedź ustna, poprawa sprawdzianu  2 
Praca w grupach, zadanie domowe, wykonanie pomocy dydaktycznych, prezentacja referatu, recytacja, czytanie, 
aktywność na lekcji, poprawa kartkówki. 

1 

4. W obowiązują jednakowe kryteria oceniania prac pisemnych. O ocenie z dowolnej pracy decyduje liczba uzyskanych punktów przeliczona na 
procenty: 

1) poniżej 29 % niedostateczny; 
2) od 29 % dopuszczający -; 
3) od 33 % dopuszczający; 
4) od 42 % dopuszczający +; 
5) od 46 % dostateczny -; 
6) od 50% dostateczny; 
7) od 58 % dostateczny +; 
8) od 63 % dobry -; 
9) od 67 % dobry; 
10) od 75 % dobry +; 
11) od 79% bardzo dobry -; 
12) od 83 % bardzo dobry; 
13) od 92 % bardzo dobry +; 
14) 100% celujący.  

 

 

 

 



 

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii : 

 

Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który:  

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone podstawą programową i przyjętym programem nauczania  

- prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią geograficzną,  

- formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,  

- stosuje swoje wiadomości w sytuacjach nietypowych,  

- samodzielnie planuje i przeprowadza obserwacje meteorologiczne i astronomiczne,  

- bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,  

- wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią,  

- w pracach pisemnych osiąga 100% punktów możliwych do zdobycia  

- odnosi sukcesy w konkursach geograficznych.  

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone podstawą programową i przyjętym programem nauczania  

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach, 

- wykazuje się biegłą znajomością mapy fizycznej świata,  

- potrafi charakteryzować środowisko przyrodnicze dowolnego obszaru na podstawie map i innych źródeł,  

- potrafi oceniać wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze, 

- wyjaśnia przyczyny zróżnicowania środowiska przyrodniczego Ziemi,  

- rozwiązuje zadania astronomiczne,  

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,  



 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności, 

- dostrzega, nazywa i wyjaśnia związki przyczynowo- skutkowe, 

- dostrzega i opisuje zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Ziemi,  

- odczytuje główne cechy klimatu z wykresów lub tabel,  

- sprawnie posługuje się współrzędnymi geograficznymi i pojęciami geograficznymi,  

- porównuje treści map geograficznych, 

- jest aktywny na lekcji, 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

- opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu geografii, oraz takie, które można wykorzystać w 

sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych i wykorzystuje je przy niewielkiej pomocy nauczyciela,  

- potrafi określić główne cechy Ziemi jako planety oraz jej miejsca w Układzie Słonecznym,  

- wykazuje zrozumienie podstawowych procesów zachodzących w atmosferze, hydrosferze i litosferze,  

- opisuje klimat regionu, w którym znajduje się szkoła,  

- podaje przykłady prostych związków przyczynowo – skutkowych,  

- wykonuje wykres na podstawie danych liczbowych,  

- odczytuje informacje z map tematycznych,  

- wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym,  

 

 

 



 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował jedynie minimum wiedzy i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,  

- większość ćwiczeń i poleceń wykonuje z pomocą nauczyciela,  

- potrafi wymienić planety Układu Słonecznego, podać różnice między ruchem obrotowym i obiegowym Ziemi,  

- potrafi wymienić sfery Ziemi,  

- potrafi w niewielkim stopniu korzystać z mapy,  

- tylko z pomocą nauczyciela jest w stanie określić współrzędne geograficzne,  

- na pytanie dotyczące mapy, pogody i klimatu, krajobrazów, kontynentów odpowiada jedynie za pomocą nauczyciela, 

- jest mało aktywny na lekcji,  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

- nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, koniecznymi do dalszego kształcenia,  

- wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych,  

- nie podejmuje próby rozwiązywania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela, 

- nie potrafi czytać mapy,  

- nie potrafi opisywać pogody,  

- wykazuje się bierną postawą na lekcji, 

 

Oceny semestralne i końcoworoczne 

 

 Ocena semestralna oraz ocena roczna wystawiana jest na podstawie średniej ważonej.  

 Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę śródroczną i roczną następująco: 



 

1) poniżej 1,50 – niedostateczny; 
2) od 1,5 do 2,59 – dopuszczający; 
3) 2,60 do 3,60 – dostateczny; 
4) 3,61 do 4,60 – dobry; 
5) 4,61 do 5,30 – bardzo dobry; 
6) od 5,31 - celujący 

  W roku szkolnym 2017/2018 ocena końcowo roczna jest średnią arytmetyczną oceny śródrocznej i rocznej oceny z geografii. 

 Na tydzień przed klasyfikacją nauczyciel informuje ucznia o przewidywanej ocenie. 

 Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, natomiast ocena 

wyższa od niedostatecznej - w wyniku sprawdzianu podwyższającego ocenę przewidywaną. 

 

 

 

Sposoby informowania uczniów: 

 Na pierwszych godzinach lekcyjnych nauczyciel zapoznaje uczniów z PSO.  

 Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria. Prace klasowe są przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego. 

 

FORMY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: 

 dłuższe wypowiedzi ustne  

 wypowiedzi pisemne:  

- kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji  

- sprawdziany podsumowujące działy  



 

- sprawdziany okresowe  

 aktywność na lekcjach  

 znajomość mapy Polski i świata  

 prace domowe  

 zeszyty ćwiczeń  

 zeszyty przedmiotowe  

 prace dodatkowe ( referaty, prezentacje, opracowania projektów, plansze tematyczne, prace plastyczne, albumy) 

 udział w konkursach na terenie szkoły i poza nią 

Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych i podnoszenia osiągnięć uczniów: 

1. Możliwość poprawy oceny z pracy klasowej – sprawdzianu, pracy klasowej. 

2. Umożliwienie zwolnienia z pracy klasowej, kartkówki lub odpowiedzi ustnej w  wyjątkowych przypadkach losowych ( w przypadku choroby). 

3. Uzupełnienie braków z przedmiotu w ramach konsultacji z nauczycielem w przypadku  zgłoszenia chęci przez ucznia. 

4. Praca indywidualna z uczniami o szczególnych potrzebach. 

5. Rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiadomości na zajęciach dodatkowych. 

 

OBNIŻENIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH - nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznej (do tego 

upoważnionej)obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe. 

 

Ewaluacja PSO 

Pod koniec roku szkolnego nauczyciel dokonuje analizy PSO na lekcjach geografii. 

Ewentualne zmiany PSO będą obowiązywały od następnego roku szkolnego. 



 

 
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY: 
 
 
Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II 
 

Rozdział Lp. Temat 

Poziom wymagań 
na ocenę 

niedostateczną 
na ocenę 

dopuszczającą 
na ocenę 

dostateczną 
na ocenę dobrą na ocenę bardzo 

dobrą 
na ocenę wzorową 

Afryka 1. Warunki 
naturalne 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 
• nie potrafi 
wskazac Afrykę na 
mapie świata 

• wskazuje Afrykę 
na mapie świata 

• określa położenie 
geograficzne Afryki 
na kuli ziemskiej 

• określa położenie 
matematyczno- 

• oblicza 
rozciągłość 
południkową  

• wykazuje związki 
między budową 
geologiczną a 
ukształtowaniem 
pionowym Afryki 

• nie potrafi 
wyjaśnic znaczenia 
terminów: „obszar 
bezodpływowy”, 
„rzeka okresowa”, 
„rzeka epizodyczna” 

• wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: „obszar 
bezodpływowy”, 
„rzeka okresowa”, 
„rzeka epizodyczna” 

• wymienia czynniki 
geograficzne 
kształtujące klimat 
Afryki 

-geograficzne Afryki i równoleżnikową 
Afryki 

• wyjaśnia 
mechanizm 
powstawania 
systemu rowów 
tektonicznych w 
Afryce 



 

• nie potrafi 
wymienic nazw stref 
klimatyczno-
roślinno-glebowych 
Afryki 

• wymienia nazwy 
stref klimatyczno-
roślinno-glebowych 
Afryki 

• przyporządkowuje 
strefom 
klimatycznym 
odpowiednie 
formacje roślinne i 
typy gleb 

• omawia wpływ 
wybranych 
czynników 
geograficznych na 
klimat Afryki 

• wykazuje 
symetryczność stref 
klimatyczno- 

• dowodzi związku 
między warunkami 
klimatycznymi, 
ukształtowaniem 
pionowym a 
gęstością i układem 
sieci rzecznej 

    • porównuje linię 
brzegową Afryki z 
linią brzegową 
innych 
kontynentów 

• określa cechy 
ukształtowania 
powierzchni Afryki 

-roślinno-glebowych 
Afryki 

  

• nie potrafi 
wskazac na mapie 
ogólnogeograficznej 
wybranych 
elementów linii 
brzegowej, krainy 
geograficzne, rzeki i 
jeziora Afryki oraz 
podaje ich nazwy 

• wskazuje na 
mapie 
ogólnogeograficznej 
wybrane elementy 
linii brzegowej, 
krainy geograficzne, 
rzeki i jeziora Afryki 
oraz podaje ich 
nazwy 

  • wyjaśnia 
występowanie stref 
klimatyczno- 

• wyjaśnia 
zależności między 
rozmieszczeniem 
stref klimatycznych, 
roślinnych i 
glebowych 

  

      -roślinno-glebowych     

      • charakteryzuje 
klimat oraz formacje 
roślinne Afryki na 
podstawie mapy 
klimatycznej, 
klimatogramów oraz 
ilustracji 

    



 

      • charakteryzuje 
wody 
powierzchniowe 
Afryki 

    

  2. Ludność i 
urbanizacja 

• nie potrafi 
wyjaśnic znaczenia 
terminu „gęstość 
zaludnienia” 

• wyjaśnia 
znaczenie terminu 
„gęstość 
zaludnienia” 

• wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
„eksplozja 
demograficzna”, 
„przyrost 
naturalny”, 
„urbanizacja” 

• ocenia wpływ 
warunków 
naturalnych na 
rozmieszczenie 
ludności 

• oblicza 
współczynnik 
przyrostu 
naturalnego  

• uzasadnia 
twierdzenie, że 
Afryka jest 
kontynentem ludzi 
młodych 

• nie potrafi podac 
liczby ludności 
Afryki 

• podaje liczbę 
ludności Afryki 

• omawia 
zróżnicowanie 
ludności Afryki 

• omawia 
wskaźnik HDI  

• wyjaśnia 
przyczyny  

• proponuje 
działania mające na 
celu ograniczenie 
problemów 
mieszkańców Afryki 

• nie potrafi 
wymienic nazw 
odmian ludzkich 
zamieszkujących 
Afrykę 

• wymienia nazwy 
odmian ludzkich 
zamieszkujących 
Afrykę 

• omawia 
przyczyny eksplozji 
demograficznej w 
Afryce 

w wybranych 
krajach  

i skutki wysokiego 
przyrostu 
naturalnego 

  

• nie potrafi 
wymienic nazw 
obszarów 
najgęściej i 
najsłabiej 
zaludnionych w 
Afryce 

• wymienia nazwy 
obszarów 
najgęściej i 
najsłabiej 
zaludnionych w 
Afryce 

• wyjaśnia 
przyczyny niskiego 
poziomu 
urbanizacji w 
Afryce 

na podstawie mapy 
tematycznej 

• analizuje 
przyczyny  

  



 

• nie potrafi 
wymienic 
problemów 
mieszkańców Afryki 

• wymienia 
problemy 
mieszkańców Afryki 

• wskazuje na 
mapie oraz 
wymienia nazwy 
największych miast 
Afryki 

• omawia problemy 
związane z 
epidemią AIDS na 
kontynencie 
afrykańskim 

i skutki głodu w 
Afryce 

  

    • opisuje problemy 
mieszkańców Afryki 

• wymienia 
przyczyny  

• ocenia skutki 
wybranych 
konfliktów zbrojnych 

  

    • wyjaśnia 
znaczenie terminu 
„produkt krajowy 
brutto” 

i skutki głodu oraz 
konfliktów zbrojnych 
toczących się na 
terenie Afryki 

• określa związki 
pomiędzy 
problemami 
wyżywienia, 
występowaniem 
chorób  

  

        a poziomem życia    

        w krajach Afryki 
położonych na 
południe od Sahary 

  

            
  3. Gospodarka, • nie potrafi opisac 

poziomu rozwoju 
gospodarczego 
Afryki 

• opisuje poziom 
rozwoju 
gospodarczego 
Afryki 

• wyjaśnia, 
dlaczego Afryka 
nazywana jest 
kontynentem 
rolniczym 

• omawia 
uwarunkowania 
rozwoju 
gospodarczego 
Afryki 

• ocenia warunki 
środowiska 
przyrodniczego 
Afryki  

• określa związki 
pomiędzy 
problemami 
wyżywienia, 
występowaniem 
chorób  



 

Egipt, 
Republika 
Południowej 
Afryki 

• nie potrafi 
wymienic czynniki 
warunkujące rozwój 
rolnictwa w Afryce 

• wymienia czynniki 
warunkujące rozwój 
rolnictwa w Afryce 

• wyjaśnia 
przyczyny niskiego 
poziomu rozwoju 
przemysłu w Afryce 

• analizuje 
gospodarowanie w 
strefie Sahelu 

pod kątem rozwoju 
rolnictwa 

a poziomem życia 
w krajach Afryki 
położonych na 
południe od Sahary 

  • nie potrafi 
wymienic nazw 
najważniejszych 
roślin żywieniowych 
i eksportowych 
uprawianych w 
Afryce 

• wymienia nazwy 
najważniejszych 
roślin żywieniowych 
i eksportowych 
uprawianych w 
Afryce 

• opisuje 
pasterstwo 
koczownicze 

• wyjaśnia 
przyczyny i skutki 
pustynnienia  

• analizuje mapy 
gospodarcze Afryki  

• dowodzi wpływu 
kolonializmu na 
aktualne problemy 
gospodarcze Afryki 

  • nie potrafi 
wymienic głównych 
cech środowiska 
Egiptu i Republiki 
Południowej Afryki 

• wymienia główne 
cechy środowiska 
Egiptu i Republiki 
Południowej Afryki 

• opisuje poziom 
rozwoju usług w 
Afryce 

• analizuje 
przyczyny i skutki 
nadmiernej 
działalności 
rolniczej 

i formułuje wnioski • wykazuje 
zróżnicowanie 
poziomu rozwoju 
społeczno-
gospodarczego 
państw 
afrykańskich 

      • opisuje potencjał 
gospodarczy 
Egiptu i RPA  

• uzasadnia 
konieczność 
sztucznego 
nawadniania pól 
uprawnych w 
Egipcie 

• porównuje cechy 
społeczno-
gospodarcze 

  

          na przykładzie 
Egiptu  

  

          i RPA   



 

Ameryka 
Północna i 

Południowa 

4. Warunki 
naturalne 

• nie potrafi 
wskazac Ameryki 
na mapie świata 

• wskazuje Amerykę 
na mapie świata 

• określa położenie 
geograficzne 
Ameryki na kuli 
ziemskiej 

• określa położenie 
matematyczno- 

• oblicza 
rozciągłość 
południkową  

• wykazuje związki 
między budową 
geologiczną  

• nie potrafi 
wyjaśnic znaczenia 
terminów: „Ameryka 
Łacińska”, 
„Ameryka 
Środkowa” 

• wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: „Ameryka 
Łacińska”, 
„Ameryka 
Środkowa” 

• wskazuje na 
mapie i wymienia 
nazwy obszarów 
aktywnych 
sejsmicznie i 
wulkanicznie 

-geograficzne 
Ameryki 

i równoleżnikową 
Ameryki  

a ukształtowaniem 
pionowym Ameryki 

• nie potrafi 
wskazac elementy 
linii brzegowej 
Ameryki na mapie 
oraz podac ich 
nazwy 

• wskazuje 
elementy linii 
brzegowej Ameryki 
na mapie oraz 
wymienia ich nazwy 

• opisuje linię 
brzegową Ameryki 

• opisuje cechy 
klimatu Ameryki 
Północnej i 
Południowej na 
podstawie 
klimatogramów i 
mapy klimatycznej 

• porównuje 
rozwinięcie linii 
brzegowej  

• wykazuje związki 
między warunkami 
klimatycznymi, 
ukształtowaniem 
pionowym a 
gęstością  

• nie potrafi 
wymienic czynniki 
geograficzne 
kształtujące klimat 
Ameryki 

• wymienia czynniki 
geograficzne 
kształtujące klimat 
Ameryki 

• przyporządkowuje 
strefom 
klimatycznym 
odpowiednie 
zbiorowiska 
roślinne 

• wyjaśnia 
przyczyny 
wulkanizmu i 
trzęsień ziemi w 
Ameryce 

i ukształtowanie 
powierzchni 
Ameryki  

i układem sieci 
rzecznej 



 

• nie potrafi 
wskazac na mapie i 
wymienia nazwy 
najważniejszych 
krain 
geograficznych, 
rzek  

• wskazuje na 
mapie i wymienia 
nazwy 
najważniejszych 
krain 
geograficznych, 
rzek  

  • wykazuje wpływ 
wybranych 
czynników 
przyrodniczych na 
klimat Ameryki 

z innymi 
kontynentami 

• omawia 
aktywność 
sejsmiczną uskoku 
San Andreas 

i jezior w 
Ameryce Północnej 
i Południowej 

i jezior w 
Ameryce Północnej 
i Południowej 

    • omawia skutki 
południkowego 
układu form rzeźby 
terenu 

  

        w Ameryce 
Północnej  

  

        i Południowej   
        • wykazuje wpływ 

klimatu  
  

        na rozmieszczenie 
zbiorowisk 
roślinnych  

  

        w Ameryce   
  5. Ludność i 

urbanizacja 
• nie potrafi 
wymienic nazw 
przedstawicieli 
odmian ludzkich 
oraz odmian 
mieszanych  

• wymienia nazwy 
przedstawicieli 
odmian ludzkich 
oraz odmian 
mieszanych  

• opisuje wielkie 
migracje w dziejach 
Ameryki 

• wyjaśnia wpływ 
migracji na 
zróżnicowanie 
etniczne ludności 
Ameryki 

• analizuje 
przyczyny wzrostu 
liczby ludności 
Ameryki oraz 
prognozuje dalsze 
jej zmiany 

• analizuje skutki 
gwałtownego 
wzrostu liczby 
ludności w wielkich 
miastach Ameryki 



 

• nie potrafi 
wyjaśnic przyczyn 
zróżnicowania 
ludności Ameryki 

• wyjaśnia 
przyczyny 
zróżnicowania 
ludności Ameryki 

• wymienia 
przyczyny dużego 
zróżnicowania 
etnicznego i 
kulturowego 
ludności Ameryki 

• wykazuje 
zależności między 
warunkami 
naturalnymi a 
rozmieszczeniem 
ludności w Ameryce 

• oblicza 
współczynnik 
przyrostu 
rzeczywistego w 
wybranych krajach 
Ameryki  

• nie potrafi 
wskazac na mapie 
obszary gęsto i 
słabo zaludnione w 
Ameryce oraz 
nazywac je 

• wskazuje na 
mapie obszary 
gęsto i słabo 
zaludnione w 
Ameryce oraz 
nazywa je 

• opisuje, 
korzystając z mapy, 
rozmieszczenie 
ludności Ameryki 
Północnej i 
Południowej 

• wyjaśnia 
przyczyny 
wysokiego poziomu 
urbanizacji w 
Ameryce Północnej 
i Południowej 

• analizuje zmiany 
wskaźnika 
urbanizacji  

• nie potrafi 
wymienic nazw i 
wskazac na mapie 
największe miasta 
Ameryki 

• wymienia nazwy i 
wskazuje na mapie 
największe miasta 
Ameryki 

• porównuje liczbę 
ludności w 
wybranych krajach 
Ameryki na 
podstawie 
dostępnych źródeł 

• wyróżnia główne 
cechy i przyczyny 
zróżnicowania 
kulturowego i 
etnicznego ludności 
Ameryki 

w Ameryce 

    • wymienia 
przyczyny migracji 
do wielkich miast 

  • opisuje warunki 
życia  

        i pracy ludzi 
zamieszkujących 
wielkie miasta 
Ameryki 

          



 

  6. Gospodarka • nie potrafi 
wymienic cechy 
państw wysoko 
rozwiniętych 
gospodarczo 

• wymienia cechy 
państw wysoko 
rozwiniętych 
gospodarczo 

• wskazuje na 
mapie obszary o 
największej 
koncentracji 
przemysłu w 
Ameryce i nazywa 
je 

• opisuje cechy 
gospodarki bogatej 
północy i biednego 
południa Ameryki 

• analizuje 
przyczyny 
zróżnicowania 
gospodarczego 
bogatej północy i 
biednego południa 
Ameryki 

• ocenia warunki 
środowiska 
przyrodniczego 
Ameryki pod kątem 
rozwoju rolnictwa 

• nie potrafi 
wskazac na mapie i 
wymienic nazw 
krajów Ameryki 
najlepiej i najsłabiej 
rozwiniętych 
gospodarczo  

• wskazuje na 
mapie i wymienia 
nazwy krajów 
Ameryki najlepiej i 
najsłabiej 
rozwiniętych 
gospodarczo  

• wyjaśnia różnice 
między gospodarką 
krajów wysoko i 
słabo rozwiniętych 
gospodarczo 

• opisuje związki 
między warunkami 
przyrodniczymi  

      a rozmieszczeniem 
przemysłu w 
Ameryce 

  7. Stany 
Zjednoczone 

• nie potrafi 
wskazac na mapie 
świata Stany 
Zjednoczone, 
podac nazwę stolicy 
tego kraju i nazwy 
państw z nim 
sąsiadujących 

• wskazuje na 
mapie świata Stany 
Zjednoczone, 
podaje nazwę 
stolicy tego kraju i 
nazwy państw z nim 
sąsiadujących 

• określa położenie 
geograficzne USA 

• uzasadnia, że 
Amerykanie są 
narodem 
imigrantów 

• analizuje 
uwarunkowania 
rozwoju przemysłu 
nowoczesnych 
technologii 

• udowadnia, ze 
Stany Zjednoczone 
są potęgą 
gospodarczą świata 



 

• nie potrafi 
wskazac na mapie i 
wymienic nazwy 
wybranych krain 
geograficznych, 
najważniejszych 
rzek i jezior USA 

• wskazuje na 
mapie i wymienia 
nazwy wybranych 
krain 
geograficznych, 
najważniejszych 
rzek i jezior USA 

• omawia cechy 
ukształtowania 
powierzchni USA 

• udowadnia, że 
Stany Zjednoczone 
krajem wysoko 
rozwiniętym 
gospodarczo 

• wykazuje związki 
między gospodarką 
a warunkami 
środowiska  

• nie potrafi 
wymienic 
najważniejszych 
cech środowiska 
przyrodniczego 
USA 

• wymienia 
najważniejsze 
cechy środowiska 
przyrodniczego 
USA 

• opisuje 
zróżnicowanie 
ludności USA 

• opisuje znaczenie 
Doliny Krzemowej 
w rozwoju 
gospodarczym USA 

w najważniejszych 
regionach 
gospodarczych 
Stanów 
Zjednoczonych 

• nie potrafi 
wyjaśnic znaczenia 
terminów: 
„megalopolis”, 
„technopolia” 

• wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
„megalopolis”, 
„technopolia” 

• wyjaśnia 
zależność między 
warunkami 
przyrodniczymi a 
rozmieszczeniem 
ludności w USA 

• charakteryzuje 
regiony rolnicze w 
USA 

• wykazuje 
zależność między 
wysokim poziomem 
gospodarki  

• nie potrafi 
wymienic 
najważniejszych 
cech gospodarki 
USA 

• wymienia 
najważniejsze 
cechy gospodarki 
USA 

• wyjaśnia 
uwarunkowania 
wysokiego rozwoju 
gospodarczego 
USA 

• analizuje strukturę 
użytkowania ziemi 

a poziomem 
rozwoju transportu 

• nie potrafi 
wymienic nazw 
głównych roślin 
uprawianych na 
terenie USA 

• wymienia nazwy 
głównych roślin 
uprawianych na 
terenie USA 

• wskazuje na 
mapie i wymienia 
nazwy obszarów o 
dużej koncentracji 
przemysłu 

• określa rolę 
Stanów 
Zjednoczonych w 
gospodarce 
światowej 

• wyjaśnia 
znaczenie terminu 
„produkt światowy 
brutto” 

          



 

          
  8. Brazylia • nie potrafi 

wskazac na mapie 
świata Brazylię i 
podac nazwę stolicy 
tego kraju 

• wskazuje na 
mapie świata 
Brazylię i podaje 
nazwę stolicy tego 
kraju 

• określa położenie 
geograficzne 
Brazylii 

• wykazuje wpływ 
czynników 
geograficznych na 
klimat Brazylii 

• analizuje 
naturalne  

• porównuje poziom 
rozwoju 
gospodarczego 
Brazylii z 
poziomem rozwoju 
innych państw 
Ameryki 

• nie potrafi 
wskazac na mapie i 
wymienic nazw 
wybranych krain 
geograficznych oraz 
najważniejszych 
rzek Brazylii 

• wskazuje na 
mapie i wymienia 
nazwy wybranych 
krain 
geograficznych oraz 
najważniejszych 
rzek Brazylii 

• opisuje klimat 
Brazylii 

• opisuje warunki 
życia w wielkich 
miastach 

i antropogeniczne 
zagrożenia dla 
amazońskiej selwy 

• nie potrafi 
wskazac na mapie i 
wymienic nazw 
największych miast 
Brazylii 

• wskazuje na 
mapie i wymienia 
nazwy 
największych miast 
Brazylii 

• charakteryzuje 
rozmieszczenie 
ludności w Brazylii 

• określa cechy 
rozwoju i problemy 
wielkich miast  

• analizuje udział i 
miejsce Brazylii w 
światowych 
zbiorach wybranych 
roślin uprawnych 
korzystając z 
dostępnych źródeł 

• nie potrafi 
wymienic 
najważniejszych 
cech gospodarki 
Brazylii 

• wymienia 
najważniejsze 
cechy gospodarki 
Brazylii 

• opisuje poziom 
urbanizacji Brazylii 

    



