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Wymagania edukacyjne (przedmiot geografia) 
 

Wymagania edukacyjne (przedmiot geografia) 
 
Oceny bieżące, na pierwszy okres i końcoworoczne wyrażane są w stopniach wg następującej skali: 
a) niedostateczny (1, ndst), 
b) dopuszczający (2, dop),  
c) dostateczny (3, dst), 
d) dobry (4, db), 
e) bardzo dobry (5, bdb), 
f) celujący (6, cel). 
W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków: „+”, „-„ „0”.  
Przy wpisie oceny cząstkowej z odpowiedzi do dziennika, obok oceny dopisywana jest data jej otrzymania. W przypadku 
sprawdzianów data umieszczana jest nad wszystkimi ocenami w dzienniku (Od momentu wprowadzenia dziennika 
elektronicznego, do każdej oceny jest przypisana data jej wprowadzenia). 
 
Ustala się następujące wymagania i kryteria stopni: 
a) celujący  
- posiadanie wiedzy i umiejętności znacznie wykraczających poza program nauczania, będących efektem samodzielnej pracy, 
wynikających z indywidualnych zainteresowań, 
- biegłe posługiwanie się zdobytymi wiadomościami,  
- rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu programu nauczania, 
- proponowanie rozwiązań nietypowych, 
- rozwiązywanie zadań wykraczających poza program nauczania,  
- osiągnięcie sukcesów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,  
- twórcze rozwijanie własnych zainteresowań z zakresu geografii i dzielenie się wiedzą z innymi,  
- rozwiązywanie nietypowych zadań geograficznych, wysoka aktywność na zajęciach lekcyjnych, 
 
b) bardzo dobry  
- opanowanie pełnego zakresu wiedzy i umiejętności określonego programem nauczania oraz sprawne posługiwanie się 
zdobytymi wiadomościami,  
- umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, łączenia wiedzy z różnych przedmiotów i dziedzin oraz stosowania jej w 
nowych sytuacjach,  
- zachowywanie dokładności i staranności w rozwiązywaniu zadań,  
- bezbłędne posługiwanie się pojęciami geograficznymi,  
- właściwa analiza map,  
- samodzielne zdobywanie wiedzy i wyjaśnianie złożonych procesów i zjawisk geograficznych,  
- wysoka aktywność w trakcie zajęć lekcyjnych. 
 
c) dobry  
- opanowanie wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, w tym opanowanie treści złożonych oraz 
samodzielne rozwiązywanie problemów typowych, użytecznych w życiu pozaszkolnym,  
- prawidłowe stosowanie większości pojęć geograficznych,  
- samodzielne posługiwanie się mapą w sytuacjach tego wymagających,  
- poprawne analizowanie i wyciąganie wniosków na podstawie danych statystycznych,  
- sporządzanie graficznej prezentacji tych zjawisk,  
- wyczerpujące, samodzielne wyjaśnianie większości zjawisk i procesów geograficznych. 
 
d) dostateczny 
- opanowanie podstawowych wiadomości i umiejętności ujętych w programie nauczania,  
- posiadanie prostych umiejętności pozwalających rozwiązywać samodzielnie problemy typowe,  
- zachowywanie dokładności i staranności,  
- systematyczne uczenie się i bieżące poprawianie ocen niedostatecznych,  
samodzielne posługiwanie się mapą przy odpowiedzi,  
- wykonywanie prostych obliczeń geograficznych,  
- umiejętność analizy związków przyczynowo-skutkowych zachodzących między elementami środowiska przyrodniczego. 
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e) dopuszczający  
- braki w wiadomościach i umiejętnościach objętych programem nauczania, które jednak nie uniemożliwiają dalszego 
kształcenia,  
- rozwiązywanie z pomocą nauczyciela typowych zadań o niewielkim stopniu trudności, często powtarzających się w procesie 
nauczania,  
- rozumienie najprostszych pojęć i terminów i prawidłowe ich stosowanie,  
- posługiwanie się mapą z pomocą nauczyciela. 
f) niedostateczny 
- brak opanowania koniecznych wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania i najważniejszych w uczeniu 
danego przedmiotu,  
- brak umiejętności rozwiązywania zadań o elementarnym stopniu trudności,  
- brak chęci współpracy z nauczycielem w celu uzupełnienia braków,  
- nieprawidłowe stosowanie terminów geograficznych,  
- brak umiejętności posługiwania się mapą. 
 
Na lekcji geografii ocenianiu podlegają: 
- osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz poniesiony przez niego wysiłek w celu opanowania określonego zakresu materiału; 
- zachowanie ucznia (stosunek do nauki przedmiotu). 
 
Osiągnięcia ucznia są sprawdzane się w następujących formach: 
- sprawdziany z większej części materiału; 
- kartkówki (z trzech ostatnich tematów); 
- odpowiedzi ustne; 
- prace domowe; 
- ćwiczenia praktyczne z mapą; 
- zeszyty przedmiotowe i/lub zeszyty ćwiczeń (jako dowód pracy ucznia); 
- aktywność na lekcji (współpraca z nauczycielem); 
- udział w konkursach i olimpiadach; 
- różne inne działania praktyczne. 
 
Sposób ustalania oceny śródrocznej i rocznej: 
Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę oceny uzyskane za: 
- napisanie sprawdzianu wiadomości, 
- odpowiedź ustną, w tym 
   - posługiwanie się i analizowanie danych z roczników statystycznych, zestawień tabelarycznych, przekrojów,  
   - wnioskowanie i prognozowanie zmian zachodzących w środowisku, 
   - umiejętność dokonywania obserwacji, pomiarów i obliczeń  
- czytanie mapy 
- napisanie kartkówki, 
- wykonanie poleconych ćwiczeń, 
- aktywność,  
- zadane prace domowe (ustne i pisemne, w tym zeszyty ćwiczeń) oraz wykonanie referatu, pomocy dydaktycznych, 
- inne działania praktyczne. 
 
Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, 
określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu oceny zgodnie ze skalą podaną powyżej. 
 
Konstrukcja zasadnicza oceny rocznej jest zbliżona do modelu: stanowi 50 % wartości oceny śródrocznej i 50 % średniej 
arytmetycznej ocen bieżących uzyskanych w II okresie nauki. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje nauczyciel, 
uwzględniając również wysiłek ucznia włożony w opanowanie materiału lekcji określonego programem nauczania. 
Nauczyciel informuje uczniów i wprowadza do dziennika elektronicznego przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne w 
terminie określonym w statucie szkoły. Rodzice lub opiekunowie prawni są informowani o ocenach przewidywanych przez 
wychowawcę danej klasy w sposób określony w statucie. 
W przypadku prac domowych ocena cząstkowa składa się z oceny jakości wykonania pracy i/lub odpowiedzi ustnej na pytania 
dotyczące pracy. 
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Ilość ocen będących podstawą do wystawienia oceny śródrocznej lub rocznej jest zależna od ilości godzin geografii 
tygodniowo w danej klasie, ale nie powinna być mniejsza niż dwie, o ile nie jest inaczej określone w statucie. 
W przypadku uczniów z orzeczeniem/opinią z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przy opracowaniu pytań, poleceń i 
zadań do egzaminu uwzględnione zostaną stosowne zalecenia z ww. orzeczenia/opinii. 
 
Wszyscy uczniowie mają obowiązek przystąpienia do sprawdzianu pisemnego w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  
Uczeń, który nie uczestniczył w sprawdzianie pisemnym lub w którejś z innych obowiązujących procedur oceniania, bez 
względu na przyczyny nieobecności, powinien poddać się sprawdzaniu jego osiągnięć w ciągu dwóch tygodni od momentu 
powrotu do szkoły. Sprawdzenie to może być przeprowadzone w formie pisemnej lub ustnej z tego samego zakresu 
materiału. 
W sytuacji nieprzystąpienia przez ucznia do ustalonej procedury oceniania, nauczyciel ma prawo w trybie dowolnym 
sprawdzić, czy uczeń opanował dane treści nauczania i umiejętności. 
Sprawdzanie i ocenianie prac pisemnych dotyczących większej części materiału, nie powinno trwać dłużej niż 14 dni. 
O sprawdzianie dotyczącym większej części materiału, jego zakresie, uczniowie będą poinformowani na tydzień przed jego 
przeprowadzeniem, a odpowiednia adnotacja zostanie umieszczona w dzienniku elektronicznym. 
 
Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna 
dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) w szkole. 
Nauczyciel zobowiązany jest przechowywać prace do końca półrocza, w którym zostały napisane. W tym czasie stanowią one 
dokument pracy ucznia i nauczyciela. Wgląd do nich mają: uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) i organy nadzorujące. 
Oceny zdobywane przez uczniów są odnotowywane na bieżąco w dzienniku lekcyjnym oraz na prośbę uczniów mogą być 
wpisane do zeszytu przedmiotowego. 
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WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS GIMNAZJUM 
 

KLASA II GIMNAZJUM 
 

GEOGRAFIA REGIONALNA JAKO NAUKA 

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry 

Uczeń wie (zna ): 
- czym zajmuje się geografia 

regionalna 
- nazwy kontynentów 
- nazwy oceanów 

 
Uczeń potrafi: 

- wskazać kontynenty na mapie 
świata 

- wskazać oceany na mapie świata 
- wskazać punkty skrajne wybranych 

kontynentów 
- wskazać kierunki na mapie 
- wskazać półkule 

Uczeń wie (zna): 
- dyscypliny geograficzne 

wykorzystane wykorzystywane 
przez geografię regionalną 

- wielkość kontynentów i oceanów na 
Ziemi 

 
Uczeń potrafi: 

- określić położenie geograficzne 
kontynentów,  

- wskazać główne elementy linii 
brzegowej 

- z pomocą nauczyciela określić 
współrzędne geograficzne punktów 
skrajnych w stopniach 

- odczytać z mapy świata główne 
formy ukształtowania powierzchni 

 
 

Uczeń wie (zna): 
- powiązania pomiędzy 

poszczególnymi dyscyplinami 
geograficznymi 

- główne formy ukształtowania 
powierzchni kontynentów 

Uczeń potrafi: 
- wskazać elementy geografii 

fizycznej i społeczno-gospodarczej w 
opisach kontynentów w 
podręczniku. 

- Określić położenie geograficzne 
punktów skrajnych za pomocą 
współrzędnych w stopniach 

Uczeń wie (zna ): pozycję geografii regionalnej 
wśród nauk geograficznych. 
Uczeń potrafi: 

- omówić znaczenie geografii świata 
jako nauki pomagającej zrozumieć 
współczesny świat 

- dostrzega różnice w stopniu 
rozwinięcia linii brzegowej różnych 
kontynentów 

- korzystać z mapy fizycznej i map 
tematycznych i wskazuje cechy 
odróżniające kontynenty 

 

 
GEOGRAFIA REGIONALNA AFRYKI 

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry 

Uczeń wie (zna ): 
- 2,3 główne krainy geograficzne 

Afryki 
- nazwy oceanów oblewających 

Afrykę 
- 2,3 strefy klimatyczne Afryki 
- 2,3 największe rzeki Afryki 
- 2,3 największe jeziora Afryki 