 

• nie potrafi 
wymienic nazw 
głównych roślin 
żywieniowych 
uprawianych w 
Brazylii 

• wymienia nazwy 
głównych roślin 
żywieniowych 
uprawianych w 
Brazylii 

• wyjaśnia 
znaczenie terminu 
„fawele” 

    

    • omawia 
uwarunkowania 
rozwoju przemysłu 
i rolnictwa Brazylii 

    

    • wskazuje na 
mapie obszary 
silnie 
uprzemysłowione 
oraz obszary 
rolnicze  

    

    • opisuje konflikt 
interesów 
pomiędzy 
ekologicznymi 
skutkami 
wylesiania 
Amazonii a jej 
gospodarczym 
wykorzystaniem 

    

Obszary 
około- 

9. Arktyka i 
Antarktyka 

• nie potrafi 
wskazax na mapie 
świata Arktykę i 
Antarktykę 

• wskazuje na 
mapie świata 
Arktykę i Antarktykę 

• przedstawia 
cechy położenia 
Arktyki i Antarktyki 
na podstawie mapy 

• opisuje czynniki 
warunkujące klimat 
obszarów 
okołobiegunowych 

• omawia status 
prawny Antarktydy 

• ocenia celowość 
badań 
prowadzonych 
przez naukowców 
na obszarach 
okołobiegunowych 



 

biegunowe • nie potrafi 
wymienic głównych 
cech i przyczyn 
zmian w środowisku 
obszarów 
okołobiegunowych 

• wymienia główne 
cechy i przyczyny 
zmian w środowisku 
obszarów 
okołobiegunowych 

• opisuje cechy 
środowiska 
obszarów 
okołobiegunowych 

• charakteryzuje 
klimat obszarów 
okołobiegunowych 

• analizuje 
przyczyny i skutki 
powstania dziury 
ozonowej nad 
Antarktydą 

  • nie potrafi 
wyjaśnic znaczenia 
terminów: „góra 
lodowa”, „pak 
lodowy”, „nunatak”, 
„lodowiec szelfowy” 

• wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: „góra 
lodowa”, „pak 
lodowy”, „nunatak”, 
„lodowiec szelfowy” 

• charakteryzuje 
klimat Antarktydy 
na podstawie 
klimatogramów 

• analizuje 
uwarunkowania 
powstania pokrywy 
lodowej w 
Antarktyce 

  

  • nie potrafi 
wymienic cech 
klimatu Arktyki i 
Antarktyki 

• wymienia cechy 
klimatu Arktyki i 
Antarktyki 

• wyjaśnia 
przyczyny zmian w 
środowisku 
obszarów 
okołobiegunowych 

    

Australia  10. Charakterystyka 
Australii i 
Oceanii 

• nie potrafi 
wskazac na mapie 
świata Australię i 
Oceanię 

• wskazuje na 
mapie świata 
Australię i Oceanię 

• określa położenie 
geograficzne 
Australii i Oceanii 
na kuli ziemskiej 

• ocenia znaczenie 
wód artezyjskich dla 
gospodarki Australii 

• oblicza 
rozciągłość 
południkową i 
równoleżnikową 
Australii 

• porównuje, 
korzystając z map, 
środowisko 
przyrodnicze 
Australii oraz 
Oceanii ze 
środowiskiem 
innych kontynentów 



 

• nie potrafi 
wymienic nazw 
osobliwości 
przyrodniczych 
Australii 

• wymienia nazwy 
osobliwości 
przyrodniczych 
Australii 

• opisuje, 
korzystając z mapy, 
linię brzegową i 
ukształtowanie 
pionowe Australii 

• analizuje 
uwarunkowania 
rozmieszczenia 
ludności Australii i 
Oceanii 

• analizuje 
zależności między 
warunkami 
klimatycznymi  

• opisuje budowę 
niecki artezyjskiej  

• nie potrafi 
wyjaśnic znaczenia 
terminu „endemity” 

• wyjaśnia 
znaczenie terminu 
„endemity” 

• wymienia regiony 
geograficzne 
Oceanii  

• opisuje przyczyny 
małej gęstości 
zaludnienia oraz 
niskiego poziomu 
urbanizacji Oceanii 

a występowaniem 
wód 
powierzchniowych 

i uwarunkowania 
występowania 
źródeł artezyjskich 

• nie potrafi 
wskazac na mapie i 
wymienic nazwy 
wybranych krain 
geograficznych, 
rzek i jezior Australii 

• wskazuje na 
mapie i wymienia 
nazwy wybranych 
krain 
geograficznych, 
rzek i jezior Australii 

• charakteryzuje 
cechy środowiska 
przyrodniczego 
Australii i Oceanii 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
cech klimatu oraz 
specyfiki świata 
roślin i zwierząt 

• wykazuje wpływ 
migracji na 
zróżnicowanie 
australijskiego 
społeczeństwa 

• ocenia warunki 
środowiska 
przyrodniczego 
Australii 

• wykazuje 
zależność miedzy 
symetrycznym 
położeniem 
Australii  

• nie potrafi 
wskazac na mapie 
obszary o 
największej 
gęstości 
zaludnienia oraz 
obszary 
niezamieszkane w 
Australii 

• wskazuje na 
mapie obszary o 
największej 
gęstości 
zaludnienia oraz 
obszary 
niezamieszkane w 
Australii 

• analizuje 
strukturę 
użytkowania 
gruntów w Australii 

• omawia wybrane 
zagadnienia 
gospodarcze 
Australii ze 
szczególnym 
uwzględnieniem roli 
górnictwa, rolnictwa 
i turystyki  

i Oceanii pod kątem 
warunków życia 
ludzi 

po obu stronach 
zwrotnika 
Koziorożca  



 

• nie potrafi 
scharakteryzowac 
zróżnicowania 
ludności Australii  

• charakteryzuje 
zróżnicowanie 
ludności Australii  

  • przedstawia na 
podstawie map 
tematycznych 
główne cechy 
gospodarki Australii 
na tle warunków 
naturalnych  

i rozwoju 
gospodarki  

a uwarunkowaniami 
klimatycznymi 

• nie potrafi 
wymienic głównych 
cech gospodarki 
Australii 

• wymienia główne 
cechy gospodarki 
Australii 

    • wyjaśnia 
zależności między 
warunkami 
środowiska 
przyrodniczego a 
sposobami 
gospodarowania 

  

        w rolnictwie Australii   

        • wskazuje regiony 
geograficzne 
Oceanii na mapie 
ogólnogeograficznej 
oraz opisuje rolę 
turystyki w tych 
regionach 

  

Azja 11. Warunki 
naturalne 

• nie potrafi 
wyjaśnic znaczenia 
terminu „Eurazja” 

• wyjaśnia 
znaczenie terminu 
„Eurazja” 

• określa położenie 
geograficzne Azji 
na kuli ziemskiej 

• opisuje na 
podstawie mapy 
granicę między 
Europą a Azją 

• oblicza 
rozciągłość 
południkową  

• wykazuje 
zależność między 
budową 
geologiczną  

• nie potrafi 
wskazac na mapie 
świata Azję 

• wskazuje na 
mapie świata Azję 

• charakteryzuje 
wybrane strefy 
roślinne Azji 

• charakteryzuje 
ukształtowanie 
powierzchni Azji 

i równoleżnikową 
Azji 

a ukształtowaniem 
powierzchni Azji 



 

• nie potrafi 
wskazac na mapie 
elementy linii 
brzegowej Azji  

• wskazuje na 
mapie elementy linii 
brzegowej Azji  

• opisuje cechy 
klimatu Azji na 
podstawie 
klimatogramów i 
mapy klimatycznej 

• opisuje cyrkulację 
monsunową  

• porównuje 
rozwinięcie linii 
brzegowej  

• analizuje genezę 
powstania 
Himalajów 

• nie potrafi 
wymienic czynniki 
geograficzne 
kształtujące klimat 
Azji 

• wymienia czynniki 
geograficzne 
kształtujące klimat 
Azji 

• wymienia cechy 
ukształtowania 
powierzchni Azji 

• wykazuje wpływ 
klimatu na 
rozmieszczenie 
zbiorowisk 
roślinnych 

i ukształtowanie 
powierzchni Azji na 
tle innych 
kontynentów 

  

• nie potrafi 
wymienic nazw i 
wskazac na mapie 
najważniejsze 
krainy geograficzne, 
rzeki oraz jeziora 
Azji 

• wymienia nazwy i 
wskazuje na mapie 
najważniejsze 
krainy geograficzne, 
rzeki oraz jeziora 
Azji 

• opisuje 
rozmieszczenie 
wód 
powierzchniowych 
na podstawie mapy 

• wyjaśnia, na czym 
polega 
kontrastowość 
klimatyczna Azji 

• wykazuje na 
podstawie map 
tematycznych, 

  

      • opisuje czynniki 
warunkujące układ 
promienisty wielkich 
systemów 
rzecznych w Azji  

że kontynent Azji 
jest obszarem 
wielkich 
geograficznych 
kontrastów  

  

            
  12. Ludność i 

urbanizacja 
• nie potrafi podac 
liczbę ludności 
zamieszkującej Azję 

• podaje liczbę 
ludności 
zamieszkującej Azję 

• opisuje 
zróżnicowanie 
ludności Azji 

• analizuje zmiany 
liczby ludności Azji 

• analizuje przyrost 
naturalny w 
wybranych 
państwach Azji 

• opisuje 
dziedzictwo 
kulturowe 
najstarszych 
cywilizacji Azji 



 

• nie potrafi 
wskazac na mapie i 
wymienic nazwy 
azjatyckich miast-
gigantów 

• wskazuje na 
mapie i wymienia 
nazwy azjatyckich 
miast-gigantów 

• omawia czynniki 
warunkujące 
rozmieszczenie 
ludności w Azji 

• wyjaśnia 
uwarunkowania 
powstania miast- 

• charakteryzuje 
przyczyny i skutki 
wybranych 
problemów 
demograficznych 
Azji 

    • omawia 
uwarunkowania 
eksplozji 
demograficznej 

-gigantów   

• nie potrafi 
wymienic nazw 
państw o wysokim i 
niskim wskaźniku 
urbanizacji 

• wymienia nazwy 
państw o wysokim i 
niskim wskaźniku 
urbanizacji 

  • przedstawia na 
podstawie map 
tematycznych 
warunki 
przyrodnicze 
obszarów, na 
których kształtowały 
się najstarsze 
cywilizacje 

  

• nie potrafi 
wskazac na mapie i 
wymienic nazw 
obszarów o dużej i 
małej gęstości 
zaludnienia 

• wskazuje na 
mapie i wymienia 
nazwy obszarów o 
dużej i małej 
gęstości 
zaludnienia 

      

  13. Gospodarka • nie potrafi 
wyjaśnic znaczenia 
terminu „azjatyckie 
tygrysy” i podaje 
przykłady 

• wyjaśnia 
znaczenie terminu 
„azjatyckie tygrysy” 
i podaje przykłady 

• wskazuje na 
mapie główne 
rejony rolnicze w 
Azji i nazywa je 

• ocenia warunki 
rozwoju rolnictwa w 
Azji 

• analizuje strukturę  • wykazuje 
kontrasty w rozwoju 
gospodarczym Azji 



 

• nie potrafi 
wymienic cech 
gospodarki 
azjatyckich 
tygrysów 

• wymienia cechy 
gospodarki 
azjatyckich 
tygrysów 

• wskazuje na 
mapie główne 
regiony 
przemysłowe Azji 

• omawia przyczyny 
zróżnicowania 
poziomu rozwoju 
rolnictwa w Azji 

i wartość PKB na 
jednego 
mieszkańca w 
wybranych 
państwach 

• uzasadnia  

• nie potrafi 
wymienic nazwy 
głównych roślin 
żywieniowych 
uprawianych w Azji 

• wymienia nazwy 
głównych roślin 
żywieniowych 
uprawianych w Azji 

• omawia 
przyczyny 
zróżnicowania 
uprzemysłowienia 
państw w Azji 

• wykazuje związek 
pomiędzy rytmem 
upraw i „kulturą 
ryżu” a cechami 
klimatu 
monsunowego w 
Azji Południowo-
Wschodniej 

• wyjaśnia 
przyczyny 
nierównomiernego 
rozwoju 
gospodarczego 
wybranych państw 
Azji 

(na wybranych 
przykładach) wpływ 
warunków 
przyrodniczych  

• nie potrafi 
wymienic nazwy 
surowców 
mineralnych 
wydobywanych w 
Azji 

• wymienia nazwy 
surowców 
mineralnych 
wydobywanych w 
Azji 

• charakteryzuje 
azjatyckie tygrysy 

• opisuje znaczenie 
OPEC dla 
gospodarki 
światowej 

• analizuje poziom 
rozwoju 
gospodarczego 
państw 
eksportujących ropę 
naftową 

na działalność 
gospodarczą 
człowieka  

• nie potrafi wymieni 
nazwy państw 
wysoko i słabo 
rozwiniętych 
gospodarczo 

• wymienia nazwy 
państw wysoko i 
słabo rozwiniętych 
gospodarczo 

        

  14. Chiny • nie potrafi 
wskazac Chiny na 
mapie, podac 
nazwę stolicy tego 
kraju oraz nazwy 
państw z nim 
sąsiadujących 

• wskazuje Chiny 
na mapie, podaje 
nazwę stolicy tego 
kraju oraz nazwy 
państw z nim 
sąsiadujących 

• określa położenie 
geograficzne Chin 

• analizuje dane 
liczbowe dotyczące 
urbanizacji w 
Chinach 

• wykazuje 
zależności między 
warunkami 
przyrodniczymi  

• omawia kontrasty 
przyrodnicze Chin 



 

• nie potrafi 
wskazac na mapie i 
wymienic nazwy 
krain 
geograficznych oraz 
najważniejszych 
rzek w Chinach 

• wskazuje na 
mapie i wymienia 
nazwy krain 
geograficznych oraz 
najważniejszych 
rzek w Chinach 

• omawia cechy 
ukształtowania 
powierzchni Chin 

• wyjaśnia na 
podstawie map 
tematycznych 
rozmieszczenie 
ludności  

a rozwojem 
gospodarczym Chin 

• wykazuje wpływ 
Chin  

• nie potrafi 
wymienic 
najważniejszych 
cechy środowiska 
przyrodniczego 
Chin 

• wymienia 
najważniejsze 
cechy środowiska 
przyrodniczego 
Chin 

• charakteryzuje 
klimat Chin 

• wyjaśnia, na czym 
polega chiński 
program kontroli 
urodzeń 

• analizuje 
przyczyny 
szybkiego rozwoju 
gospodarczego 
Chin  

na światową 
gospodarkę 

• nie potrafi podac 
liczbę ludności Chin 

• podaje liczbę 
ludności Chin 

• opisuje przyczyny 
katastrofalnych 
powodzi w Chinach 
oraz sposoby 
zapobiegania im 

• opisuje 
uwarunkowania 
rozwoju rolnictwa 
na Nizinie Chińskiej  

w ostatnich latach   

• nie potrafi 
zanalizowac 
wykresy i dane 
liczbowe dotyczące 
rozwoju ludności 
Chin 

• analizuje wykresy 
i dane liczbowe 
dotyczące rozwoju 
ludności Chin 

• wyjaśnia 
zależność między 
warunkami 
przyrodniczymi a 
rozmieszczeniem 
ludności Chin 

• wymienia kierunki 
rozwoju 
gospodarczego 
Chin 

    

• nie potrafi 
wymienic nazwy 
głównych roślin 
uprawnych 

• wymienia nazwy 
głównych roślin 
uprawnych 

• wskazuje na 
mapie obszary o 
dużej koncentracji 
przemysłu i nazywa 
je 

• wykazuje zmiany 
znaczenia Chin w 
gospodarce 
światowej 

    



 

• nie potrafi 
wymienic 
najważniejszych 
cech gospodarki 
Chin 

• wymienia 
najważniejsze 
cechy gospodarki 
Chin 

• opisuje poziom 
urbanizacji w 
Chinach 

      

            
  15. Indie • nie potrafi 

wskazac Indii na 
mapie, podac 
nazwy stolicy tego 
kraju oraz nazwy 
państw 
sąsiadujących 

• wskazuje Indie na 
mapie, podaje 
nazwę stolicy tego 
kraju oraz nazwy 
państw 
sąsiadujących 

• określa położenie 
geograficzne Indii 

• opisuje system 
kastowy 
społeczeństwa 

• analizuje poziom 
rozwoju 
gospodarczego Indii 

• przewiduje skutki 
społeczno-
gospodarcze 
wynikające z 
eksplozji 
demograficznej 

• nie potrafi 
wskazac na mapie 
wybrane krainy 
geograficzne oraz 
rzek Indii i nazywac 
je 

• wskazuje na 
mapie wybrane 
krainy geograficzne 
oraz rzek Indii i 
nazywa je 

• omawia cechy 
ukształtowania 
powierzchni Indii 

• analizuje przyrost 
naturalny 

• wyjaśnia 
przyczyny 
dynamicznego 
rozwoju 
nowoczesnych 
usług 

• nie potrafi 
wymienic 
najważniejszych 
cech środowiska 
przyrodniczego Indii 

• wymienia 
najważniejsze 
cechy środowiska 
przyrodniczego Indii 

• charakteryzuje 
klimat Indii 

• charakteryzuje 
indyjskie rolnictwo 

  

• nie potrafi podac 
liczbę ludności Indii 

• podaje liczbę 
ludności Indii 

• opisuje kontrasty 
społeczne w 
Indiach 

• wyjaśnia 
przyczyny 
gwałtownego 
rozwoju przemysłu 
nowoczesnych 
technologii 

  



 

• nie potrafi 
wymienic nazw 
głównych indyjskich 
roślin uprawnych  

• wymienia nazwy 
głównych indyjskich 
roślin uprawnych  

• wskazuje na 
mapie obszary 
uprzemysłowione i 
rolnicze Indii oraz 
nazywa je 

    

• nie potrafi 
wymienic 
najważniejszych 
cech gospodarki 
Indii 

• wymienia 
najważniejsze 
cechy gospodarki 
Indii 

• wyjaśnia, 
dlaczego w Indiach 
występuje duże 
pogłowie bydła 

    

          
  16. Japonia • nie potrafi 

wskazac na mapie 
świata Japonię i 
podac nazwę stolicy 
tego kraju 

• wskazuje na 
mapie świata 
Japonię i podaje 
nazwę stolicy tego 
kraju 

• określa położenie 
geograficzne 
Japonii 

• charakteryzuje 
warunki naturalne 
Japonii 

• opisuje skutki 
położenia Japonii w 
strefie aktywności 
wulkanicznej  

• analizuje 
geograficzne 
czynniki 
klimatotwórcze 

• nie potrafi 
wymienic 
najważniejszych 
cech środowiska 
przyrodniczego 
Japonii 

• wymienia 
najważniejsze 
cechy środowiska 
przyrodniczego 
Japonii 

• omawia cechy 
ukształtowania 
powierzchni Japonii 

• omawia 
rozmieszczenie 
ludności Japonii 

i sejsmicznej • ocenia warunki 
naturalne Japonii 

• nie potrafi podajc 
liczbę ludności 
Japonii 

• podaje liczbę 
ludności Japonii 

• charakteryzuje 
klimat Japonii 

• wykazuje wpływ 
czynników 
społeczno- 

• opisuje 
uwarunkowania 
rozwoju 
gospodarczego 
Japonii 

  



 

• nie potrafi 
wskazac na mapie i 
wymienic nazwy 
wielkich miast 
Japonii 

• wskazuje na 
mapie i wymienia 
nazwy wielkich 
miast Japonii 

• opisuje poziom 
urbanizacji Japonii  

-kulturowych na 
tworzenie 
nowoczesnej 
gospodarki Japonii 
(na tle 
niekorzystnych 
warunków 
środowiska) 

• udowadnia, że 
Japonia jest potęgą 
gospodarczą 

  

• nie potrafi 
wymienic nazwy 
głównych roślin 
uprawnych 

• wymienia nazwy 
głównych roślin 
uprawnych 

• wyjaśnia 
uwarunkowania 
rozwoju przemysłu 
przetwórczego 

• wykazuje 
znaczenie 
transportu w 
gospodarce Japonii 

• analizuje 
wysokość plonów 
podstawowych zbóż 
w Japonii na tle 
innych krajów Azji 

  

• nie potrafi 
wymienic 
najważniejszych 
cech japońskiej 
gospodarki 

• wymienia 
najważniejsze 
cechy japońskiej 
gospodarki 

• opisuje cechy 
rolnictwa Japonii 

      

            
            

  17. Bliski Wschód • nie potrafi 
wyjaśnic znaczenia 
terminu „Bliski 
Wschód” 

• wyjaśnia 
znaczenie terminu 
„Bliski Wschód” 

• opisuje położenie 
geograficzne 
Bliskiego Wschodu 

• opisuje warunki 
naturalne Bliskiego 
Wschodu 

• opisuje wpływ 
religii  

• uzasadnia tezę, 
że konflikty na 
Bliskim Wschodzie 
mają wpływ  

• nie potrafi 
wskazac Bliski 
Wschód na mapie 
ogólnogeograficznej  

• wskazuje Bliski 
Wschód na mapie 
ogólnogeograficznej  

• ocenia poziom 
urbanizacji w 
państwach 
Bliskiego Wschodu 

• analizuje zasoby 
ropy naftowej na 
świecie i formułuje 
wnioski 

na życie 
muzułmanów 

na globalną 
gospodarkę 



 

• nie potrafi 
wymienic cech 
środowiska i 
gospodarki 
Bliskiego Wschodu 

• wymienia cechy 
środowiska i 
gospodarki 
Bliskiego Wschodu 

• omawia zasoby 
ropy naftowej na 
Bliskim Wschodzie 
i na świecie 

• charakteryzuje 
Bliski Wschód pod 
kątem cech 
kulturowych, 
zasobów ropy 
naftowej i poziomu 
rozwoju 
gospodarczego 

• porównuje poziom 
życia mieszkańców 
Bliskiego Wschodu 

  

• nie potrafi opisac 
cech kultury 
islamskiej 

• opisuje cechy 
kultury islamskiej 

• opisuje 
rozmieszczenie 
zasobów ropy 
naftowej na Bliskim 
Wschodzie  

  • porównuje 
wielkość wydobycia 
ropy naftowej w 
poszczególnych 
krajach Bliskiego 
Wschodu 

  

• nie potrafi 
wymienic nazw 
państw o 
największych 
zasobach ropy 
naftowej 

• wymienia nazwy 
państw o 
największych 
zasobach ropy 
naftowej 

• wskazuje na 
mapie i wymienia 
nazwy obszarów 
objętych konfliktami 
zbrojnymi 

      

Europa 18. Warunki 
naturalne 

• nie potrafi 
wskazac na mapie 
świata Europę 

• wskazuje na 
mapie świata 
Europę 

• określa położenie 
geograficzne 
Europy na kuli 
ziemskiej 

• określa cechy 
środowiska 
przyrodniczego 
Europy na 
podstawie mapy 
ogólnogeograficznej 
oraz map 
tematycznych 

• oblicza 
rozciągłość 
południkową  

• wykazuje związek 
między budową 
geologiczną  



 

• nie potrafi 
wskazac na mapie 
element linii 
brzegowej Europy i 
wymienic ich nazwy 

• wskazuje na 
mapie element linii 
brzegowej Europy i 
wymienia ich nazwy 

• charakteryzuje 
linię brzegową 
Europy na 
podstawie mapy 

• wyjaśnia wpływ 
zlodowaceń na 
rzeźbę powierzchni 
Europy 

i równoleżnikową 
Europy 

a ukształtowaniem 
pionowym Europy 

• nie potrafi 
wskazac na mapie 
wybrane niziny, 
wyżyny oraz góry 
Europy i nazywac je 

• wskazuje na 
mapie wybrane 
niziny, wyżyny oraz 
góry Europy i 
nazywa je 

• wykazuje, na 
podstawie mapy, 
że Europa jest 
kontynentem 
nizinnym 

• wyjaśnia 
zależności między 
typem klimatu a 
występowaniem 
formacji roślinnych 

• opisuje czynniki 
geograficzne 
warunkujące klimat 
Europy 

  

• nie potrafi 
wymienic cechy 
ukształtowania 
powierzchni Europy 
na podstawie mapy 

• wymienia cechy 
ukształtowania 
powierzchni Europy 
na podstawie mapy 

• opisuje cechy 
klimatu Europy na 
podstawie mapy i 
klimatogramów 

• wyjaśnia genezę 
wybranych 
europejskich jezior 

• analizuje czynniki 
warunkujące 
rozmieszczenie 
wielkich systemów 
rzecznych i 
zbiorników wodnych 
w Europie 

  

• nie potrafi 
wskazac na mapie 
wybrane 
europejskie rzeki 
oraz jeziora i 
nazywac je 

• wskazuje na 
mapie wybrane 
europejskie rzeki 
oraz jeziora i 
nazywa je 

• charakteryzuje 
wybrane strefy 
roślinne Europy 

      



 

    • opisuje na 
podstawie mapy 
rozmieszczenie 
wód 
powierzchniowych 
Europy  

      

  19. Ludność i 
urbanizacja 

• nie potrafi podac 
liczbę ludności 
Europy 

• podaje liczbę 
ludności Europy 

• opisuje 
rozmieszczenie 
ludności w Europie 
na podstawie mapy 

• wyjaśnia 
przyczyny oraz 
skutki ujemnego 
przyrostu 
naturalnego w 
Europie 

• przewiduje zmiany 
demograficzne w 
Europie 

• analizuje 
problemy 
demograficzne 
Europy  

• nie potrafi 
wskazac na mapie 
obszary o 
największej oraz 
najmniejszej 
gęstości 
zaludnienia i 
nazywac je 

• wskazuje na 
mapie obszary o 
największej oraz 
najmniejszej 
gęstości 
zaludnienia i 
nazywa je 

• opisuje na 
podstawie map 
tematycznych 
zróżnicowanie 
regionalne, 
kulturowe, 
narodowościowe 
oraz etniczne 
współczesnej 
Europy  