Uczeń potrafi: 
- wskazać na mapie największe 

kotliny, wyżyny, Kilimandżaro  
- wskazać na mapie obszary lasów 

Uczeń wie (zna ): 
- nazwy kilku afrykańskich wulkanów 
- nazwy mórz oblewających Afrykę 
- główne cechy poszczególnych stref 

klimatycznych 
- typy rzek afrykańskich 

Uczeń potrafi: 
- wskazać na mapie największe krainy 

geograficzne, rzeki, jeziora Afryki 
- wskazać obszary występowania 

sawann i półpustyń (Sahel, 
Kalaharii) 

Uczeń wie (zna ): 
- przebieg rowów tektonicznych w 

Afryce 
- strefy roślinne Afryki i wyjaśnia ich 

związek z klimatem 
- typy afrykańskich jezior i ich 

specyfikę 
- terminy depresja i kryptodepresja 

Uczeń potrafi: 
- wskazać na mapie przebieg rowów 

tektonicznych 
- wyjaśnić zależność roślinności od 

Uczeń wie (zna ): 
- przyczyny powstawania rowów 

tektonicznych i specyfikę budowy 
geologicznej wschodniej części 
kontynentu  

- strefowe i astrefowe czynniki 
klimatotwórcze i wyjaśnia ich wpływ 
na klimat 

- przyczyny istnienia lodowców w 
Afryce na najwyższych szczytach 

Uczeń potrafi: 
- wskazać na mapie obszary 
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równikowych i pustyń 
- wskazać na mapie największe rzeki i 

jeziora 
 

- scharakteryzować cechy klimatu 
korzystając z wykresu 

- porównać wielkości dorzeczy i 
zlewisk 

- wskazać obszary bezodpływowe 
- omówić wpływ jednego z czynników 

klimatotwórczych na klimat 
kontynentu 

 

klimatu 
- wyjaśnić związki pomiędzy klimatem 

a siecią rzeczną  

sejsmiczne w Afryce 
- scharakteryzować strefy roślinno-

klimatyczne Afryki oraz dostrzega i 
wyjaśnia ich równoleżnikowy, 
symetryczny względem równika 
układ, 

- wyjaśnić zależność sieci rzecznej od 
ukształtowania powierzchni ( kotliny 
– koncentryczny układ sieci rzecznej, 
progi – wodospady ), 

- podaje przyczyny istnienia 
lodowców na najwyższych górach 
Afryki 

Uczeń wie( zna): 
- liczbę ludności świata i Afryki 
- pojęcie przyrostu naturalnego 
- czynniki przyrodnicze  wpływające 

na rozmieszczenie ludności 
- wielkie rasy ludzkie świata 
- mierniki poziomu rozwoju 

gospodarczego 
- pojęcie : unia, waluta, cło 

Uczeń potrafi: 
- odczytać wielkość i zmiany liczby 

ludności z wykresu 
- odczytać mapę gęstości zaludnienia 
- wyróżnić cechy fizyczne 

poszczególnych ras 
- wyjaśnić skrót pkb i odczytać z mapy  

( dot. pkb ) przykłady państw o 
odpowiednim pkb na jednego 
mieszkańca 

- podać w jakich walutach może być 
obliczane pkb 

Uczeń wie( zna): 
- pojęcia: wskaźnik przyrostu 

naturalnego, wskaźnik urodzeń i 
wskaźnik zgonów 

- czynniki pozaprzyrodnicze 
wpływające na rozmieszczenie 
ludności 

- rasy pośrednie i proces mieszania 
się ras 

- przykłady państw o zróżnicowanym 
pkb 

- pojęcie : integracja gospodarcza, 
rynek 

Uczeń potrafi: 
- omówić zmiany liczby ludności w 

Afryce i na świecie na podstawie 
wykresu 

- wskazać na mapie obszary 
najgęściej i najrzadziej zaludnione w 
Afryce 

- wymienić i krótko scharakteryzować 
kilka plemion afrykańskich 

- wyjaśnić jak obliczamy produkt 
krajowy brutto w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca 

- wyjaśnić na czym polega ubóstwo 
- wskazuje niektóre przyczyny 

konfliktów zbrojnych na świecie 

Uczeń wie( zna): 
- przyczyny wahań wzrostu liczby 

ludności Afryki 
- krainy najgęściej i najrzadziej 

zaludnione w Afryce 
- pojęcie rasizmu, segregacja rasowa, 

nietolerancja 
- pojęcie HDI 
- zna definicję konfliktu zbrojnego 
- korzyści integracji gospodarczej  
- pojęcie: gęstość zaludnienia 

Uczeń potrafi: 
- na podstawie wykresu obliczyć czas, 

w którym liczba ludności uległa 
podwojeniu 

- na podstawie wykresy omówić 
wzrost liczby ludności Afryki na tle 
świata 

- opisać zróżnicowanie rasowe Afryki 
- ocenić poziom rozwoju 

gospodarczego Afryki na tle świata 
- wyjaśnić jak dzielimy państwa ze 

względu na poziom rozwoju 
gospodarczego 

- podać z pamięci nazwy  

Uczeń wie( zna): 
- pojęcie eksplozji demograficznej 
- na czym polegał apartheid i faszyzm, 

eksterminacja 
- podstawowe mierniki służące do 

obliczania HDI 
- formy konfliktów : terroryzm, 

zamach terrorystyczny,  
- formy i etapy integracji 

gospodarczej 
- terminy: metropolia, kolonia, 

kolonizacja, dekolonizacja 
- podaje przykłady największych 

metropolii świata 
Uczeń potrafi: 

- wyjaśnia, dlaczego wiek XX nazywa 
się stuleciem eksplozji 
demograficznej 

- wyjaśnić przyczyny zróżnicowania 
zaludnienia w Afryce w nawiązaniu 
do środowiska przyrodniczego 

- obliczyć gęstość zaludnienia dla 
danego obszaru 

- dostrzec potrzebę tolerancji i jej 
znaczenia dla pokoju na świecie 

- omówić mierniki: pkb  i strukturę 
pkb 

-  -  - kilku najbiedniejszych państw 
świata  

- wymienić przyczyny konfliktów 
- omawia społeczne i gospodarcze 

- odróżnić i wyjaśnić termin rozwój 
gospodarczy a rozwój społeczny 

- wyjaśnić termin ubóstwo absolutne 
- ocenia zasięg konfliktów 



Szczegółowe wymagania edukacyjne dla gimnazjum  

         Strona 6 z 18 

skutki kolonializmu w Afryce 
- omówić formy i przyczyny 

konfliktów zbrojnych na świecie i w 
Afryce 

- wyjaśnia przyczyny tzw wojen 
zastępczych i podaje ich przykłady w 
Afryce 

- dostrzec skutki społeczne i 
gospodarcze konfliktów 

- porównać mapy polityczne Afryki 
współczesnej i kolonialnej i wskazać 
przykłady granic 
międzypaństwowych zachowanych 
od czasów kolonialnych 

 

 

GEOGRAFIA REGIONALNA EUROPY 

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry 

- Uczeń zna (wie ): główne krainy 
geograficzne Europy 

- nazwy oceanów i  niektórych mórz 
oblewające Europę 

- strefy klimatyczne Europy 
- 2,3 największe rzeki Europy 
- 2,3 największe jeziora Europy 
- Uczeń potrafi:  
- wskazać na mapie niektóre niziny, 

wyżyny, Karpaty i Alpy  
- wskazać na mapie niektóre morza i 

oceany oblewające Europę 
- wskazać na mapie przykładowe 

największe rzeki i jeziora 
 

- Uczeń zna (wie ): 
-  nazwy europejskich wulkanów 
- główne cechy poszczególnych stref 

klimatycznych 
- Uczeń potrafi: 
-  wskazać na mapie największe 

krainy geograficzne Europy 
- scharakteryzować cechy klimatu 

korzystając z wykresu 
- porównać wielkości dorzeczy i 

zlewisk 
- wskazać obszary bezodpływowe 

dorzecza Wołgi i Morza Kaspijskiego 

Uczeń zna (wie ): 
- ogólny przebieg umownej granicy 

miedzy Europą i Azją 
- podstawowe typy krajobrazu w 

Europie 
- strefy klimatyczno - roślinne Europy 
- typy klimatów europejskich  
- dorzecza i zlewiska Europy 

Uczeń potrafi: 
- korzystać z map fizycznych  czytając 

elementy środowiska 
przyrodniczego 

- omówić zależności pomiędzy 
klimatem a roślinnością Europy 

 

Uczeń zna (wie ): 
- dokładny przebieg granicy umownej 

pomiędzy Europą i Azją 
- cechy  i charakterystyczne elementy 

linii brzegowej Europy  
Uczeń potrafi: 

- sprawnie posługiwać się mapą 
fizyczną i mapami tematycznymi 

- operować nazwami i pojęciami 
geograficznymi dot. Europy 

- omówić zmiany typów klimatu w 
miarę oddalania się od oceanu 

- na podstawie wykresu rozpoznać 
strefę klimatyczną i typ klimatu 

- podać przykłady zależności miedzy 
elementami środowiska 
przyrodniczego Europy 

Uczeń zna:  
- liczbę ludności Europy 
- przykłady państw o najniższych 

wskaźnikach przyrostu naturalnego 
- przykłady państw o największej 

gęstości zaludnienia 
 
Uczeń potrafi: 

- wskazać na mapie niektóre państwa 
Europejskie 

-  

Uczeń potrafi: 
- wyszukuje w podręczniku i roczniku 

statystycznym informacje o 
przyroście naturalnym i gęstości 
zaludnienia w państwach Europy 

- wyjaśnić przyczyny starzenia się 
społeczeństwa  

 
 
 
 

Uczeń potrafi: 
- wyjaśnia przyczyny zróżnicowania 

gęstości zaludnienia w Europie 
- nazywa obszary najrzadziej i 

najgęściej zaludnione 
- wyjaśnia skutki i następstwa 

społeczne oraz ekonomiczne 
starzenia się społeczeństwa 

 
 
 

Uczeń potrafi: 
- wyjaśnić przyczyny zmian liczby 

ludności w Europie i porównać te 
zmiany z sytuacja na świecie 

- omawia i wyjaśnia przyczyny zmian 
liczby ludności w Europie w XX 
stuleciu 

- formułować wnioski na temat 
wzrostu liczby ludności na świecie i 
w Europie, analizuje przyczyny 
ewentualnych zmian liczby ludności 
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- wymienia państwa UE 
- zna nazwy niektórych stolic 

europejskich 
 
Uczeń potrafi: 

- wskazać na mapie niektóre państwa 
UE oraz wskazać niektóre kraje 
spoza UE 

 

 
 
 

- zna nazwy Wspólnot Europejskich  
- zna etapy powstawania Unii 

Europejskiej 
Uczeń potrafi: 

- wskazać na mapie wszystkie kraje 
UE i kraje spoza unii 

 
 
 

- podaje przyczyny podziału Europy 
po II wojnie światowej 

- omawia powstanie i główne 
założenia Unii Europejskiej 

 
- wymienia główne dziedziny oraz 

etapy integracji 
- opisuje rolę integracji w rozwoju 

gospodarczym Europy 
- wyjaśnia termin: tożsamość 

europejska  
 

- wymienia największe państwa 
unijne i wskazuje je na mapie, 

-  

wskazuje na mapie państwa europejskie 
powstałe w latach 90-tych XX wieku 

- wyjaśnia terminy: państwo 
suwerenne, strefa euro, 
obywatelstwo UE 

- wskazuje na mapie państwa które 
przystąpiły  do UE  po 2004 r i 
określa warunki jakie musiały one 
spełnić, aby przystąpić do Unii 