• wyjaśnia 
przyczyny 
warunkujące 
rozmieszczenie 
ludności w Europie 

• uzasadnia 
twierdzenie, że 
Europa się starzeje 

i formułuje wnioski 

• nie potrafi podac 
przykłady krajów o 
dodatnim i ujemnym 
przyroście 
naturalnym 

• podaje przykłady 
krajów o dodatnim i 
ujemnym przyroście 
naturalnym 

• omawia 
przyczyny 
wysokiego 
wskaźnika 
urbanizacji w 
Europie 

• opisuje przyczyny 
i konsekwencje 
zróżnicowania 
ludności Europy 

• oblicza średnią 
gęstość zaludnienia 
Europy 

  

    • wykazuje się 
znajomością 
podziału 
politycznego 
Europy 

• analizuje 
zróżnicowanie 
wskaźnika 
urbanizacji w 
krajach Europy 

    



 

  20. Gospodarka • nie potrafi 
wymienic nazwy 
państw wysoko 
rozwiniętych 
gospodarczo oraz 
krajów o średnim 
poziomie rozwoju 
gospodarczego w 
Europie 

• wymienia nazwy 
państw wysoko 
rozwiniętych 
gospodarczo oraz 
krajów o średnim 
poziomie rozwoju 
gospodarczego w 
Europie 

• opisuje potencjał 
ekonomiczny 
Europy 

• analizuje strukturę 
PKB w wybranych 
krajach Europy 

• porównuje poziom 
rozwoju rolnictwa w 
Europie Zachodniej 
i Środkowo-
Wschodniej 

• uzasadnia tezę, 
że Europa jest 
najlepiej rozwinięta 
pod względem 
gospodarczym 

• nie potrafi 
wymienic nazwy 
głównych roślin 
uprawnych 

• wymienia nazwy 
głównych roślin 
uprawnych 

• wyjaśnia 
przyczyny 
zróżnicowania 
gospodarczego 
krajów Europy 

• porównuje 
strukturę 
użytkowania ziemi 
w wybranych 
państwach Europy, 
korzystając z 
diagramów 

• omawia na 
wybranych 
przykładach 
czynniki lokalizacji 
przemysłu  

• nie potrafi 
wskazac na mapie i 
podac nazwy 
głównych obszarów 
wydobycia 
surowców 
energetycznych w 
Europie 

• wskazuje na 
mapie i podaje 
nazwy głównych 
obszarów 
wydobycia 
surowców 
energetycznych w 
Europie 

• opisuje 
uwarunkowania 
rozwoju rolnictwa 
europejskiego 

• opisuje czynniki 
rozwoju przemysłu 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
przemysłu high-tech 

high-tech 



 

• nie potrafi 
wskazac na mapie i 
wymienic nazwy 
najważniejszych 
europejskich 
okręgów 
przemysłowych 
oraz ośrodków 
high-tech 

• wskazuje na 
mapie i wymienia 
nazwy 
najważniejszych 
europejskich 
okręgów 
przemysłowych 
oraz ośrodków 
high-tech 

• opisuje strukturę 
produkcji energii 
elektrycznej w 
wybranych krajach 
Europy 

• wyjaśnia proces 
restrukturyzacji 
przemysłu w 
Europie Zachodniej 

  

    • opisuje poziom 
rozwoju usług w 
Europie 

    

  21. Kraje  • nie potrafi 
wyjaśnic znaczenia 
terminu „kraje 
skandynawskie” 

• wyjaśnia 
znaczenie terminu 
„kraje 
skandynawskie” 

• opisuje położenie 
geograficzne 
państw Europy 
Północnej 

• charakteryzuje 
środowisko 
przyrodnicze krajów 
Europy Północnej 

• wykazuje cechy 
społeczeństwa 
Europy Północnej 

• przewiduje skutki 
wyludniania 
północnej 
Skandynawii 

Europy 
Północnej 

• nie potrafi 
wskazac na mapie 
kraje Europy 
Północnej i 
wymienic ich nazwy 

• wskazuje na 
mapie kraje Europy 
Północnej i 
wymienia ich nazwy 

• wyjaśnia 
rozmieszczenie 
ośrodków miejskich 

• wykazuje na 
podstawie map 
tematycznych 
związki między 
głównymi cechami 
środowiska 
przyrodniczego 
Europy Północnej a 
głównymi 
kierunkami rozwoju 
gospodarczego 

• analizuje wartość 
PKB na jednego 
mieszkańca  



 

  • nie potrafi opisqc 
na podstawie mapy 
rozmieszczenie 
głównych ośrodków 
miejskich w Europie 
Północnej 

• opisuje na 
podstawie mapy 
rozmieszczenie 
głównych ośrodków 
miejskich w Europie 
Północnej 

• charakteryzuje 
strukturę produkcji 
energii elektrycznej 
w krajach Europy 
Północnej 

  i formułuje wnioski 

  • nie potrafi 
wymienic cechy 
społeczeństwa 
Europy Północnej 

• wymienia cechy 
społeczeństwa 
Europy Północnej 

• charakteryzuje 
gospodarkę krajów 
skandynawskich 

    

  • nie potrafi 
wymienic nazwy 
głównych bogactw 
naturalnych krajów 
skandynawskich 

• wymienia nazwy 
głównych bogactw 
naturalnych krajów 
skandynawskich 

      

  22. Kraje alpejskie • nie potrafi 
wyjaśnic znaczenia 
terminu „kraje 
alpejskie” 

• wyjaśnia 
znaczenie terminu 
„kraje alpejskie” 

• opisuje położenie 
krajów alpejskich  

• charakteryzuje 
środowisko 
przyrodnicze krajów 
alpejskich 

• wykazuje 
piętrowość 
klimatyczno-
roślinną  

• charakteryzuje 
genezę rzeźby 
alpejskiej 

• nie potrafi 
wymienic nazw 
państw alpejskich, 
wskazac je na 
mapie 
ogólnogeograficznej 
i podaje nazwy ich 
stolic  

• wymienia nazwy 
państw alpejskich, 
wskazuje je na 
mapie 
ogólnogeograficznej 
i podaje nazwy ich 
stolic  

• opisuje rzeźbę 
Alp 

• wykazuje wpływ 
gór na środowisko 
przyrodnicze i 
gospodarkę krajów 
alpejskich 

w Alpach • analizuje czynniki 
rozwoju sektora 
bankowo- 



 

• nie potrafi 
wymienic cech 
środowiska 
przyrodniczego Alp 

• wymienia cechy 
środowiska 
przyrodniczego Alp 

• opisuje 
rozmieszczenie 
miast i gęstość 
zaludnienia w 
krajach alpejskich 

• wykazuje, że kraje 
alpejskie należą do 
państw wysoko 
rozwiniętych 
gospodarczo 

• porównuje 
wskaźnik 
urbanizacji w 
krajach alpejskich i 
formułuje wnioski 

-
ubezpieczeniowego  

• nie potrafi 
wymienic nazw 
największych miast 
i wskazac ich na 
mapie 

• wymienia nazwy 
największych miast 
i wskazuje je na 
mapie 

• wyjaśnia 
znaczenie 
nowoczesnego 
sektora usług 

    w Szwajcarii  

• nie potrafi opisac 
specyfikę 
rozmieszczenia 
ludności w Alpach 

• opisuje specyfikę 
rozmieszczenia 
ludności w Alpach 

        

  23. Kraje  • nie potrafi 
wskazaz na mapie 
kraje Europy 
Południowej, podac 
nazwy ich stolic  

• wskazuje na 
mapie kraje Europy 
Południowej, podaje 
nazwy ich stolic  

• określa położenie 
geograficzne 
krajów Europy 
Południowej 

• charakteryzuje 
walory przyrodnicze 
i pozaprzyrodnicze 
krajów Europy 
Południowej 

• rozpoznaje typy 
wybrzeży 
południowej Europy 
i wyjaśnia ich 
genezę 

• wykazuje 
zależności miedzy 
wielkością ruchu 
turystycznego  

Europy 
Południowej 

• nie potrafi 
wymienic cech 
środowiska 
przyrodniczego 
krajów Europy 
Południowej 

• wymienia cechy 
środowiska 
przyrodniczego 
krajów Europy 
Południowej 

• opisuje cechy 
środowiska 
przyrodniczego 
tych krajów 

• opisuje wybrane 
atrakcje turystyczne  

• wykazuje związki 
między rozwojem 
turystyki a 
warunkami 
przyrodniczymi  

a poziomem 
rozwoju 
infrastruktury 
turystycznej 



 

  • nie potrafi 
wymienic nazw 
największych miast 
Europy Południowej 
i wskazac ich na 
mapie 

• wymienia nazwy 
największych miast 
Europy Południowej 
i wskazuje je na 
mapie 

• opisuje na 
podstawie mapy 
tematycznej 
rozmieszczenie 
najważniejszych 
ośrodków 
turystycznych 

• wykazuje 
zależność 
pomiędzy 
przyjazdami 
turystów a 
wpływami z 
turystyki na 
podstawie 
wykresów 

i dziedzictwem 
kulturowym 

  

  • niw potrafi 
wymienic przykłady 
atrakcji 
turystycznych  

• wymienia 
przykłady atrakcji 
turystycznych  

• opisuje cechy 
gospodarki krajów 
Europy 
Południowej 

• wykazuje 
niekorzystny wpływ 
turystyki na 
środowisko 
przyrodnicze 

• ocenia rolę 
turystyki  

  

  • nie potrafi 
wyjaśnic znaczenia 
terminu 
„akwakultura” 

• wyjaśnia 
znaczenie terminu 
„akwakultura” 

• wyjaśnia 
znaczenie terminu 
„infrastruktura 
turystyczna” 

  w rozwoju 
gospodarczym tych 
krajów 

  

      • prezentuje 
opracowaną na 
podstawie map, 
przewodników oraz 
internetu trasę 
wycieczki po 
Europie lub jej 
części 

      

              
  24. Francja • nie potrafi 

wskazac na mapie 
ogólnogeograficznej 
Francję i podac 
nazwę stolicy tego 
kraju 

• wskazuje na 
mapie 
ogólnogeograficznej 
Francję i podaje 
nazwę stolicy tego 
kraju 

• opisuje położenie 
geograficzne 
Francji 

• analizuje 
współczynnik 
przyrostu 
naturalnego i 
współczynnik salda 
migracji 

• opisuje sytuację 
społeczną 
imigrantów 

• wykazuje 
znaczenie 
Eurotunelu 



 

• nie potrafi 
wymienic cech 
środowiska 
przyrodniczego 
Francji 

• wymienia cechy 
środowiska 
przyrodniczego 
Francji 

• charakteryzuje 
środowisko 
przyrodnicze 
Francji 

• wykazuje 
znaczenie turystyki 
w tworzeniu 
dochodu 
narodowego 

• charakteryzuje 
sieć transportową 
Francji  

• nie potrafi 
wskazac 
najważniejszych 
miasta Francji na 
mapie i podaje ich 
nazwy 

• wskazuje 
najważniejsze 
miasta Francji na 
mapie i podaje ich 
nazwy 

• opisuje czynniki 
wpływające na 
wzrost liczby 
mieszkańców 
Francji 

• analizuje 
przyrodnicze i 
pozaprzyrodnicze 
czynniki rozwoju 
rolnictwa 

• wykazuje aktywną 
politykę rolną 
Francji  

• nie potrafi 
wymienic cech 
gospodarki Francji 

• wymienia cechy 
gospodarki Francji 

• opisuje poziom 
urbanizacji Francji 

• wykazuje na 
przykładzie 
rolnictwa Francji 
związek między 
warunkami 
przyrodniczymi a 
kierunkiem i 
efektywnością 
produkcji rolnej 

w ramach Wspólnej 
Polityki Rolnej Unii 
Europejskiej 

• nie potrafi 
wskazac na mapie 
regiony rolnicze 
Francji i wymienic 
ich nazwy 

• wskazuje na 
mapie regiony 
rolnicze Francji i 
wymienia ich nazwy 

• opisuje poziom 
rozwoju 
gospodarczego 
Francji 

    

    • analizuje 
strukturę 
użytkowania ziemi 

    

    • wskazuje miejsce 
Francji w światowej 
produkcji rolnej 

    



 

    • identyfikuje cechy 
rolnictwa 
wysokotowarowego 

    

  25. Wielka Brytania • nie potrafi 
wskazac na mapie 
ogólnogeograficznej 
Wielką Brytanię i 
podac nazwę stolicy 
tego kraju 

• wskazuje na 
mapie 
ogólnogeograficznej 
Wielką Brytanię i 
podaje nazwę 
stolicy tego kraju 

• określa położenie 
geograficzne 
Wielkiej Brytanii 

• analizuje strukturę 
narodowościową 
Wielkiej Brytanii 

• wykazuje zalety 
wyspiarskiego 
położenia Wielkiej 
Brytanii 

• wykazuje 
znaczenie 
zamorskich 
terytoriów Wielkiej 
Brytanii (dawniej i 
obecnie) 

• nie potrafi 
wskazac na mapie 
wybrane krainy 
geograficzne i 
nazywac je 

• wskazuje na 
mapie wybrane 
krainy geograficzne 
i nazywa je 

• charakteryzuje 
środowisko 
przyrodnicze 
Wielkiej Brytanii 

• opisuje poziom 
urbanizacji oraz 
rozmieszczenie 
ludności w Wielkiej 
Brytanii 

• wykazuje 
zależności między 
warunkami 
przyrodniczymi  

• analizuje na 
przykładzie Wielkiej 
Brytanii 
uwarunkowania 
lokalizacji i rozwoju 
przemysłu wysokiej 
technologii 

• nie potrafi 
wymienic 
najważniejszych 
cech środowiska 
przyrodniczego i 
gospodarki Wielkiej 
Brytanii 

• wymienia 
najważniejsze 
cechy środowiska 
przyrodniczego i 
gospodarki Wielkiej 
Brytanii 

• opisuje podział 
Wielkiej Brytanii na 
krainy historyczne 

• opisuje układ 
przestrzenny oraz 
znaczenie Londynu 
jako światowej 
metropolii 

a poziomem 
rozwoju 
gospodarczego 

  

    • opisuje strukturę 
narodowościową 
Wielkiej Brytanii 

• analizuje strukturę 
użytkowania ziemi 
w Wielkiej Brytanii 

    



 

    • wyjaśnia 
uwarunkowania 
dodatniego salda 
migracji 

• wyjaśnia 
uwarunkowania 
wysokiego poziomu 
rozwoju 
gospodarczego 

    

    • wyjaśnia 
znaczenie terminu 
„monarchia 
konstytucyjna” 

      

    • przedstawia 
wielkość i główne 
cechy położenia 
Londynu  

      

    • wskazuje na 
mapie i podaje 
nazwy obszarów o 
dużej koncentracji 
przemysłu 

      

Sąsiedzi 
Polski 

26. Niemcy • nie potrafi 
wskazac na mapie 
ogólnogeograficznej 
Niemcy, podac 
nazwę stolicy tego 
kraju oraz nazwy 
krajów z nim 
sąsiadujących 

• wskazuje na 
mapie 
ogólnogeograficznej 
Niemcy, podaje 
nazwę stolicy tego 
kraju oraz nazwy 
krajów z nim 
sąsiadujących 

• określa położenie 
geograficzne 
Niemiec 

• wykazuje wpływ 
czynników 
geograficznych na 
klimat Niemiec 

• analizuje 
uwarunkowania 
rozwoju przemysłu 
przetwórczego 

• analizuje 
przyczyny migracji 
do Niemiec 



 

• nie potrafi 
wskazac na mapie 
wybrane krainy 
geograficzne oraz 
najważniejsze rzeki 
w Niemczech i 
nazywac je 

• wskazuje na 
mapie wybrane 
krainy geograficzne 
oraz najważniejsze 
rzeki w Niemczech i 
nazywa je 

• omawia cechy 
środowiska 
przyrodniczego 

• opisuje skutki 
ujemnego przyrostu 
naturalnego 

• analizuje wskaźnik 
bezrobocia i 
formułuje wnioski 

• wykazuje 
gospodarcze 
znaczenie sieci 
rzecznej Niemiec  

• nie potrafi 
wymienic 
najważniejszych 
cech środowiska 
przyrodniczego 
oraz gospodarki 
Niemiec 

• wymienia 
najważniejsze 
cechy środowiska 
przyrodniczego 
oraz gospodarki 
Niemiec 

• wyjaśnia 
przyczyny i skutki 
dodatniego salda 
migracji 

• udowadnia, że 
Niemcy są potęgą 
gospodarczą 

• wykazuje na 
przykładzie Niemiec 
zależność między 
poziomem rozwoju 
transportu  

  

• nie potrafi opisac 
strukturę 
narodowościową 
Niemiec 

• opisuje strukturę 
narodowościową 
Niemiec 

• charakteryzuje 
strukturę 
zatrudnienia w 
niemieckiej 
gospodarce 

• opisuje 
zróżnicowanie 
rozwoju społeczno- 

a funkcjonowaniem 
pozostałych działów 
gospodarki 

  

    • przedstawia na 
podstawie 
wskazanych źródeł 
główne kierunki i 
przyczyny zmian w 
strukturze 
przemysłu Zagłębia 
Ruhry 

-gospodarczego 
wschodniej i 
zachodniej części 
Niemiec 

    



 

    • wskazuje na 
mapie i podaje 
nazwy obszarów o 
dużej koncentracji 
przemysłu w 
Niemczech 

      

  27. Czechy i 
Słowacja 

• nie potrafi 
wskazac na mapie 
ogólnogeograficznej 
Czechy i Słowację, 
podac nazwy stolic 
tych krajów oraz 
nazwy państw 
sąsiadujących z 
nimi 

• wskazuje na 
mapie 
ogólnogeograficznej 
Czechy i Słowację, 
podaje nazwy stolic 
tych krajów oraz 
nazwy państw 
sąsiadujących z 
nimi 

• określa położenie 
geograficzne 
Czech, Słowacji 

• opisuje czynniki 
warunkujące rozwój 
gospodarczy Czech 
i Słowacji 

• ocenia zasoby 
bogactw 
mineralnych Czech 
i Słowacji 

• porównuje 
środowisko 
społeczno-
gospodarcze 
południowych 
sąsiadów Polski 
oraz formułuje 
wnioski 

• nie potrafi 
wymienic 
najważniejszych 
cechy środowiska 
przyrodniczego i 
społeczno- 

• wymienia 
najważniejsze 
cechy środowiska 
przyrodniczego i 
społeczno- 

• omawia cechy 
środowiska 
przyrodniczego 
Czech i Słowacji 

• porównuje 
potencjał 
gospodarczy 
omawianych 
państw 

• omawia efekty 
przemian 
gospodarczych, 
które nastąpiły w 
omawianych 
krajach 

-gospodarczego 
omawianych 
państw 

-gospodarczego 
omawianych 
państw 

• analizuje 
strukturę 
zatrudnienia w 
Czechach 

    

    • analizuje 
strukturę 
narodowościową 
Słowacji 

    

          



 

  28. Litwa, Białoruś i 
Ukraina 

• nie potrafi 
wskazac na mapie 
ogólnogeograficznej 
Litwę, Białoruś i 
Ukrainę, podac 
nazwy stolic tych 
krajów oraz nazwy 
państw 
sąsiadujących z 
nimi 

• wskazuje na 
mapie 
ogólnogeograficznej 
Litwę, Białoruś i 
Ukrainę, podaje 
nazwy stolic tych 
krajów oraz nazwy 
państw 
sąsiadujących z 
nimi 

• określa położenie 
geograficzne Litwy, 
Białorusi i Ukrainy 

• opisuje czynniki 
warunkujące rozwój 
gospodarczy Litwy, 
Białorusi i Ukrainy 

• ocenia zasoby 
bogactw 
mineralnych Litwy, 
Białorusi i Ukrainy 

• porównuje 
środowisko 
społeczno-
gospodarcze 
południowych  

• nie potrafi 
wymienic 
najważniejszych 
cech środowiska 
przyrodniczego i 
społeczno- 

• wymienia 
najważniejsze 
cechy środowiska 
przyrodniczego i 
społeczno- 

• omawia cechy 
środowiska 
przyrodniczego 
Litwy, Białorusi i 
Ukrainy 

• opisuje przyczyny 
i skutki ujemnego 
przyrostu 
naturalnego i salda 
migracji Litwy, 
Białorusi i Ukrainy 

• omawia efekty 
przemian 
gospodarczych, 
które nastąpiły w 
omawianych 
krajach 

i wschodnich 
sąsiadów Polski 
oraz formułuje 
wnioski 

-gospodarczego 
omawianych 
państw 

-gospodarczego 
omawianych 
państw 

• wyjaśnia 
przyczyny 
kryzysów 
gospodarczych na 
Litwie, Białorusi i 
Ukrainie po 
rozpadzie ZSRR 

• porównuje 
potencjał 
gospodarczy 
omawianych 
państw 

    

    • omawia 
współczesne 
przemiany 
społeczne i 
gospodarcze 
Ukrainy 

      



 

  29. Rosja • nie potrafi 
wskazac Rosję na 
mapie 
ogólnogeograficznej 
i podac nazwę jej 
stolicy 

• wskazuje Rosję 
na mapie 
ogólnogeograficznej 
i podaje nazwę jej 
stolicy 

• określa położenie 
geograficzne Rosji 

• wykazuje 
zróżnicowanie 
przyrodnicze Rosji 

• analizuje zmiany 
przyrostu 
naturalnego w Rosji 
i formułuje wnioski 

• uzasadnia tezę, 
że Rosja jest 
krajem o 
olbrzymich 
możliwościach 
gospodarczych 

• nie potrafi 
wskazac na mapie i 
wymienic nazwy 
głównych krain 
geograficznych, 
rzek oraz jezior 

• wskazuje na 
mapie i wymienia 
nazwy głównych 
krain 
geograficznych, 
rzek oraz jezior 

• omawia cechy 
środowiska 
przyrodniczego 
Rosji 

• wykazuje wpływ 
czynników 
geograficznych na 
klimat Rosji 

• wykazuje 
zależności między 
warunkami 
przyrodniczymi  

• nie potrafi 
wymienic 
najważniejszych 
cech środowiska 
przyrodniczego 
Rosji 

• wymienia 
najważniejsze 
cechy środowiska 
przyrodniczego 
Rosji 

• opisuje 
zróżnicowanie 
narodowościowe i 
kulturowe ludności 

• wyjaśnia 
zależność między 
warunkami 
przyrodniczymi a 
rozmieszczeniem 
ludności w Rosji 

a poziomem 
rozwoju 
gospodarczego 
Rosji 

• nie potrafi 
wymienic głównych 
cech rosyjskiej 
gospodarki 

• wymienia główne 
cechy rosyjskiej 
gospodarki 

• wskazuje na 
mapie i wymienia 
nazwy obszarów o 
dużej koncentracji 
przemysłu 

• wykazuje 
zróżnicowanie 
językowe i religijne 
mieszkańców Rosji 

  

• nie potrafi 
wymienic przyczyn 
ujemnego przyrostu 
naturalnego 
ludności Rosji 

• wymienia 
przyczyny 
ujemnego przyrostu 
naturalnego 
ludności Rosji 

  • omawia 
uwarunkowania 
rozwoju przemysłu 
wydobywczego 

  



 

      • omawia 
najważniejsze 
problemy 
rosyjskiego 
rolnictwa 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie III 
 

Rozdział Lp. Temat 

Poziom wymagań 
na ocenę 

niedostetczną 
na ocenę 

dopuszczającą 
na ocenę 

dostateczną na ocenę dobrą 
na ocenę bardzo 

dobrą 
na ocenę 
celującą 

Ś
ro

d
o

w
is

ko
 p

rz
yr

o
d

n
ic

ze
 

1. Położenie, 
granice i obszar 
Polski. Podział 
administracyjny 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 
• nie potrafi 

wymienić cech 
położenia Polski 

• wymienia cechy 
położenia Polski 

• charakteryzuje 
na podstawie mapy 
położenie Polski na 
świecie i w Europie 

• opisuje położenie 
fizycznogeograficzne
, polityczne i 
matematyczne 
Polski, korzystając z 
mapy Polski oraz 
Europy 

• oblicza 
rozciągłość 
równoleżnikową 
i południkową 
Polski 

• analizuje 
znaczenie 
podziału 
administracyjne
go 

• nie potrafi 
wymienić zalet 
położenia Polski 

• wymienia zalety 
położenia Polski 

• wymienia nazwy 
skrajnych punktów 
Polski i wskazuje je 
na mapie  

• określa 
współrzędne 
geograficzne 
skrajnych punktów 
Polski 

• oblicza 
różnice czasu 
słonecznego 
między 
skrajnymi 
punktami Polski 

  

• nie potrafi 
wymienić nazw 
państw 
sąsiadujących z 
Polską i wskazać te 
państwa na mapie 
ogólnogeograficznej 

• wymienia 
nazwy państw 
sąsiadujących z 
Polską i wskazuje 
te państwa na 
mapie 
ogólnogeograficzne
j 

• opisuje przebieg 
granicy lądowej 
Polski na mapie 
ogólnogeograficznej 

• opisuje zasięg 
wód terytorialnych na 
mapie Polski 

• wykazuje 
korzyści 

  



 

• nie potrafi opisać 
podziału 
administracyjny 
Polski 

• opisuje podział 
administracyjny 
Polski 

• opisuje granicę 
morską na mapie 
ogólnogeograficznej 

  i zagrożenia 
wynikające z 
położenia Polski 
w środkowej 
Europie 

  

• nie potrafi 
wymienić nazw 
województw oraz ich 
stolic i wskazać ich 
na mapie 
administracyjnej 
Polski 

• wymienia 
nazwy województw 
oraz ich stolic i 
wskazuje je na 
mapie 
administracyjnej 
Polski 

• wyjaśnia 
znaczenie terminów: 
„powiat grodzki”, 
„powiat ziemski”, 
„wojewoda”, 
„prezydent miasta”, 
„burmistrz”, 
„starosta”, „wójt” 

      

2.     Dzieje 
geologiczne 
obszaru Polski 

• nie potrafi 
wymienić nazw 
głównych jednostek 
tektonicznych 
Europy i Polski oraz 
wskazuje je na 
mapie 