- omawia korzyści wynikające z 
rozszerzenia UE 

- zna przyczyny i skutki konfliktów 
zbrojnych, 

- potrafi omówić jeden z nich 

- na podstawie danych z rocznika 
statystycznego wyjaśnia zmiany, 
jakie zachodzą w gospodarce 
państw europejskich, 

-  

- wyjaśnia przyczyny konfliktów 
zbrojnych we współczesnej  Europie, 
wskazuje obszary i państwa, w 
których one występują 

-  

- krótko charakteryzuje poziom 
rozwoju gospodarczego państw 
Europy Zachodniej oraz Europy 
Środkowej i wschodniej, wyjaśnia 
przyczyny jego zróżnicowania 

 
GEOGRAFIA REGIONALNA AZJI I POZOSTAŁYCH KONTYNENTÓW 

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry 

- odczytuje z mapy najważniejsze 
cechy ukształtowania powierzchni, 
klimatu, wód powierzchniowych 
Azji, 

-  

- podaje nazwy najwiekszych krain 
geograficznych, 

- zna rzeki i jeziora Azji 

- charakteryzuje strefy klimatyczno-
roślinne i specyficzne cechy klimatu 
Azji: kontynentalizm wnętrza, klimat 
monsunowy, 

- omawia cechy wód 
powierzchniowych Azji 

- wskazuje obszary bezodpływowe 
kontynentu, 

-  omawia problemy ekologiczne 
kontynentu 

- omawia przyczyny zróżnicowania 
przestrzennego środowiska 
przyrodniczego Azji 

- określa wpływ budowy geologicznej 
na ukształtowanie powierzchni oraz 
występowanie trzęsień ziemi i 
zjawisk wulkanicznych 

- podaje przykłady zależności między 
elementami środowiska 
przyrodniczego Azji 

 

- wskazuje na mapie Azji największe 
aglomeracje miejskie wymienia 
państwa liczące powyżej 100mln, 

 

- wskazuje na mapie obszary Azji 
najrzadziej i najgęściej zaludnione, 
wyjaśnia przyczyny tego 
zróżnicowania, 

- na podstawie wykresu w 
podręczniku omawia zmiany 
wskaźnika przyrostu naturalnego w 
wybranych krajach Azji, 

- określa rolę państw azjatyckich w 
rozwoju liczby ludności świata 

- zna przyczyny i skutki konfliktów - wskazuje obszary konfliktów we - omawia zróżnicowanie ras i religii - porównuje mapy polityczne Azji: 
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zbrojnych, 
-  

współczesnej Azji, 
-  

jaką jedną z głównych przyczyn 
konfliktów na świecie, 

-  wskazuje na mapie obszary 
konfliktów, wyjaśnia podłoża 
konfliktów (podaje przykłady 
konfliktów o podłożu etnicznym i 
religijnym) 

sprzed wybuchu II wojny światowej, 
z lat 80-tych XX wieku i mapę 
współczesną, dostrzega zmiany i 
wyjaśnia je 

- dostrzega skutki społeczne i 
gospodarcze konfliktów w Azji 

- zna nazwy największych państw Azji, 
- zna nazwy stolic tych państw, 
- wskazuje państwa na mapie Azji, 
- opisuje niektóre elementy 

środowiska przyrodniczego 

- wyciąga wnioski z analizy 
diagramów dotyczących pkb na 
mieszkańca i struktury pkb w 
podręczniku, 

-  podaje przykłady państw wysoko, 
średnio i słabo rozwiniętych, krótko 
charakteryzuje ich gospodarkę, 

- wyjaśnia terminy: tygrysy azjatyckie, 
kraje-eksporterzy ropy naftowej, 
podaje przykłady państw, których 
one dotyczą, 

-  

- omawia przyczyny różnic w 
zagospodarowaniu kontynentu 

- zna regionalne ugrupowania 
gospodarcze oraz wyjaśnia cele 
azjatyckich ugrupowań 
gospodarczych 

- odczytuje z mapy najważniejsze 
cechy ukształtowania powierzchni, 
klimatu i wód powierzchniowych 
Ameryk, 

- podaje nazwę najwyższych szczytów 

- swobodnie operuje mapą fizyczną 
kontynentów, 

- zna cechy ukształtowania 
powierzchni kontynentów 

-  

- wskazuje na mapie garnice Ameryki 
Północnej, A.Południowej, 
A.Środkowej, A. Łacińskiej, 

-  

- wyjasnia południkowy układ form 
oraz  jego związek z budową 
geologiczną, 

- omawia przyczyny zróżnicowania 
przestrzennego środowiska 
przyrodniczego Ameryki, 

- wskazuje największe miasta i 
zespoły miejskie 

- wymienia państwa liczące ponad 
100mln mieszkańców 

- wyjaśnia przyczyny zmian liczby 
ludności w obu Amerykach, 

- zna pochodzenia ludności Ameryk ( 
ludność rdzenna, napływowa) 

- omawia problemy eksplozji 
demograficznej w Ameryce 
Łacińskiej, 

- wskazuje czynniki wpływające na 
rozmieszczenie ludności w 
Amerykach, 

- wskazuje na mapie i nazywa obszary 
najbardziej i najmniej zaludnione, 
wyjaśnia przyczyny zróżnicowania 
gęstości zaludnienia w obu 
Amerykach 

- omawia przyczyny zróżnicowania 
rasowego ludności na obu 
kontynentach, dostrzega wynikające 
z niego problemy  

- wskazuje na mapie i opisuje 
megalopolis 

- wskazuje na mapie politycznej 
największe państwa Ameryk, 

- zna stolice niektórych państw 
amerykańskich 

- podaje przykłady amerykańskich 
państw wysoko, średni i słabo 
rozwiniętych, 

- swobodnie operuje mapą polityczną 
i fizyczną obu kontynentów 

- podaje czynniki lokalizacji przemysłu 
w USA i na innych obszarach 
przemysłowych, 

- zna ugrupowania gospodarcze 
Ameryk 

- na podstawie danych statystycznych 
określa rolę Stanów Zjednoczonych i 
Kanady w gospodarce światowej 

- wyjaśnia główne cele ugrupowań 
gospodarczych w obu Amerykach 
oraz ich powiązania z gospodarką 
światową 

- wyjaśnia pojęcie: basen artezyjski, 
- wymienia niektóre wyspy i 

archipelagi Oceanii, 
- wskazuje na mapie największe 

wyspy i archipelagi tego regionu, 
 

- określa granice Australii i Oceanii, 
wymienia i wskazuje na mapie 
główne regiony tej części świata, 

-  zna typy wysp Oceanii, 
- swobodnie posługuje się mapą tej 

części świata, 
- zna osobliwości świata flory i fauny 

- wyjaśnia genezę wysp Oceanii, 
Wielkiej Rafy Koralowej i atoli, 

-  określa główne cechy środowiska 
przyrodniczego Australii , 

- wyjaśnia przyczyny istnienia 
specyficznej fauny i flory 

- dostrzega rolę basenów artezyjskich 
w gospodarce na obszarach suchych 
i półsuchych wnętrza kontynentów 
australijskiego 
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Australii, 

- omawia skład etniczny Związku 
Australijskiego, 

-  

- wymienia główne czynniki wzrostu 
liczby ludności Australii i Oceanii, 

-  

- wyjaśnia przyczyny wahań liczby 
Aborygenów, 

-  

- wyróżnia główne cechy gospodarki 
Związku Australijskiego, 

- wykazuje różnice w poziomie 
rozwoju gospodarczego i 
społecznego Australii i Oceanii, 
określa  je jako jedna z przyczyn 
integracji gospodarczej w tej części 
świata 

- wskazuje Antarktydę na mapie 
świata, 

- określa położenie geograficzne 
kontynentu, 

- wymienia przedstawicieli flory i 
fauny antarktycznej 

- wyjaśnia zależności między 
środowiskiem przyrodniczym a 
brakiem stałego zaludnienia na 
Antarktydzie 

-  

- wskazuje przyczyny powstawania 
pokrywy lodowej, lodowców 
szelfowych, gór lodowych i oaz na 
Antarktydzie opisuje ukształtowanie 
podłoża skalnego Antarktydy 

 

- opisuje zjawisko nocy polarnej i dnia 
polarnego i wykazuje związek tych 
zjawisk z oświetleniem Ziemi 

 
 

 
KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI GEOGRAFICZNE 

 

1. Czytanie mapy fizycznej. 
2. Czytanie map tematycznych (  geolog., gosp. ) 
3. Czytanie i interpretacja danych statystycznych przedstawionych na wykresie, w tabelach statystycznych. 
4. Obliczenia odległości i powierzchni w terenie na podstawie skali mapy. 
5. Orientacja na mapie za pomocą współrzędnych geograficznych. 
6. Określanie kierunków na mapie. 
7. Interpretacja wykresów klimatycznych. 
8. Obliczanie średniej temperatury powietrza. 
9. Obliczanie amplitudy temperatur. 
10. Obliczanie różnic temperatury na podstawie gradientu temperatur. 
11. Interpretacja map klimatycznych i synoptycznych (izohiety, izotermy, izobary). 
12. Obliczanie różnic ciśnienia na określonych wysokościach nad poziomem morza. 
13. Rysowanie profilu hipsometrycznego. 
14. Interpretacja rysunku i mapy poziomicowej. 
15. Odczytywanie wysokości względnej i bezwzględnej z mapy poziomicowej. 
16. Prawidłowe posługiwanie się terminologią geograficzną. 
17. Orientowanie się w Układzie Słonecznym. 
18. Obliczanie czasu miejscowego słonecznego na podstawie różnic długości geograficznej. 
19. Określanie następstw ruchu obrotowego. 
20. Wykazanie związku pomiędzy wysokością  Gwiazdy Polarnej a szerokością geograficzną miejsca obserwacji. 
21. Wykazanie związku pomiędzy górowaniem Słońca w pierwszych dniach kalendarzowych pór roku a szerokością geograficzną.  
22. Określanie następstw ruchu obiegowego. 
23. Wykazanie związków i zależności pomiędzy sferami ziemskimi. 
24. Określanie wpływu środowiska przyrodniczego na gospodarkę człowieka. 
25. Określanie przyczyn i konsekwencji zagrożeń środowiska przyrodniczego. 
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KLASA III GIMNAZJUM 
 

POLSKA W EUROPIE I NA ŚWIECIE 
 

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry 

Uczeń wie (zna): 
- podaje z pamięci liczbę 

ludności Polski, 
- podaje powierzchnię Polski w 

km kw. 
- Wymienia państwa, z którymi 

Polska sąsiaduje obecnie, 
-  

 
 
Uczeń rozumie (potrafi): 
 

- odczytać dane  liczbowe dot. 
Powierzchni Polski z tabel 
statystycznych, 

-  
 
 
 
 
 
 
 

Uczeń wie (zna): 
- wymienia rodzaje władzy istniejące w Polsce, 
- wyjaśnia znaczenie następujących pojęć: kraj 

niepodległy, kraj demokratyczny, kraj 
komunistyczny, 

- wyjaśnia własnymi sławami określenia:  władza 
ustawodawcza, władza wykonawcza, władza 
sądownicza, 