• wymienia 
nazwy głównych 
jednostek 
tektonicznych 
Europy i Polski oraz 
wskazuje je na 
mapie 

• opisuje na 
podstawie tabeli 
stratygraficznej 
najważniejsze 
wydarzenia 
geologiczne, które 
miały miejsce na 
terenie Polski  

• charakteryzuje 
główne jednostki 
tektoniczne Polski 

• wykazuje 
związki między 
budową 
geologiczną a 
wydarzeniami z 
przeszłości 
geologicznej 

• opisuje 
wpływ 
zmieniającego 
się w 
przeszłości 
geologicznej 
klimatu oraz 
poziomu mórz 
na współczesną 
budowę 
geologiczną 
Polski 

  • opisuje proces 
powstawania węgla 
kamiennego 

• rozpoznaje 
rodzaje węgla i 
charakteryzuje 
warunki, w których 
one powstawały  

  



 

• nie potrafi 
wymienić nazwy er, 
w których wystąpiły 
ruchy górotwórcze 

• wymienia 
nazwy er, w których 
wystąpiły ruchy 
górotwórcze 

        

• nie potrafi 
wymienić nazw 
górotworów 
kaledońskich, 
hercyńskich i 
alpejskich oraz 
wskazać te 
górotwory na mapie 
Polski 

• wymienia 
nazwy górotworów 
kaledońskich, 
hercyńskich i 
alpejskich oraz 
wskazuje te 
górotwory na mapie 
Polski 

        

3.     Zlodowacenia na 
obszarze Polski 

• nie potrafi 
wymienić nazw 
zlodowaceń i 
wskazać ich zasięg 
na mapie Polski 

• wymienia 
nazwy zlodowaceń i 
wskazuje ich zasięg 
na mapie Polski 

• rozróżnia cechy 
krajobrazu 
młodoglacjalnego i 
staroglacjalnego 

• opisuje warunki 
powstania form 
polodowcowych 

• analizuje i 
porównuje cechy 
krajobrazu 
staroglacjalnego 
i 
młodoglacjalneg
o 

• wykazuje 
wpływ 
zlodowaceń na 
krajobraz górski 

• wymienia nazwy 
form 
polodowcowych 

• wymienia 
nazwy form 
polodowcowych 

• rozpoznaje formy 
polodowcowe na 
schematach i 
wskazuje na mapie 
Polski obszary ich 
występowania 

• wyjaśnia genezę 
form polodowcowych 

    • rozpoznaje 
górskie formy 
polodowcowe na 
schematach 

  



 

4.     Skały i surowce 
mineralne 

• nie potrafi 
wymieni nazw skał 
występujących w 
Polsce 

• wymienia 
nazwy skał 
występujących w 
Polsce 

• rozpoznaje na 
podstawie zdjęć i 
okazów główne 
rodzaje skał 
występujących w 
jego regionie i w 
Polsce 

• klasyfikuje skały 
występujące w 
Polsce ze względu 
na ich pochodzenie 

• opisuje na 
podstawie 
danych 
statystycznych 
zasoby 
surowców 
mineralnych w 
Polsce  

• wykazuje 
związek między 
budową 
geologiczną a 
występowaniem 
surowców 
mineralnych 

• nie potrafi 
sklasyfikować 
surowców mineralne 
ze względu na ich 
gospodarcze 
wykorzystanie 

• klasyfikuje 
surowce mineralne 
ze względu na ich 
gospodarcze 
wykorzystanie 

• wskazuje na 
mapie Polski obszary 
występowania 
surowców 
mineralnych  

• opisuje 
rozmieszczenie skał 
powierzchniowych 
na podstawie mapy 

• analizuje 
wpływ 
wydobycia 
surowców 
mineralnych na 
środowisko 
przyrodnicze 

• nie potrafi 
wymienić nazw skał 
i surowców 
mineralnych 
występujących w 
regionie swojego 
zamieszkania  

• wymienia 
nazwy skał i 
surowców 
mineralnych 
występujących w 
regionie swojego 
zamieszkania  

• wykazuje 
znaczenie 
gospodarcze 
surowców 
mineralnych 

• opisuje na 
podstawie mapy 
występowanie 
surowców 
mineralnych w 
Polsce 

  

5.     Ukształtowanie 
powierzchni 

• nie potrafi 
wymienić czynniki 
wewnętrzne i 
zewnętrzne 
wpływające na 
ukształtowanie 
powierzchni Polski 

• wymienia 
czynniki 
wewnętrzne i 
zewnętrzne 
wpływające na 
ukształtowanie 
powierzchni Polski 

• opisuje na 
podstawie krzywej 
hipsograficznej 
udział terenów 
nizinnych, 
wyżynnych i górskich 
w Polsce 

• analizuje krzywą 
hipsograficzną 

• wyjaśnia 
wpływ 
przeszłości 
geologicznej na 
ukształtowanie 
powierzchni 
Polski 

• wyjaśnia 
wpływ 
współczesnych 
procesów 
geologicznych 
na 
ukształtowanie 
powierzchni 
Polski  



 

• nie potrafi 
wymienić cech 
rzeźby powierzchni 
Polski 

• wymienia cechy 
rzeźby powierzchni 
Polski 

• wymienia pasy 
ukształtowania 
powierzchni Polski i 
wskazuje je na 
mapie Polski 

• wykazuje 
pasowość 
ukształtowania 
powierzchni Polski 

• porównuje 
cechy rzeźby 
terenu 
poszczególnych 
pasów 
ukształtowania 
powierzchni 
Polski 

• nie potrafi 
wymienić nazw i 
wskazać na mapie 
najwyżej i najniżej 
położony punkt 
Polski   

• wymienia 
nazwę i wskazuje 
na mapie najwyżej i 
najniżej położony 
punkt Polski   

• wymienia nazwy 
krain geograficznych 
w poszczególnych 
pasach 
ukształtowania 
powierzchni i 
wskazuje je na 
mapie Polski 

• charakteryzuje 
na podstawie mapy 
hipsometrycznej 
cechy rzeźby 
powierzchni Polski 

  

• nie potrafi 
rozróżnić 
przedstawionych na 
ilustracjach formy 
ukształtowania 
powierzchni  

• rozróżnia 
przedstawione na 
ilustracjach formy 
ukształtowania 
powierzchni  

• odczytuje 
wysokości 
bezwzględne na 
mapie 
hipsometrycznej 

• oblicza różnice 
wysokości 
bezwzględnej na 
podstawie mapy 
hipsometrycznej 

  

6.     Klimat • nie potrafi 
wymienić czynniki 
geograficzne 
wpływające na 
klimat Polski 

• wymienia 
czynniki 
geograficzne 
wpływające na 
klimat Polski 

• odczytuje na 
mapach 
klimatycznych Polski 
rozkład temperatury 
powietrza i opadów 
atmosferycznych 

• wyjaśnia wpływ 
czynników 
geograficznych na 
cechy klimatu Polski 

• wyjaśnia 
przyczyny 
zróżnicowania 
przestrzennego 
temperatury 
powietrza oraz 
opadów 
atmosferycznych 
w Polsce 

• porównuje 
klimat Polski z 
klimatem innych 
państw Europy 



 

• nie potrafi 
wymienić nazw mas 
powietrza 
napływających nad 
Polskę 

• wymienia 
nazwy mas 
powietrza 
napływających nad 
Polskę 

• kreśli 
klimatogramy na 
podstawie danych 
liczbowych 

• analizuje 
przebieg izoterm 
lipca i stycznia na 
mapach 
klimatycznych Polski 

• wykazuje 
przejściowość 
klimatyczną 
Polski 

• nie potrafi 
odczytać informacje 
przedstawione na 
klimatogramach 

• odczytuje 
informacje 
przedstawione na 
klimatogramach 

• opisuje cechy 
klimatu 
przejściowego 

• opisuje pogodę 
kształtowaną przez 
poszczególne masy 
powietrza 
napływające nad 
Polskę  

• wykazuje 
wpływ 
napływających 
mas powietrza 
na kształtowanie 
się pogody w 
Polsce 

• nie potrafi 
wymienić 
termicznych pory 
roku 

• wymienia 
termiczne pory roku 

• opisuje cechy 
klimatu własnego 
regionu 

• wyjaśnia 
mechanizm 
powstawania wiatru 
halnego i bryzy  

• wyjaśnia 
przyczyny 
zróżnicowania 
przestrzennego 
długości okresu 
wegetacyjnego 

• nie potrafi 
wymienić nazw 
wiatrów lokalnych i 
podaje miejsca ich 
występowania 

• wymienia 
nazwy wiatrów 
lokalnych i podaje 
miejsca ich 
występowania 

• odczytuje 
długość okresu 
wegetacyjnego na 
mapie  

• charakteryzuje 
klimat wybranych 
regionów Polski na 
podstawie map 
klimatycznych 

  

7.     Wody 
powierzchniowe i 
podziemne 

• nie potrafi 
sklasyfikować wód 
występujące w 
Polsce 

• klasyfikuje wody 
występujące w 
Polsce 

• kreśli diagramy 
ilustrujące długość 
rzek 

• wykreśla działy 
wodne na mapie 
konturowej 

• opisuje 
reżimy rzek w 
Polsce 

• wykazuje 
związki między 
budową 
geologiczną, 
rzeźbą 



 

• nie potrafi 
wymienić nazw 
głównych rzek 
Polski oraz ich 
dopływów i 
wskazuje te rzeki na 
mapie 

• wymienia 
nazwy głównych 
rzek Polski oraz ich 
dopływów i 
wskazuje te rzeki 
na mapie 

• charakteryzuje 
Wisłę i Odrę 

• wyjaśnia genezę 
mis jeziornych 
występujących w 
Polsce  

• uzasadnia 
asymetrię 
dorzeczy i 
wyjaśnia 
przyczyny jej 
powstania 

powierzchni, 
klimatem a 
warunkami 
wodnymi 

• nie potrafi 
porównać długości 
głównych rzek  

• porównuje 
długości głównych 
rzek  

• opisuje typ ujścia 
Wisły 

• wyjaśnia genezę 
bagien na terenie 
Polski 

• ocenia 
stopień 
wykorzystania 
wód 
powierzchniowy
ch i 
podziemnych w 
Polsce 

• nie potrafi 
wymienić nazw 
wybranych jezior i 
wskazać je na 
mapie Polski 

• wymienia 
nazwy wybranych 
jezior i wskazuje je 
na mapie Polski 

• wymienia nazwy 
głównych kanałów i 
wskazuje te kanały 
na mapie 

• analizuje 
głębokość i kształt 
wybranych jezior 

  

• nie potrafi 
wymienić nazw wód 
występujących jego 
regionie 

• wymienia 
nazwy wód 
występujących jego 
regionie 

• porównuje 
powierzchnie i 
głębokości 
wybranych jezior 

• ocenia stopień i 
sposoby 
wykorzystania wód 
podziemnych 

  

• nie potrafi 
sklasyfikować wód 
podziemne 

• klasyfikuje wody 
podziemne 

• wskazuje na 
mapie Polski obszary 
występowania wód 
mineralnych 

• opisuje 
rozmieszczenie 
rejonów eksploatacji 
oraz wykorzystanie 
wód mineralnych 

  



 

• nie potrafi opisać 
wykorzystanie wód 
podziemnych 

• opisuje 
wykorzystanie wód 
podziemnych 

      

8.     Morze Bałtyckie • nie potrafi 
wskazać na mapie 
największe zatoki, 
wyspy, cieśniny i 
głębie Morza 
Bałtyckiego 

• wskazuje na 
mapie największe 
zatoki, wyspy, 
cieśniny i głębie 
Morza Bałtyckiego 

• opisuje położenie 
Bałtyku na podstawie 
mapy 
ogólnogeograficznej 

• porównuje 
wielkość i głębokość 
Bałtyku z wielkością i 
głębokością innych 
mórz 

• wyjaśnia 
genezy rodzajów 
wybrzeży 
Bałtyku 

• ocenia 
znaczenie 
gospodarki 
morskiej nad 
Bałtykiem 

• nie potrafi 
wymienić na 
podstawie mapy 
ogólnogeograficznej 
cech geograficznych 
Morza Bałtyckiego  

• wymienia na 
podstawie mapy 
ogólnogeograficzne
j cechy 
geograficzne Morza 
Bałtyckiego  

• opisuje linię 
brzegową Bałtyku na 
podstawie mapy 
ogólnogeograficznej 

• porównuje cechy 
wód Morza 
Bałtyckiego z 
cechami wód innych 
mórz 

• wyjaśnia 
genezę Mierzei 
Helskiej  

• nie potrafi 
przedstawić 
właściwości fizyczne 
wód Bałtyku 

• przedstawia 
właściwości 
fizyczne wód 
Bałtyku 

• wymienia nazwy 
rodzajów wybrzeży i 
wskazuje na mapie 
miejsca ich 
występowania  

• proponuje 
sposoby ochrony 
wód Bałtyku 

• wyjaśnia 
zróżnicowanie 
zasolenia i 
temperatury 
wody w Bałtyku 

• nie potrafi 
omówić znaczenia 
gospodarczego 
Morza Bałtyckiego 

• omawia 
znaczenie 
gospodarcze Morza 
Bałtyckiego 

• przedstawia 
przyczyny 
zanieczyszczenia 
Bałtyku 

    



 

9.     Gleby • nie potrafi 
wymienić czynników 
glebotwórczych 

• wymienia 
czynniki 
glebotwórcze 

• opisuje za 
pomocą mapy gleb 
rozmieszczenie 
głównych 
genetycznych typów 
gleb w Polsce 

• charakteryzuje 
typy genetyczne gleb 
występujące w 
Polsce 

• ocenia 
żyzność gleb w 
Polsce 

• analizuje 
profile glebowe 

• nie potrafi 
dokonać klasyfikacji 
gleby w Polsce 

• klasyfikuje 
gleby w Polsce 

• wymienia 
przyczyny erozji gleb 
i sposoby jej 
zapobiegania 

• wyjaśnia cele 
zabiegów 
melioracyjnych w 
Polsce 

• ocenia 
wartość 
użytkową gleb w 
Polsce 

  

• nie potrafi 
wymienić nazw gleb 
występujących w 
jego regionie 

• wymienia 
nazwy gleb 
występujących w 
jego regionie 

• wyjaśnia 
zależności między 
jakością gleby a 
wielkością zbiorów 
zbóż i innych roślin 

      

• nie potrafi 
rozróżnić typy gleb 
ze względu na ich 
żyzność 

• rozróżnia typy 
gleb ze względu na 
ich żyzność 

        

• nie potrafi 
wyjaśnić znaczenia 
gospodarczego gleb 

• wyjaśnia 
znaczenie 
gospodarcze gleb 

        



 

10.      
          

Świat roślin i 
zwierząt. Ochrona 
przyrody 

• nie potrafi 
wymienić nazw 
formacji roślinnych 
w Polsce 

• wymienia 
nazwy formacji 
roślinnych w Polsce 

• opisuje 
rozmieszczenie 
kompleksów leśnych 
na podstawie mapy 
Polski 

• charakteryzuje 
strukturę 
powierzchniową 
lasów państwowych 
według składu 
gatunkowego 

• wyjaśnia 
zależności 
między klimatem 
a szatą roślinną 

• wykazuje 
zależność 
między składem 
gatunkowym 
lasów a 
warunkami 
klimatycznymi i 
glebowymi 

• nie potrafi 
rozpoznać typów 
zbiorowisk 
roślinnych w Polsce 
na zdjęciach i w 
terenie 

• rozpoznaje typy 
zbiorowisk 
roślinnych w Polsce 
na zdjęciach i w 
terenie 

• opisuje funkcje 
lasów 

• opisuje formy 
prawnej ochrony 
przyrody 

• ocenia 
lesistość Polski 

• wymienia 
polskie 
organizacje 
działające na 
rzecz ochrony 
przyrody i 
opisuje ich 
zadania  

• nie potrafi 
wymienić nazw 
parków narodowych 
w Polsce i wskazuje 
je na mapie 

• wymienia 
nazwy parków 
narodowych w 
Polsce i wskazuje 
je na mapie 

• rozpoznaje i 
wymienia nazwy 
gatunków roślin i 
zwierząt prawnie 
chronionych w 
Polsce 

  • uzasadnia 
konieczność 
ochrony 
gatunkowej 
roślin i zwierząt 

  

• nie potrafi 
rozpoznać wybrane 
gatunki roślin i 
zwierząt 
przedstawione na 
zdjęciach 

• rozpoznaje 
wybrane gatunki 
roślin i zwierząt 
przedstawione na 
zdjęciach 

• opisuje 
osobliwości 
wybranych parków 
narodowych 

  • uzasadnia 
konieczność 
ochrony 
przyrody i 
krajobrazu w 
Polsce 

  



 

• nie potrafi 
rozróżnić form 
ochrony przyrody w 
Polsce 

• rozróżnia formy 
ochrony przyrody w 
Polsce 

    • wyjaśnia 
znaczenie 
współpracy 
międzynarodow
ej na rzecz 
ochrony 
przyrody 

  

• nie podejmuje 
działań na rzecz 
ochrony przyrody 

• podejmuje 
działania na rzecz 
ochrony przyrody 
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11.           
     

Liczba ludności i 
jej zmiany 

• nie potrafi 
wskazać czynników 
wpływające na 
zmiany liczby 
ludności w Polsce 

• wskazuje 
czynniki 
wpływające na 
zmiany liczby 
ludności w Polsce 

• opisuje na 
podstawie danych 
statystycznych 
zmiany liczby 
ludności Polski po 
1946 roku 

• porównuje na 
podstawie danych 
statystycznych liczbę 
ludności w Polsce z 
liczbą ludności w 
innych krajach 
Europy 

• analizuje 
skutki ujemnego 
przyrostu 
naturalnego w 
Polsce 

• prognozuje 
zmiany liczby 
ludności w 
Polsce 

• nie potrafi 
wymienić nazw 
regionów o 
dodatnim i ujemnym 
przyroście 
naturalnym w Polsce 

• wymienia 
nazwy regionów o 
dodatnim i 
ujemnym przyroście 
naturalnym w 
Polsce 

• opisuje zmiany 
przyrostu 
naturalnego od 
zakończenia II wojny 
światowej do 2009 
roku 

• omawia 
przyczyny i skutki 
spadku przyrostu 
naturalnego w 
ostatnich latach 

• analizuje 
okresy wyżu i 
niżu 
demograficzneg
o w Polsce oraz 
formułuje 
wnioski 



 

• nie potrafi 
wymienić czynniki 
wpływające na niską 
wartość przyrostu 
naturalnego w 
Polsce 

• wymienia 
czynniki 
wpływające na 
niską wartość 
przyrostu 
naturalnego w 
Polsce 

• wyjaśnia 
przyczyny i skutki 
zmiany modelu 
polskiej rodziny 

• porównuje 
przyrost naturalny 
swojego 
województwa i Polski 
z przyrostem 
naturalnym innych 
krajów Europy 

• oblicza 
współczynnik 
przyrostu 
naturalnego w 
Polsce 

    • wyjaśnia różnicę 
między 
społeczeństwem 
młodym a starym 

• wyjaśnia 
przyczyny niskiego 
przyrostu 
naturalnego we 
wschodniej Polsce 

  

    • wyjaśnia 
znaczenie terminów: 
„demografia”, 
„przyrost naturalny”, 
„przyrost 
rzeczywisty” 

    

12.          
      

Struktura płci i 
wieku ludności 

• nie potrafi 
wyjaśnić znaczenia 
terminu „struktura 
wiekowa 
społeczeństwa” 

• wyjaśnia 
znaczenie terminu 
„struktura wiekowa 
społeczeństwa” 

• opisuje na 
podstawie danych 
statystycznych 
strukturę płci i wieku 
ludności Polski  

• porównuje 
piramidy płci i wieku 
ludności Polski oraz 
innych krajów oraz 
formułuje wnioski 

• analizuje 
piramidę płci i 
wieku ludności 
Polski 

• wyjaśnia 
przyczyny 
feminizacji 
społeczeństwa 
na wybranym 
przykładzie 



 

• nie potrafi 
wymienić przyczyny 
starzenia się 
społeczeństwa 
polskiego 

• wymienia 
przyczyny starzenia 
się społeczeństwa 
polskiego 

• porównuje na 
podstawie danych 
liczbowych długość 
życia w Polsce z 
długością życia w 
innych krajach 

• analizuje 
strukturę wiekową 
polskiego 
społeczeństwa i 
porównuje ją ze 
strukturą wiekową 
innych krajów 

• wyjaśnia 
przyczyny i 
skutki starzenia 
się polskiego 
społeczeństwa  

• nie potrafi opisać 
grup ekonomicznych 
ludności Polski 

• opisuje grupy 
ekonomiczne 
ludności Polski 

• wyjaśnia 
przyczyny 
wydłużania się 
średniej długości 
życia polskiego 
społeczeństwa  

• analizuje 
przyczyny i skutki 
starzenia się 
polskiego 
społeczeństwa  

  

13.          
      

Rozmieszczenie 
ludności 

• nie potrafi 
wymienić nazw 
obszarów o 
największej i 
najmniejszej 
gęstości zaludnienia 
i wskazuje te 
obszary na mapie 
Polski 

• wymienia 
nazwy obszarów o 
największej i 
najmniejszej 
gęstości 
zaludnienia i 
wskazuje te 
obszary na mapie 
Polski 

• wyjaśnia 
znaczenie terminu 
„gęstość zaludnienia” 

• charakteryzuje 
rozmieszczenie 
ludności w Polsce  

• 
charakteryzuje 
na podstawie 
map gęstości 
zaludnienia 
zróżnicowanie 
rozmieszczenia 
ludności w 
Polsce i 
zamieszkiwany
m regionie oraz 
wyjaśnia te 
różnice, 
uwzględniając 
czynniki 
przyrodnicze, 
historyczne, 
społeczno-
ekonomiczne 

• analizuje 
przyczyny i 
skutki dużej 
gęstości 
zaludnienia na 
Wyżynie 
Śląskiej 



 

• nie potrafi 
omówić gęstość 
zaludnienia w swoim 
regionie 

• omawia gęstość 
zaludnienia w 
swoim regionie 

• porównuje 
średnią gęstość 
zaludnienia Polski ze 
średnią gęstością 
zaludnienia innych 
krajów 

• porównuje 
gęstość zaludnienia 
Polski z gęstością 
zaludnienia w innych 
krajach Europy 

• ocenia 
atrakcje i bariery 
osadnicze w 
Polsce 

• nie potrafi 
wymienić atrakcje i 
bariery osadnicze w 
Polsce 

• wymienia 
atrakcje i bariery 
osadnicze w Polsce 

• opisuje czynniki 
wpływające na 
rozmieszczenie 
ludności w Polsce 

• wyjaśnia 
przyczyny 
nierównomiernego 
rozmieszczenia 
ludności w Polsce 

  

      • porównuje 
czynniki decydujące 
o rozwoju 
osadnictwa dawniej i 
obecnie 

  

14.          
      

Migracje • nie potrafi 
wyjaśnić znaczenia 
terminu „migracja” 

• wyjaśnia 
znaczenie terminu 
„migracja” 

• opisuje wielkość 
migracji w miastach 
Polski w latach 
1946–2008 na 
podstawie danych 
statystycznych 

• omawia 
przyczyny ujemnego 
salda migracji ze wsi 
do miast w Polsce 

• ocenia 
wpływ ruchów 
migracyjnych na 
rozmieszczenie 
ludności w 
Polsce 

• oblicza 
saldo migracji w 
Polsce 



 

• nie potrafi 
wyjaśnić przyczyn 
migracji 
wewnętrznych w 
Polsce 

• wyjaśnia 
przyczyny migracji 
wewnętrznych w 
Polsce 

• opisuje kierunki 
migracji 
wewnętrznych w 
Polsce dawnej i 
współcześnie 

• omawia 
przyczyny ujemnego 
salda migracji 
zewnętrznych w 
Polsce 

• opisuje 
skutki migracji 
zewnętrznych z 
punktu widzenia 
interesów Polski 

• porównuje 
wielkość 
migracji 
zagranicznych 
w Polsce i w 
powiecie, w 
którym mieszka 
oraz formułuje 
wnioski 

• nie potrafi 
wymienić przyczyn 
rozwoju terenów 
podmiejskich 

• wymienia 
przyczyny rozwoju 
terenów 
podmiejskich 

• opisuje wielkość 
migracji 
zewnętrznych w 
Polsce w latach 
1980–2008 

• wyjaśnia 
przyczyny głównych 
kierunków 
współczesnych 
migracji 
zewnętrznych 
Polaków 

    

• nie potrafi 
wymienić przyczyn 
emigracji 
zagranicznej 
Polaków  

• wymienia 
przyczyny emigracji 
zagranicznej 
Polaków  

• opisuje 
przyczyny migracji 
poszczególnych grup 
ludności w Polsce 

• charakteryzuje 
wybrane skupiska 
Polonii na świecie  

    

• nie potrafi 
wymienić nazw 
krajów, do których 
migrują Polacy i 
wskazać je na 
mapie 
ogólnogeograficznej 

• wymienia 
nazwy krajów, do 
których migrują 
Polacy i wskazuje 
je na mapie 
ogólnogeograficzne
j 

• wyjaśnia 
przyczyny wzrostu 
przyrostu 
rzeczywistego w 
Polsce w ostatnich 
latach 

• oblicza przyrost 
rzeczywisty ludności 
Polski 

    



 

• wymienia nazwy 
krajów 
zamieszkiwanych 
przez Polonię i 
wskazuje je na 
mapie 
ogólnogeograficznej 

• wymienia 
nazwy krajów 
zamieszkiwanych 
przez Polonię i 
wskazuje je na 
mapie 
ogólnogeograficzne
j 

        

15.          
      

Struktura 
zatrudnienia. 
Problemy rynku 
pracy 

• nie potrafi 
porównać strukturę 
zatrudnienia 
ludności w krajach 
wysoko i słabo 
rozwiniętych 
gospodarczo ze 
strukturą w Polsce 

• porównuje 
strukturę 
zatrudnienia 
ludności w krajach 
wysoko i słabo 
rozwiniętych 
gospodarczo ze 
strukturą w Polsce 

• opisuje na 
podstawie danych 
statystycznych 
zmiany struktury 
zatrudnienia ludności 
w Polsce w latach 
1930–2008 

• wyjaśnia zmiany 
w strukturze 
zatrudnienia w 
Polsce w latach 
1930–2008 w Polsce 

• porównuje 
strukturę 
zatrudnienia w 
swoim 
województwie 
oraz innych 
województwach i 
formułuje 
wnioski 

• oblicza 
stopę 
bezrobocia w 
Polsce 

• nie potrafi 
wymienić nazw 
województw o 
najwyższym 
zatrudnieniu w 
usługach i wskazać 
te województwa na 
mapie Polski 

• wymienia 
nazwy województw 
o najwyższym 
zatrudnieniu w 
usługach i wskazuje 
te województwa na 
mapie Polski 

• wyjaśnia 
przyczyny zmian 
struktury 
zatrudnienia ludności 
w Polsce 

• porównuje 
strukturę 
zatrudnienia ludności 
według sektorów 
gospodarki w ciągu 
ostatnich 30 lat 

• omawia 
przyczyny 
zróżnicowania 
struktury 
zatrudnienia w 
wybranych 
województwach 
Polski 

• prognozuje 
zmiany w 
strukturze 
zatrudnienia w 
Polsce 



 

• nie potrafi 
wymienić przyczyny 
i skutki bezrobocia w 
Polsce 

• wymienia 
przyczyny i skutki 
bezrobocia w 
Polsce 

• ocenia zmiany w 
strukturze 
zatrudnienia w 
Polsce w ostatnich 
latach 

• porównuje 
zatrudnienie według 
sektorów gospodarki 
w Polsce i 
wybranych krajach 

• wykazuje 
różnice w 
strukturze 
zatrudnienia 
ludności w 
Polsce i 
zamieszkiwany
m regionie 

  

• nie potrafi 
wymienić przyczyn 
emigracji 
zarobkowej 

• wymienia 
przyczyny emigracji 
zarobkowej 

• ocenia stopę 
bezrobocia w swoim 
województwie 

• analizuje stopę 
bezrobocia w 
wybranych 
województwach i 
formułuje wnioski 

• omawia 
przyczyny 
bezrobocia oraz 
zmiany stopy 
bezrobocia w 
Polsce w latach 
1990–2009 

  

• nie potrafi 
wyjaśnić znaczenia 
terminu „stopa 
bezrobocia”  

• wyjaśnia 
znaczenie terminu 
„stopa bezrobocia”  

  • opisuje stopę 
bezrobocia w 
zamieszkiwanym 
województwie i 
porównuje ją ze 
stopą bezrobocia w 
innych 
województwach 

• proponuje 
sposoby 
przeciwdziałania 
bezrobociu 

  

• nie potrafi 
wymienić głównych, 
aktualnych 
problemów na rynku 
pracy w Polsce i w 
regionie, w którym 
mieszka 

• wymienia 
główne, aktualne 
problemy rynku 
pracy w Polsce i w 
regionie, w którym 
mieszka 

        



 

16.          
      

Struktura 
narodowościowa. 
Społeczności 
etniczne 

• nie potrafi 
wymienić nazw 
regionów 
zamieszkiwanych 
przez mniejszości 
narodowe i wskazać 
je na mapie Polski 

• wymienia 
nazwy regionów 
zamieszkiwanych 
przez mniejszości 
narodowe i 
wskazuje je na 
mapie Polski 

• wyjaśnia, 
dlaczego Polska jest 
krajem niemal 
jednolitym 
narodowościowo 

• porównuje 
liczebność 
mniejszości 
narodowych w 
Polsce przed II 
wojną światową i 
obecnie oraz 
wyjaśnia przyczyny 
tych zmian 

• wykazuje 
zróżnicowanie 
struktury 
narodowościowe
j Polski sprzed II 
wojny światowej 
i obecnie 

• 
charakteryzuje 
dorobek 
kulturowy 
wybranych grup 
etnicznych i 
mniejszości 
narodowych 

• nie potrafi 
wymienić nazw 
mniejszości 
etnicznych i opisać 
rozmieszczenie tych 
mniejszości na 
podstawie mapy 
Polski 

• wymienia 
nazwy mniejszości 
etnicznych i opisuje 
rozmieszczenie 
tych mniejszości na 
podstawie mapy 
Polski 

• opisuje strukturę 
narodowościową 
Polski 

• opisuje 
zróżnicowanie 
narodowościowe i 
etniczne wybranych 
regionów Polski 

• analizuje 
przyczyny 
nierównomierne
go 
rozmieszczenia 
mniejszości 
narodowych w 
Polsce 

    • wyjaśnia 
znaczenie terminów: 
„państwo 
wielonarodowościow
e”, „państwo jednolite 
narodowościowo”, 
„mniejszość 
narodowa”, 
„mniejszość 
etniczna”, 
„społeczność 
etniczna” 

  • wyszukuje 
informacje o 
dorobku 
kulturowym 
wybranych 
mniejszości 
etnicznych i 
narodowych 



 

17.          
      

Urbanizacja • nie potrafi 
wymienić cech miast 
polskich 

• wymienia cechy 
miast polskich 

• opisuje przejawy 
procesu urbanizacji 
w Polsce 

• porównuje 
proces urbanizacji z 
lat 70. XX w. z 
obecnym procesem 
urbanizacji 

• ocenia 
wpływ migracji 
ludności ze wsi 
do miast na 
proces 
urbanizacji 

• oblicza 
wskaźnik 
urbanizacji w 
wybranych 
obszarach 
Polski i 
interpretuje go 

• nie potrafi 
wymienić czynników, 
które miały wpływ na 
intensywność 
urbanizacji w Polsce 

• wymienia 
czynniki, które 
miały wpływ na 
intensywność 
urbanizacji w 
Polsce 

• porównuje 
rozmieszczenie i 
wielkość miast w 
Polsce oraz 
zamieszkiwanym 
regionie 

• porównuje 
wskaźnik urbanizacji 
swojego 
województwa z 
dowolnie wybranym 
województwem i 
formułuje wnioski 

• porównuje 
wskaźnik 
urbanizacji w 
Polsce oraz 
innych krajach i 
wymienia 
przyczyny jego 
zróżnicowania 

• nie potrafi 
odczytać z danych 
statystycznych 
wskaźniki 
urbanizacji dla 
wybranych 
województw  

• odczytuje z 
danych 
statystycznych 
wskaźniki 
urbanizacji dla 
wybranych 
województw  

• opisuje miasta 
Polski według grup 
wielkościowych 

• podaje przyczyny 
zróżnicowania 
wskaźnika 
urbanizacji w 
wybranych regionach 
Polski 

• analizuje i 
ocenia 
rozmieszczenie 
wielkich miast w 
Polsce na 
podstawie mapy 
ogólnogeografic
znej  

• nie potrafi 
wymienić nazw 
obszarów 
najbardziej 
zurbanizowanych w 
Polsce i wskazać te 
obszary na mapie 

• wymienia 
nazwy obszarów 
najbardziej 
zurbanizowanych w 
Polsce i wskazuje 
te obszary na 
mapie 

• opisuje 
aglomeracje 
policentryczne i 
monocentryczne na 
podstawie danych 
statystycznych i map 
tematycznych 

• wykazuje różnice 
między aglomeracją 
policentryczną a 
monocentryczną 

  



 

• nie potrafi 
rozróżnić typy 
aglomeracji w 
Polsce 

• rozróżnia typy 
aglomeracji w 
Polsce 

• opisuje funkcje 
miast na wybranych 
przykładach  

    

• nie potrafi 
wymienić nazw 
aglomeracji 
miejskich i wskazać 
ich na mapie Polski 

• wymienia 
nazwy aglomeracji 
miejskich i 
wskazuje je na 
mapie Polski 

• opisuje 
przemiany 
współczesnych miast 
w Polsce 

    

• nie potrafi 
wyjaśnić znaczenia 
terminów: 
„urbanizacja”, 
„wskaźnik 
urbanizacji”, „wieś”, 
„miasto”, 
„aglomeracja” 

• wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
„urbanizacja”, 
„wskaźnik 
urbanizacji”, „wieś”, 
„miasto”, 
„aglomeracja” 

• wyjaśnia 
przyczyny rozwoju 
wielkich miast w 
Polsce 

    

    • omawia problemy 
mieszkańców dużych 
miast 

    

R
o

ln
ic

tw
o

 i 
p

rz
e

m
y

sł
 18.          

      
Warunki rozwoju 
rolnictwa 

• nie potrafi 
wyjaśnić znaczenia 
terminów: „struktura 
użytkowania ziemi”, 
„użytki rolne”, 
„grunty orne” 

• wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: „struktura 
użytkowania ziemi”, 
„użytki rolne”, 
„grunty orne” 

• wyjaśnia funkcje 
rolnictwa 

• opisuje poziom 
mechanizacji i 
chemizacji rolnictwa 
w Polsce i porównuje 
go z poziomami 
mechanizacji i 
chemizacji w innych 
krajach 

• ocenia 
warunki 
przyrodnicze 
rozwoju 
rolnictwa w 
Polsce 

• porównuje 
warunki rozwoju 
rolnictwa w 
Polsce z 
warunkami 
województwa, w 
którym mieszka 
oraz formułuje 
wnioski 



 

• nie potrafi 
wymienić nazw 
obszarów o 
najkorzystniejszych 
warunkach 
przyrodniczych 
rozwoju rolnictwa i 
wskazać ich na 
mapie Polski 

• wymienia 
nazwy obszarów o 
najkorzystniejszych 
warunkach 
przyrodniczych 
rozwoju rolnictwa i 
wskazuje je na 
mapie Polski 

• opisuje na 
podstawie map 
tematycznych 
warunki przyrodnicze 
rozwoju rolnictwa w 
Polsce 

• wyjaśnia 
przyczyny 
przestrzennego 
zróżnicowania 
wielkości 
gospodarstw rolnych 

• ocenia 
warunki 
pozaprzyrodnicz
e rozwoju 
rolnictwa 

• nie potrafi 
wymienić czynniki 
ograniczające 
rozwój rolnictwa 

• wymienia 
czynniki 
ograniczające 
rozwój rolnictwa 

• wymienia główne 
cechy struktury 
użytkowania ziemi 
oraz wielkości i 
własności 
gospodarstw rolnych 
w Polsce na 
podstawie danych 
statystycznych 

• analizuje skutki 
rozdrobnienia 
gospodarstw rolnych 

• ocenia 
strukturę 
użytkowania 
ziemi w Polsce i 
porównuje ją ze 
strukturą innych 
krajów 

    • opisuje za 
pomocą danych 
statystycznych 
poziom nawożenia i 
mechanizacji 
rolnictwa w Polsce 

    



 

    • wyjaśnia wpływ 
polityki rolnej 
państwa na poziom 
rolnictwa w Polsce 

    

19.          
      

Produkcja 
roślinna 

• nie potrafi 
wyjaśnić znaczenia 
terminów: „struktura 
upraw”, „plony”, 
„zbiory” 

• wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: „struktura 
upraw”, „plony”, 
„zbiory” 

• wymienia główne 
cechy struktury 
zasiewów w Polsce 
na podstawie analizy 
map, wykresów i 
danych liczbowych 

• wyjaśnia 
znaczenie produkcji 
roślinnej w 
wyżywieniu ludności 
kraju 

• wyjaśnia 
związek między 
żyznością gleb a 
rodzajem upraw  

• porównuje 
plony i zbiory 
wybranych 
roślin w Polsce i 
innych krajach 
na podstawie 
danych 
statystycznych 
oraz formułuje 
wnioski 

• nie potrafi 
wymienić nazw 
głównych roślin 
uprawnych w Polsce 

• wymienia 
nazwy głównych 
roślin uprawnych w 
Polsce 

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

• opisuje strukturę 
powierzchni 
zasiewów w Polsce 

• uzasadnia 
zróżnicowanie 
natężenia upraw 
roślin  

• nie potrafi 
wymienić czynników 
warunkujących 
rozmieszczenie 
upraw w Polsce 

• wymienia 
czynniki 
warunkujące 
rozmieszczenie 
upraw w Polsce 

• wymienia 
przyczyny 
zróżnicowania w 
rozmieszczeniu 
wybranych upraw 
(pszenicy, 
ziemniaków, 
buraków cukrowych) 

  w wybranych 
rejonach 



 

20.          
      

Produkcja 
zwierzęca 

• nie potrafi 
wyjaśnić znaczenia 
terminów: „hodowla 
zwierząt”, „pogłowie” 

• wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: „hodowla 
zwierząt”, 
„pogłowie” 

• wyróżnia główne 
cechy struktury 
hodowli w Polsce na 
podstawie analizy 
map, wykresów i 
danych liczbowych 

• wyjaśnia 
znaczenie produkcji 
zwierzęcej w 
wyżywieniu ludności 
kraju 

• ocenia 
strukturę 
hodowli zwierząt 
gospodarskich w 
Polsce 

• uzasadnia 
potrzebę 
rozwoju 
gospodarstw 
ekologicznych 
w Polsce 

• nie potrafi opisać 
głównych kierunków 
produkcji zwierzęcej 
w Polsce 

• opisuje główne 
kierunki produkcji 
zwierzęcej w 
Polsce 

• opisuje pogłowie 
bydła i trzody 
chlewnej w Polsce w 
wybranych latach 

• wyjaśnia 
zróżnicowanie 
natężenia hodowli 
wybranych zwierząt 
gospodarskich w 
wybranych rejonach 

• ocenia 
towarowość 
polskiego 
rolnictwa 

• nie potrafi 
omówić jaki jest cel 
hodowli zwierząt 

• omawia cele 
hodowli zwierząt 

• wymienia nazwy 
obszarów hodowli 
wybranych zwierząt i 
wskazuje je na 
mapie Polski 

• porównuje na 
podstawie danych 
liczbowych 
wydajność hodowli 
zwierząt w Polsce z 
wydajnością hodowli 
w innych krajach 

• wyjaśnia 
przyczyny 
wysokich 
kosztów 
produkcji rolnej 



 

• nie potrafi 
wskazać przyczyn 
spadku ilości 
pogłowia zwierząt 
hodowlanych w 
Polsce 

• wskazuje 
przyczyny spadku 
ilości pogłowia 
zwierząt 
hodowlanych w 
Polsce 

• wymienia 
przyczyny 
zróżnicowania 
rozmieszczenia 
hodowli bydła i 
trzody chlewnej w 
Polsce 

    

21.          
      

Zmiany w polskim 
przemyśle 

• nie potrafi 
dokonać podziału 
przemysłu na sekcje 
i działy 

• klasyfikuje 
przemysł na sekcje 
i działy 

• wyjaśnia 
znaczenie przemysłu 
w tworzeniu dóbr 
materialnych 

• ocenia znaczenie 
przemysłu dawniej i 
obecnie 

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

• uzasadnia 
potrzebę 
restrukturyzacji 
przemysłu w 
wybranych 
okręgach 
przemysłowych 

• nie potrafi opisać 
na wybranych 
przykładach czynniki 
lokalizacji przemysłu 

• opisuje na 
wybranych 
przykładach 
czynniki lokalizacji 
przemysłu 

• charakteryzuje 
czynniki lokalizacji 
przemysłu 

• omawia cele 
tworzenia 
specjalnych stref 
ekonomicznych 

• ocenia 
społeczne i 
gospodarcze 
korzyści 
utworzenia 
specjalnych stref 
ekonomicznych 

• ocenia 
gospodarcze 
korzyści oraz 
społeczne 
skutki 
restrukturyzacji i 
prywatyzacji 
przemysłu 

•nie potrafi 
wymienić najlepiej 
rozwijające się 
działy produkcji 
przemysłowej w 
Polsce 

• wymienia 
najlepiej rozwijające 
się obecnie w 
Polsce działy 
produkcji 
przemysłowej  

• wyjaśnia 
przyczyny zmian 
zachodzących w 
przemyśle w Polsce i 
regionie 
zamieszkania 

• wyjaśnia 
przyczyny 
przestrzennego 
zróżnicowania 
lokalizacji okręgów 
przemysłowych 

• uzasadnia 
potrzebę 
rozwijania 
nowoczesnych 
działów 
produkcji 
przemysłowej 

  



 

• nie potrafi 
wymienić przyczyn 
przemian 
gospodarczych, 
które zaszły w 
Polsce po 1989 roku  

• wymienia 
przyczyny przemian 
gospodarczych, 
które zaszły w 
Polsce po 1989 
roku  

• opisuje proces 
restrukturyzacji i 
prywatyzacji 
przemysłu 

• ocenia korzyści i 
negatywne skutki 
koncentracji 
przemysłu 

    

    • wymienia nazwy 
okręgów 
przemysłowych i 
wskazuje te okręgi 
na mapie Polski 

• wyjaśnia 
przyczyny zmian 
zachodzących w 
przemyśle w regionie 
swojego 
zamieszkania  

    

    • opisuje czynniki 
lokalizacji wybranych 
okręgów 
przemysłowych w 
Polsce 

      

22.          
      

Górnictwo • nie potrafi 
dokonać podziału 
surowców 
mineralnych 

• klasyfikuje 
surowce mineralne 

• kreśli diagramy 
ilustrujące wielkość 
wydobycia 
wybranych 
surowców 

• wyjaśnia 
znaczenie 
gospodarcze 
surowców 
mineralnych 

• ocenia na 
podstawie 
danych 
statystycznych 
zasoby 
surowców 
mineralnych w 
Polsce 

• wykazuje 
zależności 
między 
lokalizacją 
kopalni w 
Polsce a 
lokalizacją 
zakładów 



 

• nie potrafi 
wymienić nazw 
obszarów 
wydobywania 
surowców 
mineralnych i 
wskazać te obszary 
na mapie Polski 

• wymienia 
nazwy obszarów 
wydobywania 
surowców 
mineralnych i 
wskazuje te 
obszary na mapie 
Polski 

• wymienia 
przyczyny spadku 
wydobycia węgla 
kamiennego  

• analizuje 
strukturę wydobycia 
surowców 
mineralnych w 
Polsce 

• porównuje 
wielkość 
wydobycia 
poszczególnych 
surowców 
mineralnych w 
Polsce z 
wielkością 
wydobycia tych 
surowców w 
innych krajach 

przemysłowych 
przetwarzającyc
h wydobywane 
surowce 

• nie potrafi 
odczytać z danych 
statystycznych 
wielkości wydobycia 
wybranych 
surowców w Polsce 

• odczytuje z 
danych 
statystycznych 
wielkości 
wydobycia 
wybranych 
surowców w Polsce 

• określa 
przyczyny importu 
niektórych surowców 
mineralnych 

• analizuje 
diagramy ilustrujące 
wielkość wydobycia 
wybranych 
surowców 
mineralnych w 
Polsce 

• wykazuje 
potrzebę 
racjonalnego 
wykorzystania 
surowców 
mineralnych w 
Polsce 

          
23.          
      

Energetyka • nie potrafi 
sklasyfikować 
elektrowni 

• klasyfikuje 
elektrownie 

• opisuje strukturę 
produkcji energii 
elektrycznej według 
rodzajów elektrowni 

• wyjaśnia 
przyczyny i skutki 
dominacji energetyki 
cieplnej 

• ocenia 
strukturę 
produkcji energii 
elektrycznej 
według rodzajów 
elektrowni 

• wykazuje 
korzyści z 
wykorzystywani
a 
alternatywnych 
źródeł energii 



 

• nie potrafi 
wymienić nazw 
źródeł energii 

• wymienia 
nazwy źródeł 
energii 

• wymienia nazwy 
wybranych 
elektrowni cieplnych i 
wodnych oraz 
wskazuje te 
elektrownie na mapie 
Polski 

• przedstawia i 
ocenia wpływ 
energetyki na stan 
środowiska 
przyrodniczego 

• przedstawia 
na podstawie 
różnych danych 
strukturę 
wykorzystania 
źródeł energii w 
Polsce i 
formułuje 
wnioski 

• nie potrafi opisać 
czynników lokalizacji 
wybranych 
elektrowni 

• opisuje czynniki 
lokalizacji 
wybranych 
elektrowni 

• odczytuje z 
danych 
statystycznych i 
diagramów wielkość 
produkcji energii 
elektrycznej 

    

• nie potrafi opisać 
wad i zalet 
poszczególnych 
rodzajów elektrowni 

• opisuje wady i 
zalety 
poszczególnych 
rodzajów elektrowni 
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24.          
      

Podział usług • nie potrafi 
sklasyfikować usług 

• klasyfikuje 
usługi 

• opisuje 
znaczenie usług we 
współczesnej 
gospodarce Polski 

• wyjaśnia 
przyczyny i skutki 
rozwoju usług w 
Polsce 

• wykazuje 
znaczenie usług 
w tworzeniu 
PKB 

• wykazuje 
związki między 
łącznością a 
rozwojem 
gospodarczym 

• nie potrafi 
wyjaśnić znaczenia 
terminów: „usługi”, 
„transport”, 
„komunikacja” 

• wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: „usługi”, 
„transport”, 
„komunikacja” 

• wyjaśnia szybki 
rozwój wybranych 
usług w Polsce i 
regionie 
zamieszkania 

• ocenia 
dostępność do usług 
telekomunikacyjnych 
w Polsce na tle 
innych krajów 

• ocenia 
dostęp do 
internetu w 
swoim 
województwie i 
wybranych 
województwach 



 

• nie potrafi 
wymienić 
przykładów działów 
usług rozwijających 
się i zanikających 

• wymienia 
przykłady działów 
usług rozwijających 
się i zanikających 

• wyjaśnia 
znaczenie łączności 

• analizuje 
przyczyny rozwoju 
telefonii komórkowej 
w Polsce 

• ocenia 
przyczyny i 
skutki rozwoju 
technologii 
informacyjnej 

• nie potrafi 
wymienić nazw 
usług rozwijających 
się w jego regionie  

• wymienia 
nazwy usług 
rozwijających się w 
jego regionie  

• opisuje 
znaczenie 
telekomunikacji 

    

• nie potrafi 
wymienić usług 
świadczonych przez 
komunikację 

• wymienia 
rodzaje usług 
świadczonych 
przez komunikację 

• porównuje liczbę 
abonentów 
telefonicznych w 
Polsce z liczbą 
abonentów w innych 
krajach Europy 

    

• nie potrafi 
wymienić czynników 
wpływających na 
rozwój telefonii 
komórkowej 

• wymienia 
czynniki 
wpływające na 
rozwój telefonii 
komórkowej 

• porównuje liczbę 
użytkowników 
internetu w Polsce z 
liczbą użytkowników 
Internetu w innych 
krajach Europy 

    



 

25.          
      

Transport lądowy • nie potrafi 
rozróżnić transportu 

• rozróżnia 
rodzaje transportu 

• opisuje 
znaczenie 
poszczególnych 
działów transportu 
lądowego w 
gospodarce kraju i 
życiu codziennym 

• wykazuje wady i 
zalety 
poszczególnych 
rodzajów transportu 
lądowego 

• analizuje 
jakość sieci 
transportowej w 
Polsce 

• wykazuje 
wpływ 
transportu na 
rozwój innych 
dziedzin 
gospodarki 

• nie potrafi opisać 
struktury przewozów 
ładunków 
transportem 
kolejowym w Polsce 

• opisuje 
strukturę 
przewozów 
ładunków 
transportem 
kolejowym w 
Polsce 

• analizuje 
przewóz ładunków i 
pasażerów w Polsce 
według rodzajów 
transportu 

• wyjaśnia 
przyczyny 
zróżnicowania 
gęstości sieci dróg 
kołowych oraz linii 
kolejowych w Polsce 

• przewiduje 
skutki 
gwałtownego 
rozwoju 
motoryzacji 

• nie potrafi 
wymienić przyczyn 
wzrostu znaczenia 
transportu 
samochodowego i 
przesyłowego w 
Polsce 

• wymienia 
przyczyny wzrostu 
znaczenia 
transportu 
samochodowego i 
przesyłowego w 
Polsce 

• omawia 
przestrzenne 
zróżnicowanie 
gęstości sieci 
kolejowej i dróg 
kołowych w Polsce 

• porównuje 
gęstość sieci dróg 
kołowych oraz linii 
kolejowych w Polsce 
z gęstością tych sieci 
w innych krajach 

• wykazuje 
wpływ transportu 
na rozwój innych 
dziedzin 
gospodarki 

    • uzasadnia 
konieczność 
modernizacji 
transportu lądowego 
w Polsce 

• wyjaśnia 
potrzebę budowy 
nowoczesnych 
autostrad 

  



 

    • wskazuje na 
mapie Polski główne 
szlaki transportu 
lądowego 

    

    • wyjaśnia 
znaczenie terminu 
„tranzyt 
międzynarodowy” 

    

26.          
      

Transport wodny i 
lotniczy 

• nie potrafi 
wymienić cech 
transportu 
morskiego 

• wymienia cechy 
transportu 
morskiego 

• wyjaśnia 
znaczenie transportu 
morskiego, wodnego 
śródlądowego i 
lotniczego w 
gospodarce kraju 

• porównuje 
wielkości 
przeładunków w 
polskich portach 
morskich 

• wykazuje na 
przykładach 
znaczenie 
transportu 
morskiego, 
wodnego 
śródlądowego i 
lotniczego w 
Polsce 

• porównuje 
odległości oraz 
koszty 
przewozu 
towarów i 
pasażerów 
różnymi 
środkami 
transportu w 
Polsce 

• nie potrafi opisać 
morską flotę 
transportową w 
Polsce 

• opisuje morską 
flotę transportową 
w Polsce 

• wymienia 
najważniejsze 
połączenia promowe 
z Polski i wskazuje je 
na mapie  

• wyjaśnia 
przyczyny 
niewielkiego 
znaczenia transportu 
śródlądowego w 
Polsce 

• analizuje 
międzynarodowy 
ruch pasażerski 
w polskich 
portach 
morskich 

• nie potrafi 
wyjaśnić, dlaczego 
polscy armatorzy 
rejestrują swoje 
statki w krajach 
taniej bandery 

• wyjaśnia, 
dlaczego polscy 
armatorzy rejestrują 
swoje statki w 
krajach taniej 
bandery 

• wymienia nazwy 
głównych szlaków 
transportu wodnego 
śródlądowego i 
wskazuje te szlaki na 
mapie 

• analizuje 
wielkość ruchu 
pasażerskiego w 
polskich portach 
lotniczych 

• wykazuje 
wpływ transportu 
na rozwój innych 
dziedzin 
gospodarki 



 

• nie potrafi 
wymienić nazw 
polskich miast 
mających swoje 
lotniska i wskazać 
ich na mapie 

• wymienia 
nazwy polskich 
miast mających 
swoje lotniska i 
wskazuje je na 
mapie 

• omawia 
znaczenie kanałów 
śródlądowych w 
Polsce 

• analizuje wady i 
zalety transportu 
morskiego, wodnego 
śródlądowego i 
lotniczego 

  

• nie potrafi 
omówić przyczyn 
wzrostu znaczenia 
tanich linii lotniczych 
w Polsce 

• omawia 
przyczyny wzrostu 
znaczenia tanich 
linii lotniczych w 
Polsce 

      

27.          
      