- zna szczeble administracyjne w województwie, 
 
Uczeń rozumie (potrafi): 
 

- wyjaśnić przyczynę przebiegu szlaków 
komunikacyjnych wschód- zachód przez teren 
Polski, 

- porównać na podstawie tabel statystycznych, 
dane liczbowe dot. Polski z innymi państwami 
Europy i wyciągnąć odpowiednie wnioski, 

- dokonać analizy map administracyjnych z 
okresów powojennych i porównać je ze sobą 

 

Uczeń wie (zna): 
- wymienia najważniejsze konsekwencje II 

wojny światowej 
- wymienia państwa, z którymi Polska 

sąsiadowała przed 1990 rokiem, 
- własnymi sławami podaje definicje pojęć: 

terytorium państwa, terytorium morskie i 
lądowe, terytorium powietrzne,  

- podaje przyczyny podziału 
administracyjnego państwa, 

 
Uczeń rozumie (potrafi): 

- na podstawie map określić położenie 
geograficzne Polski, 

- analizuje mapy historyczne z różnych 
okresów XX wieku, podaje zmiany, jakie 
zachodziły w Europie, 

- wskazać na mapie obecne województwa i 
nazwać ich stolice, 

 
 
 
 

Uczeń wie (zna): 
- definiuje pojęcie administracja 

samorządowa, 
- wyjaśnia zmiany terytorium Polski 

po II wojnie światowej, 
- określa zmiany polityczne jakie 

zaszły po roku 1990, 
Uczeń rozumie (potrafi): 

- wyjaśnić sytuację polityczną 
Europy po II wojnie światowej, 

- dokonać analizy przyczyn 
ogromnego zagrożenia Polski w 
przeszłości, 

- określić dobre strony, złe strony, 
szanse i zagrożenia wynikające z 
położenia polski w środkowej 
Europie, 

- proponuje działania, w których 
wyniku Polska mogłaby uzyskać 
większe korzyści ze swojego 
położenia w Europie, 

 
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI 

 

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry 

Uczeń wie (zna): 
- różne rodzaje skał, 
- niektóre czynniki kształtujące 

powierzchnię Ziemi, 
- nazwy er, 
- wymienia fałdowania 

górotwórcze, które zaznaczyły 

Uczeń wie (zna): 
- wymienia rodzaje czynników działających na 

powierzchnię Ziemi 
- wymienia ery i okresy w dziejach Ziemi, 
- podział skał ze względu na spoistość i 

pochodzenie, 
- wyjaśnia różnice pomiędzy czynnikami 

Uczeń wie (zna):  
- genezę form powierzchni Ziemi 

powstałych w wyniku działalności lądolodu 
i bezpośrednio po jego ustąpieniu, 

- różnorodność skał na Ziemi i ich związek z 
przeszłością geologiczną planety, 

- wymienia nazwy mas powietrza 

Uczeń wie (zna): 
- wymienia najważniejsze 

wydarzenia w erach i okresach 
dziejów Ziemi,  

- wyjaśnia działalność 
rzeźbotwórczą lodowców 
górskich 
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się na obszarze Polski, 
- podaje nazwy zlodowaceń 

występujących w Polsce,  
- wyjaśnia, dlaczego Polskę 

nazywamy krajem nizinnym, 
- przyczyny zanieczyszczenia 

Morza Bałtyckiego, 

zewnętrznymi a wewnętrznymi oddziaływującymi 
na powierzchnię Ziemi, 

- różnicę pomiędzy krajobrazem młodoglacjalnym a 
staroglacjalnym, 

- podaje definicję klimatu, 
- podaje definicje okresu wegetacyjnego, 
- definiuje pojęcia: izoterma, izobara, izohieta, 
- wyjaśnia znaczenie określenia: klimat 

umiarkowany przejściowy  
- pojęcia: roślinność naturalna, potencjalna 

roślinność naturalna,  

nasuwających się nad Polskę i mających 
wpływ na jej klimat, 

- wymienia obszary najcieplejsze i 
najchłodniejsze w Polsce,, 

- wskazuje obszary i najmniejszej i 
największej sumie opadów 
atmosferycznych w Polsce, 

- wymienia czynniki decydujące o ilości 
wody płynącej w rzece, 

- genezę Żuław Wiślanych 
- przyczyny powstania jezior 

polodowcowych, 
- powody budowania jezior sztucznych na 

rzekach,  
- definiuje pojęcie : zlewisko morza,  
- podaje parametry Morza Bałtyckiego, 
- termin: obszary bagienne, 

- wyjaśnia wpływ poszczególnych 
mas powietrza napływającego 
nad Polskę na pogodę latem i 
zimą, 

- wymienia większe jeziora Polski, 
- wymienia typy jezior 

występujących w Polsce, 
- wymienia główne typy gleb 

występujących w Polsce, 
- określenie: żyzność gleb 
- wymienia większe puszcze w 

Polsce, 
  
 

Uczeń rozumie (potrafi): 
- wskazuje na mapie pasy 

ukształtowania powierzchni w 
Polsce, 

- charakteryzuje lata i zimy  w 
klimacie umiarkowanym 
oceanicznym i 
kontynentalnym, 

- wskazuje Morze Bałtyckie i 
omawia główne jego cechy, 

- na podstawie mapy 
hipsometrycznej opowiada o 
głównych rzekach Polski: 
Wiśle i Odrze, 

- na podstawie przykładów 
scharakteryzować znaczenie 
lasów dla człowieka 

Uczeń rozumie (potrafi): 
- scharakteryzować dzisiejszy wygląd krajobrazu 

polodowcowego, 
- na podstawie mapy określa główne cechy 

ukształtowania powierzchni Polski, krótko 
charakteryzuje poszczególne pasy ukształtowania 
powierzchni Polski, 