Handel • nie potrafi 
wyjaśnić znaczenia 
terminów: „handel 
zagraniczny”, 
„import”, „eksport”, 
„saldo bilansu 
handlu 
zagranicznego”  

• wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: „handel 
zagraniczny”, 
„import”, „eksport”, 
„saldo bilansu 
handlu 
zagranicznego”  

• omawia bilans 
handlu 
zagranicznego w 
Polsce 

• ocenia znaczenie 
handlu 
zagranicznego w 
rozwoju innych 
dziedzin gospodarki  

• analizuje 
dane liczbowe 
dotyczące 
bilansu handlu 
zagranicznego 
Polski w 
ostatnich latach i 
formułuje 
wnioski 

• proponuje 
sposoby 
uzyskania przez 
Polskę 
dodatniego 
bilansu handlu 
zagranicznego 

• nie potrafi 
wyjaśnić znaczenia 
handlu 
zagranicznego w 
życiu codziennym 

• wyjaśnia 
znaczenie handlu 
zagranicznego w 
życiu codziennym 

• wyjaśnia 
przyczyny ujemnego 
salda bilansu handlu 
zagranicznego 



 

• nie potrafi 
wymienić nazw 
głównych partnerów 
handlowych Polski 

• wymienia 
nazwy głównych 
partnerów 
handlowych Polski 

  

• nie potrafi 
wymienić nazw 
towarów 
eksportowanych z 
Polski 

• wymienia 
nazwy towarów 
eksportowanych z 
Polski 

  

• nie potrafi 
wymienić nazw 
towarów 
importowanych do 
Polski 

• wymienia 
nazwy towarów 
importowanych do 
Polski 

  

28.          
      

Turystyka • nie potrafi 
wyjaśnić znaczenia 
terminów: 
„turystyka”, „walory 
turystyczne”, 
„infrastruktura 
turystyczna” 

• wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
„turystyka”, „walory 
turystyczne”, 
„infrastruktura 
turystyczna” 

• opisuje wpływ 
turystyki na 
tworzenie PKB w 
Polsce 

• porównuje 
wpływy z turystyki w 
Polsce z wpływami z 
turystyki w 
wybranych krajach 

• wykazuje 
znaczenie 
rozbudowy 
infrastruktury 
turystycznej dla 
rozwoju turystyki 
w Polsce 

• uzasadnia 
potrzebę 
ochrony 
walorów 
turystycznych 

• nie potrafi 
sklasyfikować 
turystyki ze względu 
na cel wyjazdów 

• klasyfikuje 
turystykę ze 
względu na cel 
wyjazdów 

• wykazuje na 
przykładach walory 
turystyczne Polski 

• porównuje 
wielkość ruchu 
turystycznego w 
Polsce i z wielkością 
ruchu turystycznego 
w wybranych krajach 
Europy w ostatnich 
latach 

• ocenia 
walory 
turystyczne 
wybranych 
regionów Polski 



 

• nie potrafi 
wyjaśnić przyczyn 
wzrostu ruchu 
turystycznego w 
Polsce po 1989 roku 

• wyjaśnia 
przyczyny wzrostu 
ruchu 
turystycznego w 
Polsce po 1989 
roku 

• wymienia nazwy 
regionów oraz 
ośrodków 
turystycznych w 
Polsce o wysokich 
walorach 
turystycznych i 
wskazuje je na 
mapie 

• opisuje ruch 
turystyczny w swoim 
województwie 

• wyjaśnia 
znaczenie 
turystyki 
krajowej jako 
źródła dochodu 
regionu i 
państwa 

    • opisuje polskie 
obiekty znajdujące 
się na Liście 
światowego 
dziedzictwa 
kulturowego i 
przyrodniczego 
UNESCO 

• ocenia walory 
turystyczne Polski z 
punktu widzenia 
zagranicznego 
turysty 

  

      • porównuje 
atrakcyjność 
turystyczną 
wybranych regionów 
w Polsce 
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 29.          

      
Miejsce Polski w 
świecie 

• nie potrafi 
określić wskaźników 
rozwoju 
gospodarczego i 
społecznego Polski 

• określa 
wskaźniki rozwoju 
gospodarczego i 
społecznego Polski 

• wyjaśnia 
potrzebę współpracy 
międzynarodowej 

• porównuje PKB 
w Polsce i innych 
krajach 

• ocenia na 
podstawie 
wskaźników 
poziom rozwoju 
gospodarczego 
Polski 

• 
charakteryzuje 
wybrany 
euroregion 



 

• nie potrafi 
wymienić 
przykładów 
współpracy 
międzynarodowej 

• wymienia 
przykłady 
współpracy 
międzynarodowej 

• ustala na 
podstawie danych 
statystycznych 
poziom rozwoju 
gospodarczego i 
społecznego Polski 

• analizuje i 
porównuje dane 
statystyczne 
dotyczące produkcji 
wybranych towarów 
w Polsce i innych 
krajach 

• ocenia 
korzyści 
wynikające ze 
współpracy 
międzynarodow
ej 

• nie potrafi 
wymienić 
przykładów 
inwestycji 
zagranicznych w 
Polsce 

• wymienia 
przykłady inwestycji 
zagranicznych w 
Polsce 

• wymienia nazwy 
euroregionów i 
wskazuje 
euroregiony na 
mapie Polski 

• wyjaśnia korzyści 
wynikające z 
inwestycji 
zagranicznych w 
Polsce 

• ocenia skutki 
integracji Polski 
z UE i NATO 

• nie potrafi 
wymienić nazw 
największych 
organizacji 
międzynarodowych 

• wymienia 
nazwy 
największych 
organizacji 
międzynarodowych 

• wyjaśnia 
znaczenie 
euroregionów  

• ocenia znaczenie 
euroregionów 

  

      • określa rolę 
Polski w strukturach 
międzynarodowych 
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 30.          
      

Zanieczyszczenie 
środowiska 
przyrodniczego 

• nie potrafi 
wymienić źródeł 
zanieczyszczeń 
środowiska 
przyrodniczego 
Polski 

• wymienia źródła 
zanieczyszczeń 
środowiska 
przyrodniczego 
Polski 

• opisuje wpływ 
przemysłu na stan 
środowiska 

• ocenia wpływ 
ścieków 
komunalnych na stan 
czystości wód w 
Polsce 

• wykazuje 
konieczność 
ochrony 
środowiska 
przyrodniczego 
w Polsce 

• proponuje 
sposoby 
ograniczenia 
zanieczyszczani
a środowiska 
odpadami 
wytwarzanymi 
przez człowieka 



 

• nie potrafi 
wymienić skutków 
zanieczyszczenia 
środowiska 
przyrodniczego 

• wymienia skutki 
zanieczyszczenia 
środowiska 
przyrodniczego 

• opisuje 
zagrożenia 
wynikające ze 
składowania śmieci i 
odpadów 
poprodukcyjnych 

• opisuje stan 
jakości wód Wisły i 
Odry na podstawie 
diagramu 

• proponuje 
konkretne 
działania na 
rzecz ochrony 
środowiska 
przyrodniczego 
zamieszkiwany
m regionie  

• ocenia 
skutki 
społeczne i 
gospodarcze 
zanieczyszczeni
a środowiska 
przyrodniczego 

• nie potrafi 
wymienić sposobów 
zmniejszania emisji 
zanieczyszczeń 
przemysłowych 

• wymienia 
sposoby 
zmniejszania emisji 
zanieczyszczeń 
przemysłowych 

• opisuje wpływ 
środków transportu 
na stan środowiska 

• wyjaśnia 
przyczyny i skutki 
eutrofizacji 

• wyjaśnia 
proces 
powstawania 
kwaśnych 
opadów 

  

    • uzasadnia 
konieczność 
segregacji śmieci 
oraz oszczędności 
energii i wody 

• opisuje 
zróżnicowanie 
regionalne 
zanieczyszczenia 
środowiska 
przyrodniczego w 
Polsce 

    

    • wymienia skutki 
przedostawania się 
odpadów 
poprodukcyjnych do 
środowiska 

      



 

    • wymienia skutki 
zanieczyszczania 
środowiska środkami 
chemicznymi 
stosowanymi w 
rolnictwie 
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31.          
      

Pobrzeża • nie potrafi 
wymienić nazw krain 
geograficznych 
pobrzeży i wskazać 
te krainy na mapie 

• wymienia 
nazwy krain 
geograficznych 
pobrzeży i 
wskazuje te krainy 
na mapie 

• opisuje na 
podstawie map 
tematycznych 
najważniejsze cechy 
krajobrazu pobrzeży  

• wyjaśnia genezę 
Żuław Wiślanych 

• wykazuje 
wpływ 
zewnętrznych 
czynników 
rzeźbotwórczych 
na 
ukształtowanie 
powierzchni 
pobrzeży 

• ocenia 
możliwości 
rozwoju 
gospodarczego 
pobrzeży 

• nie potrafi 
wymienić nazw 
najważniejszych 
miast pobrzeży i 
wskazać te miasta 
na mapie  

• wymienia 
nazwy 
najważniejszych 
miast pobrzeży i 
wskazuje te miasta 
na mapie  

• opisuje klimat 
pobrzeży na 
podstawie mapy 
klimatycznej 

• wyjaśnia genezę 
mierzei  

• wykazuje 
związki między 
warunkami 
przyrodniczymi a 
cechami 
gospodarki 
pobrzeży  



 

• nie potrafi 
wymienić atrakcji 
turystyczne 
pobrzeży 

• wymienia 
atrakcje turystyczne 
pobrzeży 

• opisuje na 
podstawie map 
tematycznych 
najważniejsze cechy 
gospodarki pobrzeży 

• porównuje cechy 
oraz genezę 
wybrzeża klifowego i 
płaskiego 

• przedstawia 
prezentację 
multimedialną 
na temat 
walorów 
turystycznych 
wybranego 
regionu 
geograficznego, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
jego walorów 
kulturowych 

    • charakteryzuje 
wybrane miasta 
pobrzeży 

• ocenia walory 
turystyczne pobrzeży 

  

32.          
      

Pojezierza • nie potrafi 
wymienić nazw krain 
geograficznych 
pojezierzy i wskazać 
te krainy na mapie 
Polski 

• wymienia 
nazwy krain 
geograficznych 
pojezierzy i 
wskazuje te krainy 
na mapie Polski 

• opisuje 
najważniejsze cechy 
krajobrazu pojezierzy 
na podstawie map 
tematycznych 

• wyjaśnia genezę 
rzeźby pojezierzy 

• wyjaśnia 
zróżnicowanie 
krajobrazu w 
pasie pojezierzy 

• ocenia 
możliwości 
rozwoju 
gospodarczego 
pojezierzy 

• nie potrafi 
wyróżnić cech 
rzeźby 
młodoglacjalnej 
pojezierzy na 
podstawie 
schematów i 
fotografii 

• wyróżnia cechy 
rzeźby 
młodoglacjalnej 
pojezierzy na 
podstawie 
schematów i 
fotografii 

• rozróżnia formy 
polodowcowe na 
podstawie zdjęć i 
schematów 

• wyjaśnia genezę 
mis jeziornych 
występujących pasie 
pojezierzy 

• wykazuje 
wpływ rzeźby 
terenu na 
zróżnicowanie 
opadów 
atmosferycznych 
w pasie 
pojezierzy 



 

• nie potrafi 
wymienić nazw 
jezior 
polodowcowych i 
wskazać te jeziora 
na mapie Polski 

• wymienia 
nazwy jezior 
polodowcowych i 
wskazuje te jeziora 
na mapie Polski 

• opisuje na 
podstawie map 
klimatycznych 
zróżnicowanie 
klimatyczne 
pojezierzy 

• porównuje cechy 
klimatu Pojezierza 
Myśliborskiego z 
cechami klimatu 
Pojezierza 
Suwalskiego 

• wykazuje 
związki między 
warunkami 
przyrodniczymi a 
cechami 
gospodarki 
pojezierzy  

• nie potrafi 
wymienić nazw 
surowców 
mineralnych 
pojezierzy 

• wymienia 
nazwy surowców 
mineralnych 
pojezierzy 

• opisuje na 
podstawie map 
tematycznych 
najważniejsze cechy 
gospodarki 
pojezierzy 

• ocenia walory 
krajobrazowe i 
przyrodnicze 
pojezierzy 

• przedstawia 
prezentację 
multimedialną 
na temat 
walorów 
turystycznych 
wybranego 
regionu 
geograficznego, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
jego walorów 
kulturowych 

• nie potrafi 
określić atrakcji 
turystycznych 
pojezierzy 

• określa atrakcje 
turystyczne 
pojezierzy 

• wymienia nazwy 
kompleksów leśnych 
oraz parków 
narodowych w pasie 
pojezierzy oraz 
wskazuje je na 
mapie Polski 

    



 

• nie potrafi 
wymienić nazw 
najważniejszych 
miast pojezierzy i 
wskazać te miasta 
na mapie Polski 

• wymienia 
nazwy 
najważniejszych 
miast pojezierzy i 
wskazuje te miasta 
na mapie Polski 

• opisuje wybrane 
miasta pojezierzy 

    

33.          
      

Niziny 
Środkowopolskie 

• nie potrafi 
wymienić nazw krain 
geograficznych Nizin 
Środkowopolskich i 
wskazać te krainy 
na mapie  

• wymienia 
nazwy krain 
geograficznych 
Nizin 
Środkowopolskich i 
wskazuje te krainy 
na mapie  

• opisuje cechy 
krajobrazu Nizin 
Środkowopolskich na 
podstawie map 
tematycznych 

• wyjaśnia różnice 
między krajobrazem 
młodoglacjalnym a 
staroglacjalnym 

• opisuje na 
podstawie 
schematu 
warszawską 
nieckę 
artezyjską 

• ocenia 
możliwości 
rozwoju 
gospodarczego 
Nizin 
Środkowopolski
ch  

• nie potrafi 
wymienić nazw 
kompleksów leśnych 
oraz parków 
narodowych Nizin 
Środkowopolskich i 
wskazać je na 
mapie 

• wymienia 
nazwy kompleksów 
leśnych oraz 
parków narodowych 
Nizin 
Środkowopolskich i 
wskazuje je na 
mapie 

• opisuje na 
podstawie mapy 
ogólnogeograficznej 
układ sieci rzecznej 
w Kotlinie 
Warszawskiej 

• charakteryzuje 
czynniki 
rzeźbotwórcze Nizin 
Środkowopolskich 

• wykazuje 
związki między 
warunkami 
przyrodniczymi a 
cechami 
gospodarki Nizin 
Środkowopolskic
h 



 

• nie potrafi 
wymienić nazw 
obszarów 
bagiennych i 
podmokłych Nizin 
Środkowopolskich i 
wskazać je na 
mapie  

• wymienia 
nazwy obszarów 
bagiennych i 
podmokłych Nizin 
Środkowopolskich i 
wskazuje je na 
mapie  

• opisuje, 
korzystając z map 
klimatycznych, 
zróżnicowanie 
klimatyczne Nizin 
Środkowopolskich 

• ocenia warunki 
przyrodnicze rozwoju 
rolnictwa Niziny 
Śląskiej 

• przedstawia 
prezentację 
multimedialną 
na temat 
walorów 
turystycznych 
wybranego 
regionu 
geograficznego, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
jego walorów 
kulturowych 

• nie potrafi 
wymienić nazw 
największych miast 
Nizin 
Środkowopolskich i 
wskazać te miasta 
na mapie 

• wymienia 
nazwy 
największych miast 
Nizin 
Środkowopolskich i 
wskazuje te miasta 
na mapie 

• opisuje na 
podstawie map 
tematycznych 
rozmieszczenie 
surowców 
mineralnych Nizin 
Środkowopolskich  

    

• nie potrafi 
określić atrakcji 
turystycznych Nizin 
Środkowopolskich 

• określa atrakcje 
turystyczne Nizin 
Środkowopolskich 

• opisuje na 
podstawie map 
tematycznych 
najważniejsze cechy 
gospodarki Nizin 
Środkowopolskich 

    



 

    • omawia na 
podstawie mapy 
gospodarczej 
rozmieszczenie 
ośrodków i okręgów 
przemysłowych Nizin 
Środkowopolskich 
oraz charakteryzuje 
te ośrodki i okręgi 
przemysłowe  

    

    • określa atrakcje 
turystyczne Nizin 
Środkowopolskich 

    

    • opisuje wybrane 
miasta Nizin 
Środkowopolskich  

    

34.          
      

Wyżyny Polskie • nie potrafi 
wymienić nazw krain 
geograficznych 
Wyżyn Polskich i 
wskazać te krainy 
na mapie  

• wymienia 
nazwy krain 
geograficznych 
Wyżyn Polskich i 
wskazuje te krainy 
na mapie  

• omawia 
zróżnicowanie 
klimatyczne Wyżyn 
Polskich na 
podstawie map 
klimatycznych 

• charakteryzuje 
czynniki 
rzeźbotwórcze 
Wyżyn Polskich 

• wyjaśnia 
zróżnicowanie 
krajobrazu 
Wyżyn Polskich 
na podstawie 
map 
tematycznych 

• ocenia 
możliwości 
rozwoju 
gospodarczego 
Wyżyn Polskich 



 

• nie potrafi 
rozpoznać 
przykładów form 
krasowych na 
podstawie 
schematów i zdjęć 

• rozpoznaje 
przykłady form 
krasowych na 
podstawie 
schematów i zdjęć 

• opisuje na 
podstawie map 
tematycznych oraz 
ilustracji cechy 
krajobrazu Wyżyn 
Polskich 

• wyjaśnia genezę 
rzeźby krasowej 

• wykazuje 
związki między 
warunkami 
przyrodniczymi a 
cechami 
gospodarki 
Wyżyn Polskich  

• proponuje 
sposoby 
zagospodarowa
nia terenów 
zdegradowanyc
h na skutek 
działalności 
gospodarczej 
człowieka 

• nie potrafi 
wymienic nazw 
kompleksów leśnych 
oraz parków 
narodowych Wyżyn 
Polskich i wskazac 
je na mapie 

• wymienia 
nazwy kompleksów 
leśnych oraz 
parków narodowych 
Wyżyn Polskich i 
wskazuje je na 
mapie 

• opisuje proces 
powstawania 
gołoborzy 

• opisuje wpływ 
działalności 
gospodarczej 
człowieka na 
krajobraz Wyżyny 
Śląskiej 

• wykazuje 
negatywny 
wpływ 
koncentracji 
ludności i 
przemysłu na 
środowisko 
przyrodnicze 

  

• nie potrafi 
wymienic nazw 
najważniejszych 
miast Wyżyn 
Polskich i wskazac 
te miasta na mapie 

• wymienia 
nazwy 
najważniejszych 
miast Wyżyn 
Polskich i wskazuje 
te miasta na mapie 

• opisuje na 
podstawie mapy 
tematycznej 
rozmieszczenie 
surowców 
mineralnych na 
Wyżynach Polskich 

• wyjaśnia genezę 
wąwozów i parowów 

• przedstawia 
prezentację 
multimedialną 
na temat 
walorów 
turystycznych 
wybranego 
regionu 
geograficznego, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
jego walorów 
kulturowych 

  



 

• nie potrafi 
określić atrakcji 
turystycznych 
Wyżyn Polskich 

• określa atrakcje 
turystyczne Wyżyn 
Polskich 

• omawia związki 
między wydobyciem 
surowców 
mineralnych a 
lokalizacją przemysłu 
na Wyżynach 
Polskich 

• ocenia warunki 
przyrodnicze rozwoju 
rolnictwa Wyżyny 
Lubelskiej 

    

    • omawia warunki 
przyrodnicze rozwoju 
rolnictwa na Wyżynie 
Lubelskiej 

      

    • opisuje na 
podstawie map 
tematycznych 
najważniejsze cechy 
gospodarki Wyżyn 
Polskich 

      

    • opisuje wybrane 
miasta Wyżyn 
Polskich 

      

35.          
      

Kotliny 
Podkarpackie 

• nie potrafi 
wymienić nazw krain 
geograficznych 
Kotlin 
Podkarpackich i 
wskazać te krainy 
na mapie 

• wymienia 
nazwy krain 
geograficznych 
Kotlin 
Podkarpackich i 
wskazuje te krainy 
na mapie 

• opisuje cechy 
krajobrazu Kotlin 
Podkarpackich na 
podstawie map 
tematycznych 

• wyjaśnia genezę 
Kotlin Podkarpackich 

• opisuje 
uwarunkowania 
powstania złóż 
surowców 
mineralnych 
Kotlin 
Podkarpackich 

• ocenia 
możliwości 
rozwoju 
gospodarczego 
Kotlin 
Podkarpackich 



 

• nie potrafi 
wymienić nazw 
kompleksów leśnych 
Kotlin 
Podkarpackich i 
wskazać te 
kompleksy na mapie  

• wymienia 
nazwy kompleksów 
leśnych Kotlin 
Podkarpackich i 
wskazuje te 
kompleksy mapie  

• wymienia nazwy 
surowców 
mineralnych 
występujących w 
Kotlinach 
Podkarpackich i 
wskazuje na mapie 
ogólnogeograficznej 
rejony ich 
występowania  

• wyjaśnia rolę 
rzek w kształtowaniu 
krajobrazu Kotlin 
Podkarpackich 

• wykazuje 
związki między 
warunkami 
przyrodniczymi a 
cechami 
gospodarki 
Kotlin 
Podkarpackich  

• nie potrafi 
omówić atrakcji 
turystycznych Kotlin 
Podkarpackich 

• omawia atrakcje 
turystyczne Kotlin 
Podkarpackich 

• opisuje na 
podstawie map 
klimatycznych cechy 
klimatu Kotlin 
Podkarpackich 

  • przedstawia 
prezentację 
multimedialną 
na temat 
walorów 
turystycznych 
wybranego 
regionu 
geograficznego, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
jego walorów 
kulturowych 

• nie potrafi 
wymienić nazw 
najważniejszych 
miast Kotlin 
Podkarpackich i 
wskazać te miasta 
na mapie 

• wymienia 
nazwy 
najważniejszych 
miast Kotlin 
Podkarpackich i 
wskazuje te miasta 
na mapie 

• opisuje na 
podstawie map 
tematycznych 
najważniejsze cechy 
gospodarki Kotlin 
Podkarpackich 

    



 

    • omawia na 
podstawie map 
tematycznych 
warunki rozwoju 
rolnictwa w Kotlinie 
Sandomierskiej  

    

36.          
      

Karpaty • nie potrafi 
wyróżnić Karpaty 
Zewnętrzne i 
Wewnętrzne i 
wskazać ich na 
mapie Polski 

• wyróżnia 
Karpaty 
Zewnętrzne i 
Wewnętrzne i 
wskazuje je na 
mapie Polski 

• omawia 
położenie Beskidów 
oraz Pogórza 
Karpackiego i 
wskazuje je na 
mapie Polski 

• wyjaśnia budowę 
fliszową Pogórza 
Karpackiego i 
Beskidów 

• wykazuje 
zależności 
między 
przeszłością 
geologiczną, 
budową 
geologiczną a 
cechami rzeźby 
Karpat 
Zewnętrznych i 
Wewnętrznych 

• ocenia 
możliwości 
rozwoju 
gospodarczego 
Beskidów oraz 
Pogórza 
Karpackiego 

• nie potrafi opisać 
atrakcji 
turystycznych Karpat 
Zewnętrznych 

• opisuje atrakcje 
turystyczne Karpat 
Zewnętrznych 

• opisuje krajobraz 
Karpat na podstawie 
map tematycznych  

• ukazuje 
zróżnicowanie 
krajobrazu Karpat 
Zewnętrznych i 
Wewnętrznych 

• wykazuje 
zróżnicowanie 
klimatyczne i 
roślinne 
Beskidów oraz 
Pogórza 
Karpackiego 

• ocenia 
możliwości 
rozwoju 
turystyki w 
Tatrach 

• nie potrafi 
wykazać 
konieczności 
tworzenia parków 
narodowych na 
terenie Karpat 
Zewnętrznych 

• wykazuje 
konieczność 
tworzenia parków 
narodowych na 
terenie Karpat 
Zewnętrznych 

• omawia na 
podstawie map 
klimatycznych cechy 
klimatu Karpat 
Zewnętrznych 

• uzasadnia 
konieczność budowy 
sztucznych 
zbiorników na 
karpackich rzekach 

• wykazuje 
związki między 
warunkami 
przyrodniczymi a 
cechami 
gospodarki 
Pogórza 
Karpackiego i 
Beskidów  

  



 

• nie potrafi 
wymienić nazw 
najważniejszych 
miast Karpat 
Zewnętrznych oraz 
wskazać te miasta 
na mapie 
ogólnogeograficznej 

• wymienia 
nazwy 
najważniejszych 
miast Karpat 
Zewnętrznych oraz 
wskazuje te miasta 
na mapie 
ogólnogeograficzne
j 

• opisuje na 
podstawie map 
tematycznych 
najważniejsze cechy 
gospodarki Karpat 
Zewnętrznych 

• porównuje 
budowę geologiczną 
Tatr Wysokich z 
budową geologiczną 
Tatr Zachodnich 

• ukazuje 
zależności 
między budową 
geologiczną a 
cechami rzeźby 
Tatr 

  

• nie potrafi opisać 
położenia Karpat 
Wewnętrznych na 
mapie Polski 

• opisuje 
położenie Karpat 
Wewnętrznych na 
mapie Polski 

• opisuje funkcje 
wybranych miast 
Karpat Zewnętrznych 

• porównuje 
krajobrazy Tatr 
Wysokich i 
Zachodnich 

• wykazuje 
związki między 
cechami 
gospodarki Tatr 
a warunkami 
przyrodniczymi 

  

• nie potrafi 
uzasadnić 
atrakcyjność 
turystyczną Tatr i 
Pienin 

• uzasadnia 
atrakcyjność 
turystyczną Tatr i 
Pienin 

• wymienia nazwy i 
rozpoznaje 
najważniejsze skały 
występujące w 
Tatrach i Pieninach 

• wykazuje 
zróżnicowanie 
klimatyczne i 
roślinne Tatr 
Wysokich i 
Zachodnich 

• przedstawia 
prezentację 
multimedialną 
na temat 
walorów 
turystycznych 
wybranego 
regionu 
geograficznego, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
jego walorów 
kulturowych 

  



 

• nie potrafi 
wymienić nazw 
ośrodków 
turystycznych Tatr i 
Pienin i wskazać te 
ośrodki na mapie 
Polski 

• wymienia 
nazwy ośrodków 
turystycznych Tatr i 
Pienin i wskazuje te 
ośrodki na mapie 
Polski 

• opisuje na 
podstawie ilustracji 
cechy polodowcowej 
rzeźby 
wysokogórskiej Tatr 

• uzasadnia 
konieczność ochrony 
przyrody Tatr 

    

    • charakteryzuje 
na podstawie 
schematu piętra 
klimatyczno- 

      

    -roślinne Tatr        
    • opisuje formy 

rzeźby krasowej Tatr 
Zachodnich 

      

    • opisuje formy 
rzeźby Pienin 

      

    • opisuje na 
podstawie map 
tematycznych 
najważniejsze cechy 
gospodarki Karpat 

      

    • charakteryzuje 
wybrane ośrodki 
turystyczne 

      

    • opisuje specyfikę 
folkloru Tatr i 
Obniżenia Orawsko- 

      

    -Podhalańskiego       



 

37.          
      

Sudety • nie potrafi opisać 
położenia Sudetów i 
Przedgórza 
Sudeckiego na 
podstawie mapy 
Polski 

• opisuje 
położenie Sudetów 
i Przedgórza 
Sudeckiego na 
podstawie mapy 
Polski 

• opisuje na 
podstawie map 
tematycznych cechy 
krajobrazu Sudetów  

• wyjaśnia genezę 
rzeźby zrębowej 
Sudetów 

• omawia 
przeszłość 
geologiczną 
Sudetów 

• ocenia 
możliwości 
rozwoju 
Sudetów i 
Przedgórza 
Sudeckiego 

• nie potrafi 
wskazać na mapie 
Polski rejony 
eksploatacji 
surowców 
mineralnych w 
Sudetach i na 
Przedgórzu 
Sudeckim  

• wskazuje na 
mapie Polski rejony 
eksploatacji 
surowców 
mineralnych w 
Sudetach i na 
Przedgórzu 
Sudeckim  

• analizuje mapę 
klimatyczną i na jej 
podstawie wymienia 
cechy klimatu 
Sudetów i 
Przedgórza 
Sudeckiego 

• przedstawia 
rozwój i cechy 
rzeźby Gór 
Stołowych i 
Karkonoszy 

• wykazuje 
zróżnicowanie 
budowy 
geologicznej 
Sudetów 

• nie potrafi opisać 
zagrożenia 
środowiska 
przyrodniczego 
powstające w 
wyniku 
gospodarczej 
działalności 
człowieka 

• opisuje 
zagrożenia 
środowiska 
przyrodniczego 
powstające w 
wyniku 
gospodarczej 
działalności 
człowieka 

• opisuje na 
podstawie map 
tematycznych 
najważniejsze cechy 
gospodarki Sudetów 

• wykazuje 
zróżnicowanie 
klimatyczne i 
roślinne Sudetów 

• wykazuje 
związki między 
warunkami 
przyrodniczymi a 
cechami 
gospodarki 
Sudetów i 
Przedgórza 
Sudeckiego 



 

• nie potrafi 
wymienić nazw 
najważniejszych 
miast w Sudetach i 
wskazać te miasta 
na mapie Polski 

• wymienia 
nazwy 
najważniejszych 
miast w Sudetach i 
wskazuje te miasta 
na mapie Polski 

• charakteryzuje 
warunki rozwoju 
rolnictwa Przedgórza 
Sudeckiego 

  • przedstawia 
prezentację 
multimedialną 
na temat 
walorów 
turystycznych 
wybranego 
regionu 
geograficznego, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
jego walorów 
kulturowych 

• nie potrafi opisać 
atrakcji 
turystycznych 
Sudetów i 
Przedgórza 
Sudeckiego 

• opisuje atrakcje 
turystyczne 
Sudetów i 
Przedgórza 
Sudeckiego 

• charakteryzuje 
funkcje miast 
Sudetów i 
Przedgórza 
Sudeckiego 

  • proponuje 
trasę wycieczki 
w góry i 
uzasadnia swój 
wybór 

38.          
      

Mój region – moja 
mała ojczyzna 

• nie potrafi 
scharakteryzować 
na podstawie map 
położenia regionu 
zamieszkania w 
Polsce  

• charakteryzuje 
na podstawie map 
położenie jego 
regionu 
zamieszkania w 
Polsce  

• opisuje na 
podstawie map 
tematycznych 
środowisko 
przyrodnicze 
regionu, w którym 
mieszka 

• wykazuje 
zależności między 
środowiskiem a 
różnorodnymi 
formami działalności 
człowieka w regionie 
zamieszkania 

• ocenia 
warunki i 
możliwości 
produkcji rolnej i 
przemysłowej w 
swoim regionie  

• wykazuje 
indywidualne 
cechy regionu, 
w którym 
mieszka 



 

• nie potrafi 
odczytać danych 
statystycznych 
dotyczących 
zagadnień 
społecznych i 
gospodarczych 
regionu 

• odczytuje dane 
statystyczne 
dotyczące 
zagadnień 
społecznych i 
gospodarczych jego 
regionu 

• opisuje na 
podstawie map 
tematycznych 
najważniejsze cechy 
gospodarki swojego 
regionu 

• wyjaśnia 
znaczenie 
gospodarcze 
swojego regionu 
zamieszkania 

• projektuje i 
opisuje na 
podstawie map 
turystycznych, 
tematycznych i 
ogólnogeografic
znych oraz 
własnych 
obserwacji 
terenowych 
wycieczkę 
wzdłuż wybranej 
trasy we 
własnym 
regionie, 
uwzględniając 
walory 
przyrodnicze i 
kulturowe 

• nie potrafi opisać 
atrakcji 
turystycznych 
regionu, w którym 
mieszka 

• opisuje atrakcje 
turystyczne 
regionu, w którym 
mieszka 

• opisuje 
rozmieszczenie 
ludności w regionie  

 
 
 
 
 
 
 
• omawia tradycje 

regionu, w którym 
mieszka 

• sporządza folder 
informacyjny o 
swoim regionie 

• przedstawia 
prezentację 
multimedialną 
na temat 
walorów 
turystycznych 
wybranego 
regionu 
geograficznego, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
jego walorów 
kulturowych 

       
 



 

Temat lekcji 
Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Uczeń potrafi: 

1. Położenie 
geograficzne Polski  
 

• wskazać położenie Polski na 
mapie Europy; 
• wymienić sąsiadów Polski;  
• wymienić cechy położenia 
Polski; 
• wymienić skrajne punkty 
terytorium Polski; 
• nazwać województwa i ich 
stolice. 

• wymienić wszystkie 
województwa i ich stolice; 
• podać przykłady 
konsekwencji rozciągłości 
południkowej i 
równoleżnikowej Polski. 

• wymienić i wskazać na mapie 
województwa;  
• wymienić i wskazać na mapie 
sąsiadów Polski; 
• wymienić konsekwencje 
rozciągłości południkowej i 
równoleżnikowej Polski. 

• wymienić i wskazać na mapie 
województwa i ich stolice;  
• scharakteryzować 
konsekwencje wynikające z 
rozciągłości południkowej i 
równoleżnikowej Polski. 

• wymienić i wskazać na 
mapie województwa i miasta 
będące siedzibami władz 
samorządowych;  
• obliczać rozciągłość 
południkową i 
równoleżnikową Polski. 

2. Przeszłość 
geologiczna Polski 
 

• wskazać struktury geologiczna 
występujące w Polsce. 

• korzystając z atlasu nazwać 
ery, w jakich powstały 
poszczególne struktury 
geologiczne; 
• wskazać i nazwać struktury 
geologiczne powstałe w 
poszczególnych orogenezach. 

• opisać na podstawie tabeli 
stratygraficznej najważniejsze 
wydarzenia geologiczne na terenie 
Polski. 

• wykazać związki między 
wydarzeniami geologicznymi a 
zróżnicowaniem ukształtowania 
terenu. 

• scharakteryzować na 
podstawie map i wykresów 
budowę geologiczną 
poszczególnych regionów 
Polski. 

3. Lądolód i polskie 
pojezierza 
 

• wymienić nazwy zlodowaceń i 
wskazać ich zasięg na mapie. 

• wymienić formy powstałe w 
wyniku akumulacyjnej i 
erozyjnej działalności 
lądolodu. 

• omówić uwarunkowania 
zlodowaceń w Polsce. 

• wyjaśnić genezę wybranych 
form polodowcowych; 
• określić możliwość 
występowania form 
polodowcowych w najbliższej 
okolicy. 

• omówić cechy 
charakterystyczne rzeźby 
młodo- i staroglacjalnej oraz 
wskazać rejony ich 
występowania w Polsce. 

4. Bogactwo skał 
i minerałów 
 

• wymienić różne typy skał i 
minerałów występujące w Polsce; 
• wymienić przykłady 
wykorzystania skał i surowców 
mineralnych w działalności 
człowieka. 

• wymienić i wskazać rejony 
występowania 
poszczególnych surowców 
mineralnych. 

• opisać na podstawie mapy 
rozmieszczenie surowców 
mineralnych w Polsce; 
• sklasyfikować skały występujące 
w Polsce ze względu na ich genezę; 
• określić znaczenie gospodarcze 
surowców mineralnych. 

• wskazać surowce mineralne 
występujące w najbliższej 
okolicy, ocenia ich przydatność; 
• określić zasobność Polski w 
surowce mineralne na tle 
Europy. 

• omówić zróżnicowanie 
występowania skał i złóż 
surowców mineralnych w 
Polsce z uwzględnieniem 
budowy geologicznej. 

5. Klimat Polski 
 

• wymienić czynniki kształtujące 
klimat w Polsce; 
• nazwać masy powietrza 
wpływające na klimat; 
• wymienia termiczne pory roku. 

• wymienić cechy klimatu 
Polski, określić rodzaj 
pogody związanej z 
poszczególnymi masami 
powietrza. 

• wyjaśnić sposób powstawania 
frontów atmosferycznych; 
• omówić cechy klimatu Polski. 

• określić zmiany pogody 
wynikające z przemieszczania 
się frontów atmosferycznych. 

• scharakteryzować klimat 
Polski na tle klimatu Europy 
scharakteryzować czynniki 
wpływające na zmienność 
pogody w Polsce. 

6. Zróżnicowanie 
warunków 

• wymienić czynniki wpływające 
na zróżnicowanie warunków 

• omówić na podstawie map 
klimatycznych zróżnicowanie 

• wskazać formy działalności 
człowieka uzależnione od 

• scharakteryzować zależności 
między warunkami 

• omówić cechy 
charakterystyczne klimatu 



 

klimatycznych w 
Polsce 
 

klimatycznych w Polsce. rozkładu temperatur, opadów, 
długości trwania okresu 
wegetacyjnego w Polsce. 

warunków klimatycznych. klimatycznymi a rolnictwem, 
turystyka i transportem. 

własnego regionu na tle 
Polski. 

7. Sieć rzeczna 
Polski 
 

• wskazać na mapie wybrane 
obiekty hydrologiczne w Polsce. 

• nazwać i wskazać na mapie 
główne dorzecza i zlewiska w 
Polsce. 

• opisać cechy sieci rzecznej w 
Polsce. 
 

• scharakteryzować dorzecza 
Wisły i Odry. 

• wskazać różnice między 
dorzeczami Wisły i Odry na 
tle innych rzek Europy. 

8. Polskie lasy 
 

• wskazać na mapie obszary 
Polski charakteryzujące się 
największą i najmniejszą 
lesistością. 

• wymienić rodzaje lasów. • scharakteryzować poszczególne 
rodzaje lasów ze względu na skład 
gatunkowy i siedlisko. 

• wyjaśnić zależności między 
warunkami klimatycznymi a 
szatą roślinną; 
• porównać zbiorowiska leśne 
w różnych częściach Polski. 

• wyjaśnić przestrzenne 
zróżnicowanie wskaźnika 
lesistości w Polsce oraz na tle 
Europy;  
• ocenić potrzebę racjonalnej 
gospodarki leśnej. 

9. Gleby Polski 
 

• wymienić czynniki 
glebotwórcze; 
• wyjaśnić znaczenie gospodarcze 
gleb. 

• wskazać na mapie rejony 
występowania 
poszczególnych typów gleb. 

• scharakteryzować wybrane typy 
gleb. 

• ocenić wartość użytkową gleb 
w Polsce; 
• omówić genezę wybranych 
typów gleb. 
 

• dokonać analizy prostego 
profilu glebowego. 

10. Morze Bałtyckie 
 

• wymienić cechy geograficzne 
Morza Bałtyckiego. 

• opisać położenie Bałtyku, 
zróżnicowanie linii 
brzegowej, główne cechy 
tego środowiska morskiego. 

• omówić cechy fizyczne wód 
Bałtyku i ich zależność od 
warunków przyrodniczych; 
• wskazać państwa nadbałtyckie ze 
stolicami. 

• wyjaśnić zróżnicowanie 
zasolenia i termiki wód 
Bałtyku; 
• określić znaczenie Bałtyku dla 
regionu; 
• omówić przebieg granicy 
morskiej Polski. 
 

• wskazać czynniki 
wpływające na degradację 
środowiska Morza 
Bałtyckiego i przedstawić 
sposoby poprawy warunków. 

11. Stan środowiska 
 

• wymienić zmiany, jakie w 
środowisku naturalnym wywołuje 
rozwój gospodarczy. 

• podać przykłady działań, 
które należy podjąć, aby 
chronić przyrodę Polski. 

• wyjaśnić znaczenie terminów: 
segregacja odpadów, recykling. 

• omówić wpływ działalności 
człowieka na atmosferę, wody i 
gleby. 

• opisać mechanizm 
powstawania kwaśnych 
opadów i wymienić skutki na 
przyrodę i działalność 
człowieka. 

12. Ochrona 
przyrody 
 

• wymienić podstawowe formy 
ochrony przyrody w Polsce; 
• lokalizować na mapie wybrane 
parki narodowe. 

• lokalizować na mapie 
wszystkie parki narodowe w 
Polsce; 
• omówić przyrodę w 
wybranych parkach 
narodowych. 
 

• wymienić formy ochrony 
przyrody i wyjaśnić różnice między 
nimi; 
• podać przykłady rezerwatów 
przyrody, parków krajobrazowych i 
pomników przyrody występujących 
w pobliżu miejsca zamieszkania. 

• opisać zasady rozwoju 
zrównoważonego. 

• omówić akty prawne, na 
podstawie których przyroda 
w Polsce podlega ochronie. 



 

13. Ludność Polski 
na tle Europy i 
świata 

 korzystając z danych 
statystycznych, odczytać 
liczbę ludności Polski i 
innych krajów w różnych 
okresach; 

 zdefiniować przyrost 
naturalny i rzeczywisty 

 porównać liczbę 
ludności Polski z innymi 
krajami Europy; 

 zdefiniować 
współczynnik przyrostu 
naturalnego 

 

 wykonać prosty wykres zmian 
liczby ludności Polsce; 

 obliczyć współczynnik 
przyrostu naturalnego 
dowolnego kraju; 

 podać przyczyny wzrostu 
populacji Polski i Europy  

 omówić tendencje zmian 
liczby ludności Polski; 

 podać przyczyny ubytku 
ludności Polski i Europy 
na początku XX w. 

 prognozować zmiany 
liczby ludności Polski i 
Europy; 

 podać skutki zmiany 
liczby ludności Polski i 
Europy. 

 

14. Rozmieszczenie 
ludności Polski 

 wymienić przyrodnicze i 
pozaprzyrodnicze czynniki 
osadnicze; 

 zdefiniować gęstość 
zaludnienia. 

 odczytywać dane z mapy 
gęstości zaludnienia 
Polski i Europy; 

 porównać gęstość 
zaludnienia Polski z 
innymi krajami Europy; 

 zdefiniować ekumenę. 

 porównać mapę gęstości 
zaludnia wg powiatów i gmin 
w Polsce oraz ocenić zakres 
informacji prezentowanych na 
każdej z nich; 

 obliczyć gęstość zaludnienia 
dla dowolnego obszaru. 

 

 podać przyczyny rozwoju 
populacji najgęściej 
zaludnionych regionów 
Polski i Europy; 

 wskazać przyczyny 
rozwoju wielkich 
ośrodków miejskich w 
Europie;  

 zaprezentować gęstość 
zaludnienia własnego 
regionu i porównać do 
średniej wartości w Polsce. 

 wskazać analogie i 
odmienności w 
procesach osadniczych 
w Polsce i innych 
krajach europejskich; 

 porównać na 
przykładach zalety i 
wady dla rozwoju 
demograficznego 
populacji położonych w 
centrum i na peryferiach 
regionu lub kraju. 

15. Rozwój ludności 
w Polsce i w 
Europie 

 odczytać z wykresów 
wielkość przyrostu 
naturalnego; 

 zdefiniować wyż i niż 
demograficzny; 

 wskazać na mapie 
prezentującej poziom 
współczynnika naturalnego 
te województwa, w których 
jest on najwyższy i 
najniższy.  

 wskazać na wykresach 
okresy wyżów i niżów 
demograficznych; 

 zdefiniować 
współczynnik urodzeń i 
zgonów; 

 podać przykłady 
województw o 
najniższym i 
najwyższym przyroście 
naturalnym. 

 wykonać prosty wykres zmian 
ruchu naturalnego ludności w 
Polsce; 

 wskazać okresy występowania 
w Polsce niżów i wyżów 
demograficznych; 

 przedstawić na mapie 
zróżnicowanie wielkości 
przyrostu naturalnego w 
Polsce według województw. 

 określić przyczyny 
występowania wyżów i 
niżów demograficznych; 

 analizować zmiany 
wartości przyrostu 
naturalnego Polski;  

 zdefiniować 
kompensacyjny wyż 
demograficzny; 

 podać przyczyny 
zróżnicowania wielkości 
przyrostu naturalnego w 
Polsce. 

 analizować zmiany 
wartości przyrostu 
naturalnego własnego 
regionu; 

 ocenić skuteczność 
działań władz różnych 
krajów europejskich w 
zakresie zwiększenia 
dzietności; 

 na dowolnych 
przykładach określić 
skutki społeczne i 
gospodarcze wysokiego i 
niskiego przyrostu 
naturalnego (na 
poziomie województw i 
krajów). 

 

 



 

16. Struktura płci i 
wieku mieszkańców 
Polski 

 odczytać z piramidy wieku i 
płci liczebność danej grupy 
wiekowej; 

 określić, jakie dane można 
odczytać z piramidy wieku i 
płci;  

 zdefiniować współczynnik 
feminizacji; 

 zdefiniować pojęcie 
przeciętne trwanie życia. 

 wskazać na piramidzie 
wieku i płci przedziały 
wiekowe ludności w 
wieku produkcyjnym; 

 odczytać z piramidy 
wieku i płci przedziały 
wiekowe w których 
przeważają w polskim 
społeczeństwie kobiety i 
mężczyźni; 

 wyjaśnić zjawisko 
nadumieralności 
mężczyzn. 

 obliczyć współczynnik 
feminizacji dla dowolnego 
województwa lub kraju 

 wykonać prosty wykres zmian 
współczynnika feminizacji w 
Polsce po II wojnie światowej 

 analizować piramidę wieku i 
płci i na jej podstawie 
porównać liczebność grupy 
ludności w wieku 
przedprodukcyjnym i 
poprodukcyjnym 

 określić przyczyny zmian 
współczynnika feminizacji 
w Polsce; 

 porównać piramidy wieku 
i płci Polski z innych 
krajów europejskich i 
ocenić stopień dojrzałości 
społeczeństw; 

 wskazać w Europie kraje o 
młodym społeczeństwie i 
kraje ze starzejącą się 
populacją; 

 wykonać uproszczoną 
piramidę wieku i płci dla 
Polski. 

 
 
 

 

 ocenić znaczenie 
imigracji dla populacji 
społeczeństw 
starzejących się; 

 przedstawić skutki 
społeczne i kulturowe 
imigracji do państw o 
starzejącym się 
społeczeństwie; 

 przedstawić strukturę 
wieku i płci własnej 
miejscowości (regionu) i 
ocenić ją (społeczeństwo 
młode, dojrzałe, 
starzejące się). 

 

17. Zróżnicowanie 
społeczne ludności 
Polski i Europy 

 odczytać z wykresów 
kołowych strukturę ludności; 

 zdefiniować pojęcia 
mniejszość narodowa i 
etniczna; 

 podać przykłady grup 
etnicznych i mniejszości 
narodowych w Polsce; 

 wymienić religie i wyznania 
istniejące w Polsce; 

 zdefiniować analfabetyzm. 

 wymienić mniejszości 
narodowe i etniczne w 
Polsce; 

 wskazać na mapie zasięg 
głównych religii i 
wyznań w Europie. 

 wymienić i wskazać na mapie 
mniejszości narodowe i 
etniczne oraz główne grupy 
etnograficzne w Polsce; 

 zdefiniować analfabetyzm 
funkcjonalny; 

 omówić poziom wykształcenia 
społeczeństwa Polski. 

 podać przyczyny 
rozmieszczenia 
mniejszości narodowych w 
Polsce; 

 podać przykłady krajów 
wielonarodowych w 
Europie; 

 potrafi wymienić i 
wskazać na mapie kraje o 
zróżnicowanej strukturze 
wyznaniowej; 

 potrafi wskazać w Europie 
kraje w których mieszka 
duża liczba wyznawców 
islamu; 

 omówić zmiany, jakie 
zachodzą w poziomie 
wykształcenia 
mieszkańców Polski i 
innych krajów Europy. 

 przedstawić skutki 
społeczne uznania 
Ślązaków za grupę 
etniczną w Polsce; 

 wskazać przykłady 
wpływu mniejszości 
narodowych i grup 
etnicznych na rozwój 
kultury narodowej; 

 przedstawić wady i 
zalety dużego 
zróżnicowania 
religijnego wybranego 
kraju Europy; 

 porównać poziom 
wykształcenia 
statystycznego Polaka i 
Europejczyka. 



 

 

18. Praca i 
bezrobocie 

 odczytać z wykresów 
kołowych strukturę 
zatrudnienia ludności;  

 zdefiniować pojęcia 
bezrobocia i prywatyzacji. 

 zdefiniować pojęcia 
stopy bezrobocia i 
ludności aktywnej 
zawodowo; 

 wymienić województwa, 
regiony Polski, w 
których bezrobocie jest 
najwyższe i najniższe. 

 podać przyczyny bezrobocia w 
Polsce; 

 przedstawić na mapie 
zróżnicowanie poziomu 
bezrobocia w Polsce. 

 omówić zmiany, jakie 
zaszły w strukturze 
zatrudnienia w Polsce po 
II wojnie światowej; 

 porównać strukturę 
zatrudnienia w Polsce i w 
innych krajach Europy; 

 analizować wskaźnik 
bezrobocia w różnych 
skalach przestrzennych. 

 
 
 
 

 

 porównać strukturę 
zatrudnienia w regionie 
zamieszkania ze 
strukturą krajową i 
europejską oraz wskazać 
przewagi lub 
zapóźnienia; 

 wskazać i ocenić 
sposoby rozwiązywania 
problemu bezrobocia w 
Polsce i w Europie. 

19. Migracje w 
Polsce i w Europie 

 zdefiniować pojęcia 
migracji, emigranta i 
imigranta; 

 podać przykładów krajów, w 
których istnieją skupiska 
Polonii.  

 zdefiniować pojęcie 
salda migracji; 

 podać przykłady fal 
migracyjnych w Polsce; 

 przedstawić na mapie 
rozmieszczenie Polonii 
na świecie. 

 omówić przyczyny migracji;  

 przedstawić na mapie 
rozmieszczenie migracji; 

 wymienić kraje, do których 
najczęściej wyjeżdżają Polacy; 

 wymienić kraje, z których 
najczęściej przyjeżdżają do 
Polski imigranci. 

 

 wyjaśnić rozmieszczenie 
migracji; 

 omówić konsekwencje 
migracji. 

 porównać dawne i 
współczesne migracje 
Polaków; 

 porównać migracje 
Polaków z migracjami 
w Europie. 

20. Urbanizacja 
Polski na tle Europy 

 wymienić przyczyny 
migracji ze wsi do miast; 

 zdefiniować pojęcia 
urbanizacja i aglomeracja. 

 zdefiniować pojęcia 
suburbanizacja, 
aglomeracja 
monocentryczna i 
aglomeracja 
policentryczna 
(konurbacja); 

 podać przykłady 
aglomeracji 
monocentrycznej oraz 
policentrycznej. 

 

 porównać poziom urbanizacji 
Polski z innymi krajami 
Europy; 

 wskazać na mapie największe 
aglomeracje Polski i Europy. 

 analizować zmiany w 
osadnictwie wiejskim i 
miejskim; 

 potrafi wymienić 
przykłady krajów o 
najwyższym i najniższym 
poziomie urbanizacji w 
Europie. 

 analizować przestrzenny 
rozwój przykładowego 
miasta; 

 porównać procesy 
urbanizacyjne 
zachodzące w Polsce i w 
innych krajach Europy. 



 

 

21. Polskie miasta  wymienić główne funkcje 
miasta; 

 wymienić przyczyny 
rozwoju miast w Polsce; 

 wymienić 5 największych 
miast Polski. 

 podać przykłady 
rozwoju miast w 
dogodnych warunkach 
przyrodniczych; 

 wymienić i wskazać na 
mapie główne miasta 
Polski. 

 

 

 opisać funkcję wybranych 
miast Polski i Europy; 

 analizować sieć miejską Polski 
i porównać ją siecią miast w 
Europie. 

 określić, które z warunków 
przyrodniczych i 
pozaprzyrodniczych 
sprzyjały rozwojowi miast 
– podać przykłady z Polski 
i Europy. 

 wyjaśnić na 
przykładach, dlaczego 
najszybciej rozwijają się 
największe miasta. 

22. Gospodarka 
narodowa 

 wyjaśnić, co to jest 
gospodarka narodowa; 

 opisać, czym zajmuje się 
rolnictwo, przemysł i usługi; 

 wyjaśnić, co to jest Produkt 
Krajowy Brutto. 

 porównać na podstawie 
wykresu strukturę PKB 
wg sektorów gospodarki 
w Polsce i wybranym 
kraju europejskim. 

 porównać strukturę 
zatrudnienia wg sektorów 
gospodarki w Polsce i w 
krajach Europy Zachodniej; 

 zakwalifikować działalność 
gospodarczą do 
poszczególnych sektorów 
gospodarki narodowej. 

 sformułować wniosek 
dotyczący związku między 
strukturą zatrudnienia oraz 
PKB a poziomem rozwoju 
gospodarczego;  

 wskazać na mapie 
politycznej świata kraje o 
podobnej do Polski 
wartości PKB na 1 
mieszkańca. 

 wyjaśnić, co to jest 
globalizacji i podać 
przykłady przejawów 
globalizacji w życiu 
codziennym; 

 podać pozytywne i 
negatywne skutki 
globalizacji; 

 wymienić inne niż PKB 
wskaźniki poziomu 
rozwoju gospodarczego 
państw. 

 

 

23. Funkcje 
rolnictwa i czynniki 
przyrodnicze jego 
rozwoju 

 wyjaśnić, czym zajmuje się 
rolnictwo; 

 wymienić przyrodnicze 
czynniki, decydujące o 
rozwoju rolnictwa w Polsce. 

 na podstawie map 
tematycznych opisać 
warunki przyrodnicze 
dla rozwoju rolnictwa w 
Polsce. 

 omówić funkcję gospodarczą, 
społeczną i przestrzenną 
rolnictwa; 

 scharakteryzować przestrzenne 
zróżnicowanie długości okresu 
wegetacyjnego w Polsce. 

 wyjaśnić wpływ 
zmienności pogody na 
rolnictwo w Polsce;  

 wymienić typy gleb 
występujących w Polsce i 
omówić ich przydatność 
rolniczą. 

 

 

 omówić przestrzenne 
zróżnicowanie gleb o 
różnej przydatności dla 
rolnictwa; 

 wyjaśnić, co to jest 
agroklimat. 

24. Czynniki 
pozaprzyrodnicze 
rozwoju rolnictwa 

 wymienić czynniki 
pozaprzyrodnicze mające 
wpływ na rozwój rolnictwa 

 omówić wpływ 
czynników 
pozaprzyrodniczych na 

 interpretować dane 
statystyczne w celu ustalenia 
pozycji Polski w produkcji 

 sprawnie posługiwać się 
jednostkami miar 
używanymi w rolnictwie, 

 omówić wpływ 
przynależności do Unii 
Europejskiej na 



 

w Polsce i omówić wybrane 
z nich. 

rozwój rolnictwa w 
Polsce; 

 wymienić jednostki miar 
używane w rolnictwie 
(ar, hektar, tona, 
kwintal). 

 

 

rolnej w Europie i na świecie. 
 

wykonywać przeliczenia. 
 

 

funkcjonowanie 
rolnictwa w Polsce. 

25. Uprawa roślin i 
chów zwierząt w 
Polsce 

 wymienić nazwy 
podstawowych roślin 
uprawianych w Polsce oraz 
gatunki zwierząt 
hodowlanych; 

 opisać na prostych 
przykładach związek między 
warunkami naturalnymi a 
rozmieszczeniem upraw 
roślin i chowu zwierząt. 

 podać przykłady roślin 
zaliczanych do różnych 
grup (zboża, pastewne, 
przemysłowe, owoce i 
warzywa) uprawianych 
w Polsce; 

 wskazać na podstawie 
kartogramu 
województwa o 
największym i 
najmniejszym pogłowiu 
bydła i trzody chlewnej; 

 

 

 opisać rozmieszczenie 
podstawowych roślin 
uprawnych i zwierząt 
hodowlanych w Polsce. 

 wyjaśnić przyczyny 
zróżnicowania 
rozmieszczenia roślin 
uprawnych w Polsce; 

 omówić występowanie 
chowu zwierząt w Polsce. 

 ocenić jakość żywności 
produkowanej w Polsce i 
wskazać jej zalety oraz 
wady. 

26. Gospodarka 
morska 

 opisać położenie Polski 
względem Morza 
Bałtyckiego; 

 wskazać konsekwencje 
nadmorskiego położenia 
Polski. 

 podać i opisać przykłady 
działalności 
gospodarczej w różnych 
sektorach gospodarki 
narodowej związanych z 
gospodarką morską. 

 ocenić możliwości rozwoju 
gospodarki morskiej w Polsce; 

 wymienić wybrane gatunki ryb 
morskich i słodkowodnych. 

 opisać perspektywy 
rozwoju gospodarki 
morskiej w podziale na 
poszczególne obszary 
działalności gospodarczej. 

 wymienić i opisać 
działania podejmowane 
przez społeczność 
międzynarodową w celu 
ochrony różnorodności 
biologicznej mórz i 
oceanów. 

 

 

27. Przemysł i jego 
funkcje 

 omówić, czym zajmuje się 
przemysł; 

 wymienić przykłady 
produktów wytworzonych w 
przemyśle; 

 na podstawie wykresu 

 wymienić rodzaje 
działalności 
przemysłowej i opisać 
strukturę produkcji 
przemysłowej według 
rodzajów działalności 
gospodarczej w Polsce. 

 opisać udział przemysłu w 
strukturze zatrudnienia oraz 
wytwarzania Produktu 
Krajowego Brutto; 

 omówić wpływ przemysłu na 
gospodarkę, społeczeństwo i 
przestrzeń. 

 wymienić i opisać 
czynniki lokalizacji 
zakładów reprezentujących 
wybrane rodzaje 
działalności przemysłowej; 

 opisać wybrany zakład 
przemysłowy, jego wpływ 

 omówić wpływ 
indywidualnych decyzji 
konsumenckich na 
rozwój przemysłu kraju. 



 

strukturalnego opisać 
strukturę produkcji 
przemysłowej według 
rodzajów działalności 
gospodarczej. 

na otoczenie, w 
szczególności negatywne 
oddziaływanie na 
środowisko przyrodnicze. 

 

28. Przemysł 
energetyczny 

 wymienić odnawialne i 
nieodnawialne źródła energii 
elektrycznej; 

 omówić znaczenie węgla 
kamiennego i brunatnego w 
strukturze produkcji energii 
elektrycznej w Polsce. 

 omówić przy pomocy 
mapy tematycznej 
rozmieszczenie 
surowców 
energetycznych w 
Polsce. 

 porównać strukturę produkcji 
energii elektrycznej według 
źródeł w Polsce i w 
wybranych krajach Europy; 

 omówić wpływ produkcji 
energii elektrycznej wg 
poszczególnych źródeł energii 
na środowisko przyrodnicze. 

 wskazać związek między 
oszczędzaniem energii a 
pozytywnym wpływem na 
przyrodę; 

 podać sposoby 
ograniczenia zużycia 
energii elektrycznej. 

 podać argumenty za i 
przeciw budowie w 
Polsce elektrowni 
atomowej. 

29. Okręgi 
przemysłowe w 
Polsce 

 wyjaśnić znaczenie 
terminów: zakład 
przemysłowy, okręg 
przemysłowy, koncentracja 
przemysłu, restrukturyzacja 
przemysłu; 

 omówić wpływ przemysłu 
na środowisko. 

 wymienić przyczyny 
koncentracji przemysłu 
w okręgach; 

 na podstawie mapy 
wskazać rozmieszczenie 
okręgów przemysłowych 
w Polsce. 

 

 omówić na wybranych 
przykładach, na czym polega 
restrukturyzacja zakładów 
przemysłowych w Polsce. 

 wymienić zalety i wady 
koncentracji przemysłu w 
okręgach przemysłowych; 

 podać przykłady 
deglomeracji przemysłu w 
Polsce. 

 wyjaśnić, czym są 
specjalne strefy 
ekonomiczne oraz opisać 
przyczyny i skutki 
powstawania SSE w 
Polsce; 

 wskazać na mapie 
wybrane SSE w Polsce. 

30. Przemysł 
zaawansowanych 
technologii 

 wymienić wybrane produkty 
przemysłu zaawansowanych 
technologii; 

 na podstawie analizy danych 
statystycznych porównać 
nakłady na działalność 
badawczo-rozwojową w 
Polsce i krajach Unii 
Europejskiej. 

 wymienia czynniki 
lokalizacji przemysłu 
zaawansowanych 
technologii; 

 omawia zmiany 
czynników lokalizacji 
przemysłu high-tech 
względem tradycyjnych 
gałęzi przemysłu. 

 

 wyjaśnić, czym różni się 
przemysł zaawansowanych 
technologii od tradycyjnych 
gałęzi przemysłu; 

 omawia wpływ rozwoju 
przemysłu zaawansowanych 
technologii na życie 
mieszkańców. 

 wskazać na mapie 
lokalizację Krakowskiego 
Parku Technologicznego i 
Doliny Lotniczej i omawia 
ich wpływ na przemysł w 
Polsce; 

 wskazać przykłady 
sukcesów polskich 
przedsiębiorstw branży 
high-tech na arenie 
międzynarodowej. 

 ocenia możliwości 
dalszego rozwoju 
przemysłu 
zaawansowanych 
technologii w Polsce. 

31. Rola usług w 
gospodarce Polski 

 wymienić przykłady 
działalności gospodarczej 
zaliczanej do sektora usług. 

 scharakteryzować 
różnorodność usług 
występujących w Polsce. 

 omówić na wybranych 
przykładach rozwój usług w 
Polsce. 

 wykazać związek między 
rozwojem usług a 
podnoszeniem się poziomu 
rozwoju gospodarczego 
kraju i regionu. 

 wyjaśnić szybki rozwój 
wybranych usług w 
Polsce i we własnym 
regionie. 



 

 

32. Transport i 
łączność 

 podać przykłady różnych 
rodzajów transportu; 

 omówić wady i zalety 
wybranych rodzajów 
transportu. 

 wyjaśnić znaczenie 
terminów: komunikacja, 
transport, łączność; 

 omówić wady i zalety 
różnych rodzajów 
transportu 
wykorzystywanych w 
Polsce. 

 opisać zależność między 
stosowanym rodzajem 
transportu a rodzajem i masą 
towaru, dystansem, czasem i 
kosztami; 

 wskazać na mapie 
województwa o najlepiej i 
najgorzej rozwiniętej sieci 
drogowej i kolejowej. 

 

 

 ocenić znaczenie 
transportu i łączności dla 
jakości życia mieszkańców 
i rozwoju gospodarczego 
kraju. 

 uzasadnić konieczność 
ponoszenia przez 
państwo wysokich 
kosztów budowy 
infrastruktury 
transportowej. 

33. Atrakcje 
turystyczne Polski 

 wymienić najważniejsze 
atrakcje turystyczne w 
Polsce i wskazać ich 
położenie na mapie; 

 podać przykłady polskich 
obiektów wpisanych na Listę 
Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego i 
Przyrodniczego Ludzkości 
UNESCO. 

 omówić wybrane 
przyrodnicze i 
pozaprzyrodnicze 
atrakcje turystyczne w 
Polsce; 

 wymienić obiekty 
wpisane na Listę 
Światowego 
Dziedzictwa 
Kulturowego i 
Przyrodniczego 
Ludzkości UNESCO. 

 

 uzasadnić konieczność 
zachowania walorów 
dziedzictwa przyrodniczego. 

 omówić wpływ 
mieszkańców Polski na 
rozwój kulturowy kraju. 

 dokonać refleksji nad 
wartością wybranych 
walorów turystycznych 
Polski. 

34. Wakacje w 
Polsce 

 wymienić ważniejsze 
regiony turystyczne Polski; 

 omówić wybrany przez 
siebie region turystyczny w 
Polsce. 

 wskazać na mapie 
fizycznej Polski regiony 
o szczególnych walorach 
turystycznych. 

 opisać związek między 
rozwojem turystyki a 
wzrostem presji na środowisko 
przyrodnicze. 

 uzasadnić konieczność 
zachowania walorów 
dziedzictwa 
przyrodniczego; 

 podać argumenty na to, że 
Polska jest, bądź nie jest, 
krajem atrakcyjnym 
turystycznie. 

 podać argumenty 
świadczące o 
pozytywnym wpływie 
turystyki na rozwój 
gospodarczy oraz o jej 
negatywnym wpływie na 
środowisko 
przyrodnicze. 

 

 

35. Powodzie i 
ochrona 

 wyjaśnić, czym jest powódź;  odróżnić powódź od 
wezbrania; 

 uzasadnić stosowanie kilku 
wybranych metod ochrony 

 klasyfikować i wyjaśnić 
przyczyny naturalne i 

 dokonać oceny zagrożeń 
powodziowych 



 

przeciwpowodziowa  podać przykłady przyczyn 
występowania powodzi; 

 wymienić kilka metod 
ochrony 
przeciwpowodziowej. 

 na podstawie map, 
danych liczbowych oraz 
innych materiałów 
źródłowych podać 
konsekwencje 
wystąpienia powodzi. 

przeciwpowodziowej; 

 wykazać związek pomiędzy 
deforestacją a zagrożeniem 
powodziowym; 

 określić wpływ sztucznych 
zbiorników wodnych na 
występowanie i skutki 
powodzi. 

antropogeniczne 
powstawania powodzi; 

 analizować i porównać 
konsekwencje stosowania 
różnych metod ochrony 
przeciwpowodziowej; 

 określić wpływ zabudowy 
obszarów zalewowych na 
skutki powodzi. 

występujących na 
wybranym obszarze; 

 zaproponować i 
uzasadnić dobór metod 
ochrony 
przeciwpowodziowej na 
wybranym obszarze. 

 

36. Warunki 
rozwoju gospodarki 
energetycznej 

 podać przykłady surowców 
energetycznych 
wykorzystywanych w Polsce;  

 wymienić wady i zalety węgla 
kamiennego i brunatnego jako 
surowców energetycznych. 

 na podstawie materiałów 
podać przykłady związków 
warunków naturalnych z 
kierunkami rozwoju 
energetyki; 

 dokonać podziału 
czynników rozwoju 
energetyki na przyrodnicze 
i pozaprzyrodnicze. 

 na wybranych przykładach 
uzasadnić rozwój energetyki 
opartej na odnawialnych źródłach 
energii w Polsce; 

 wyjaśnić związek pomiędzy 
warunkami pozaprzyrodniczymi 
kierunkami rozwoju energetyki. 

 określić warunki 
przyrodnicze i 
pozaprzyrodnicze sprzyjające 
lub ograniczające produkcję 
energii ze źródeł 
nieodnawialnych i 
odnawialnych. 

 wyszukać informacje 
dotyczące warunków 
rozwoju energetyki w 
swoim regionie; 

 dokonać oceny warunków 
przyrodniczych i 
pozaprzyrodniczych 
rozwoju energetyki w 
swoim regionie. 

37. Rozwój dużych 
miast a zmiany w 
strefach 
podmiejskich 

 podać cechy środowiska 
geograficznego i opisać 
warunki życia w dużym mieście 
i w strefie podmiejskiej. 

 na podstawie map, 
fotografii oraz danych 
liczbowych wskazać 
zmiany zachodzące w 
wybranej strefie 
podmiejskiej; 

 wymienia przykłady 
nowych kierunków 
zagospodarowania terenu w 
strefie podmiejskiej. 

 wyjaśnić przyczyny przenoszenia 
się mieszkańców do strefy 
podmiejskiej; 

 wyjaśnić przyczyny przenoszenia 
działalności gospodarczej do 
strefy podmiejskiej. 

 identyfikować i wyjaśnić 
zmiany w zakresie 
zagospodarowania terenu i 
stylu zabudowy na 
przykładach stref 
podmiejskich; 

 opisać i wyjaśnić zmiany 
demograficzne zachodzące w 
strefach podmiejskich; 

 podać własną definicję 
pojęcia suburbanizacja. 

 dokonać krytycznej oceny 
zmian środowiska 
geograficznego w strefach 
podmiejskich dużych miast; 

 prognozować przyszłe 
kierunki rozwoju stref 
podmiejskich. 

38. Wpływ migracji 
na strukturę 
demograficzną wsi 

 wyjaśnić pojęcie migracji ze 
wsi do miast; 

 podać przykładowe przyczyny 
przenoszenia się mieszkańców 
wsi do miast. 

 wyjaśnić pojęcie salda 
migracji; 

 na podstawie mapy opisać 
zróżnicowanie salda 
migracji w Polsce. 

 na podstawie piramidy 
demograficznej charakteryzować 
strukturę płci i wieku ludności 
wybranej wsi lub gminy 
wiejskiej; 

 podać przykłady skutków 
społecznych i gospodarczych 
migracji ze wsi do miast; 

 wyjaśnić przyczyny 
zwiększonego odsetka mężczyzn 

 wyjaśnić wpływ migracji na 
strukturę wieku i zmiany w 
zaludnieniu na obszarach 
wiejskich na przykładach 
wybranych gmin; 

 wyjaśnić wpływ 
restrukturyzacji PGR-ów na 
zmiany gospodarcze i 
demograficzne wybranych 
wsi. 

 porównać przyczyny i 
skutki migracji ze wsi do 
miast oraz migracji z miast 
do stref podmiejskich; 

 zaproponować sposoby 
zapobiegania negatywnym 
skutkom wyludniania się 
wsi. 



 

w strukturze ludności niektórych 
wsi. 
 

39. Zmiany 
polityczne i 
gospodarcze a 
struktura 
zatrudnienia 

 wyjaśnić czym jest bezrobocie; 

 podać najważniejsze przyczyny 
i skutki występowania 
bezrobocia. 

 na podstawie materiałów 
opisać zmiany liczby 
zatrudnionych w różnych 
gałęziach przemysłu w 
Polsce. 

 charakteryzować zmiany w 
sektorach zatrudnienia w Polsce 
obserwowane po transformacji 
gospodarczej; 

 wyjaśnić przemiany rynku pracy 
na przykładzie wybranych miast 
w Polsce. 

 wykazać wpływ przemian 
politycznych i gospodarczych 
w Polsce po 1989 r. na 
zmiany struktury 
zatrudnienia; 

 wyjaśnić przyczyny i 
konsekwencje wzrostu 
znaczenia sektora 
usługowego w Polsce. 
 

 samodzielnie wyszukać 
informacje na temat 
sposobów zapobiegania 
bezrobociu w Polsce; 

 ocenić skuteczność działań 
podejmowanych w celu 
zmniejszenia bezrobocia. 

40. Wpływ sieci 
transportowej na 
lokalizację 
przedsiębiorstw 

 podać przykłady 
przedsiębiorstw, których 
lokalizacja zależy od bliskości 
szlaków transportowych. 

 na podstawie danych 
statystycznych opisać 
zmiany długości sieci dróg 
szybkiego ruchu w Polsce; 

 wyjaśnić, czym jest 
centrum logistyczne; 

 na podstawie mapy określa 
zmiany w 
zagospodarowaniu 
obszarów położonych 
nieopodal ważnych szlaków 
komunikacyjnych. 

 wyjaśnić korzyści wynikające z 
lokalizacji przedsiębiorstw w 
pobliżu szlaków transportowych; 

 na wybranym przykładzie określa 
znaczenie portu morskiego dla 
rozwoju przedsiębiorstw, w tym 
zakładów przemysłowych. 

 identyfikować związki 
między przebiegiem autostrad 
i dróg ekspresowych a 
lokalizacją przedsiębiorstw 
przemysłowych, centrów 
logistycznych i handlowych;  

 wyjaśnić na przykładach 
związek pomiędzy 
transportem morskim a 
lokalizacją inwestycji 
przemysłowych i 
usługowych. 

 na podstawie dostępnych 
materiałów dokonać oceny 
dowolnego obszaru 
położonego w Polsce pod 
kątem warunków 
lokalizacji nowych 
inwestycji przemysłowych i 
usługowych ze względu na 
dostępność komunikacyjną. 

41. Walory 
turystyczne 
Pobrzeża Bałtyku i 
Małopolski 

 podać przykłady walorów 
turystycznych Pobrzeża 
Bałtyku i Małopolski; 

 opisać własne wrażenia z 
wycieczek turystycznych po 
Polsce. 

 wyjaśnić dlaczego wybrane 
walory przyrodnicze 
przyciągają turystów; 

 na podstawie materiałów 
udowodnić, że Kraków jest 
turystyczną stolicą Polski;  

 na podstawie diagramów 
opisać zmiany liczby 
turystów nad Bałtykiem. 

 na podstawie mapy tematycznej 
opisać zróżnicowanie liczby 
udzielonych noclegów w 
nadbałtyckich gminach; 

 porównać atrakcyjność 
turystyczną wybranych miejsc i 
obiektów w Małopolsce. 

 dokonać wieloaspektowej 
analizy walorów 
turystycznych Małopolski i 
Pobrzeża Bałtyku; 

 określić wpływ walorów 
przyrodniczych Pobrzeża 
Bałtyku oraz dziedzictwa 
kulturowego Małopolski na 
rozwój turystyki na tych 
obszarach. 

 odszukać informacje 
dotyczące walorów 
turystycznych oraz ruchu 
turystycznego wybranego 
regionu Polski; 

 projektować zarys strategii 
rozwoju turystyki w tym 
regionie. 

42. Badanie 
własnego regionu 

 wskazać położenie swojego 
regionu geograficznego na 
mapie Polski; 

 charakteryzować 
środowisko przyrodnicze 
regionu oraz określa jego 

 rozpoznawać skały występujące 
we własnym regionie; 

 przedstawiać w dowolnej formie 

 prezentować główne cechy 
struktury demograficznej 
ludności i gospodarki regionu 

 wykazać zależności między 
elementami środowiska 
geograficznego na 



 

 na podstawie mapy opisywać 
położenie oraz sąsiedztwo 
regionu, w którym mieszka. 

główne cechy na podstawie 
map tematycznych. 

przyrodnicze i kulturowe walory 
regionu. 

na podstawie wyszukanych 
danych statystycznych i map 
tematycznych. 

podstawie obserwacji 
terenowych 
przeprowadzonych w 
wybranym miejscu 
własnego regionu. 

43. Jak zaplanować 
wycieczkę 

 podać podstawowe zasady 
bezpieczeństwa obowiązujące 
w czasie przygotowania i 
przeprowadzania wycieczek 
krajoznawczych. 

 dobierać odpowiednią mapę 
do realizacji wycieczki 
krajoznawczej; 

 w czasie wycieczki 
wykorzystać mapę do 
orientacji w terenie. 

 dostosować długość i stopień 
trudności trasy do możliwości i 
oczekiwań uczestników 
wycieczki; 

 prowadzić dokumentację 
przebiegu wycieczki 
krajoznawczej; 

 po zakończeniu wycieczki 
porządkować oraz prezentować 
zebrane materiały.  
 

 projektować trasę wycieczki 
krajoznawczej po własnym 
regionie na podstawie 
wyszukanych źródeł 
informacji. 

 pełnić funkcję przewodnika 
w czasie wycieczki 
krajoznawczej; 

 na podstawie samodzielnie 
zebranych informacji 
przekazać uczestnikom 
wycieczki wiadomości 
dotyczące odwiedzanych 
miejsc. 

44. Formy 
współpracy 
regionalnej 

 podać przykładowe formy 
współpracy pomiędzy 
regionami. 

 na podstawie dostępnych 
materiałów wyjaśnić 
korzyści płynące ze 
współpracy 
międzyregionalnej; 

 podać korzyści wynikające 
z zawiązywania związków 
gmin i powiatów. 

 wyszukać informacje dotyczące 
współpracy własnego regionu z 
innymi regionami, w tym z 
regionami zagranicznymi; 

 uzasadnić przesłanki 
zawiązywania umów partnerskich 
z innymi regionami. 

 krytycznie ocenić efekty 
współpracy 
międzyregionalnej; 

 przeprowadzić prostą analizę 
zysków i zagrożeń 
wynikających z naśladowania 
rozwiązań spotykanych w 
regionach zagranicznych. 
 

 zaproponować nowe pola i 
formy współpracy 
własnego regionu z 
regionami zagranicznymi. 

45. Poznawanie 
„małej ojczyzny” 

 określić obszar utożsamiany z 
własną „małą ojczyzną” jako 
symboliczną przestrzenią w 
wymiarze lokalnym; 

 docenić własną role, w 
kształtowaniu małej ojczyzny. 

 przedstawić w dowolnej 
formie atrakcyjność „małej 
ojczyzny” jako miejsca 
zamieszkania, pracy, nauki, 
rozrywki. 

 rozpoznawać w terenie główne 
obiekty charakterystyczne i 
decydujące o atrakcyjności 
„małej ojczyzny”. 

 porównać zasięg i wielkość 
swojej małej ojczyzny z 
małymi ojczyznami członków 
rodziny i kolegów; 

 wyjaśnić przyczyny różnego 
postrzegania najbliższego 
otoczenia przez różne osoby. 

 projektować na podstawie 
własnych obserwacji 
terenowych, działania 
służące zachowaniu 
walorów środowiska 
geograficznego 
(przyrodniczego i 
kulturowego) oraz 
poprawie warunków życia 
lokalnej społeczności. 
 

 