- wyjaśnia łagodzący wpływ Morza Bałtyckiego na 
klimat obszarów przyległych do Bałtyku 

- wskazuje na mapie niektóre prawe i lewe 
dopływy rzek Wisły i Odry 

- wskazać na mapie obszary największych bagien w 
Polsce, 

- określić typy niektórych jezior Polski i wskazać je 
na mapie 

 

Uczeń rozumie (potrafi): 
- klasyfikuje czynniki działające na 

powierzchnie Ziemi – rozpoznaje czynniki 
wewnętrzne i zewnętrzne 

- analizuje krzywą hipsograficzną Polski i 
Europy, 

- analizuje mapy hipsograficzne i opisuje 
klimat Polski, 

- wskazuje na mapie dopływy Wisły i Odry, 
- wskazuje na mapie i omawia główne 

dorzecza Polski, 
- wskazać na mapie obszary występowania 

gleb dobrych i słabych, 
- wskazać na mapie główne puszcze w 

Polsce, 
- zaproponować sposoby zapobiegania 

niszczeniu lasów, 

Uczeń rozumie (potrafi): 
- omawia wpływ i znaczenie 

zlodowaceń dla obecnego stanu 
ukształtowanie powierzchni 
Polski, 

- analizuje obecne różnice w 
krajobrazie młodo i 
staroglacjalnym, wykrywa 
przyczyny tych różnic, 

- uzasadnia różnice w długości 
okresu wegetacyjnego 
występujące na obszarze Polski 

- analizuje i ocenia zagrożenia gleb 
na obszarze polski spowodowane 
działalnością człowieka,  

- analizuje zagrożenia powodziowe, 
wskazuje czynniki, które wpływają 
na zwiększenie zagrożenia 
powodziowego, 

- uzasadnić, że przez Polskę 
przebiega dział wodny pomiędzy 
zlewiskami trzech mórz 
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LUDNOŚĆ POLSKI 

 

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry 

Uczeń wie (zna): 
- podaje przyczyny zmian liczby 

ludności po II wojnie 
światowej, 

- wymienia mniejszości 
narodowe mieszkające w 
Polsce, 

 
Uczeń rozumie (potrafi):  

- na mapie gęstości zaludnienia 
Polski odczytuje miejsca 
występowania obszarów słabo 
i gęsto zaludnionych, 

 

Uczeń wie (zna): 
- definiuje pojęcia: przyrost naturalny, wskaźnik 

przyrostu naturalnego, wyż demograficzny, niż 
demograficzny, 

- wyjaśnia pojęcia: struktura zatrudnienia, poziom 
bezrobocia 

- wyjaśnia pojęcie: mniejszość narodowa, 
Uczeń rozumie (potrafi): 

- odczytuje z rocznika statystycznego konkretne 
dane dotyczące ludności Polski, 

- wskazuje na mapie największe skupiska Polonii, 
- obliczyć przyrost naturalny, 
-  

Uczeń wie (zna): 
- definiuje pojęcia : migracja wewnętrzna, 

proces urbanizacji, wskaźnik urbanizacji, 
aglomeracja miejska, strefa podmiejska, 

- charakteryzuje aglomeracje polskie:  
warszawską, katowicką i łódzką  

- wyjaśnia pojęcia: produkt krajowy brutto, 
struktura gospodarki, 

 
Uczeń rozumie (potrafi):  

- analizuje przyczyny powiększania się 
odsetka ludności miejskiej w latach 1946 – 
1998, 

- analizuje mapę rozmieszczenia mniejszości 
narodowych w Polsce przed  wojną i 
obecnie, 

- ocenia strukturę gospodarki Polski i 
porównuje ją z innymi państwami, 

- obliczyć wskaźnik urodzeń zgonów, 
przyrostu naturalnego, 

- obliczyć gęstość zaludnienia 
- prawidłowo odczytać dane statystyczne z 

tabeli i wykresu 

Uczeń wie (zna): 
- wyjaśnia określenie starzenie się 

społeczeństwa, 
- tłumaczy  własnymi słowami 

termin: tolerancja 
narodowościowa, i religijna 

Uczeń rozumie (potrafi): 
- zanalizować przyczyny 

pozostawania Polaków za granicą 
po II wojnie światowej, 

- dokonać analizy piramidy płci i 
wieku, wyciąga wnioski dotyczące 
ludności danego kraju 

- - analizuje przyczyny 
zróżnicowania poziomu 
bezrobocia w Polsce, 

- dokonać analizy odczytanych 
samodzielnie danych i określić 
związki przyczynowo-skutkowe 
dla zjawisk demograficznych 

- ocenia korzyści i ewentualne 
problemy wynikające z 
mieszkania w kraju jednolitym 
narodowościowo 

 
GOSPODARKA POLSKI 

 

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry 

 
Uczeń wie (zna): 

- funkcje przemysłu, 
- działy i gałęzie przemysłu, 
- definiuje pojecie przemysł 

wydobywczy, 
- definiuje pojęcie: przemysł 

przetwórczy, 
- podaje podział przemysłu 

 
Uczeń wie (zna): 

- podział surowców mineralnych, 
- wymienia surowce mineralne, które Polska 

eksportuje i importuje, 
- charakteryzuje poszczególne funkcje przemysłu, 
- wyjaśnia przyczyny nierównomiernego rozwoju 

gospodarczego obszaru Polski, 
- wyjaśnia różnice pomiędzy pojęciami: okręg 

 
Uczeń wie (zna): 

- wyjaśnia własnymi słowami znaczenie 
pojęć: komunizm, system centralnego 
zarządzania, środki produkcji, środki 
konsumpcji, produkt krajowy brutto, 

- wyjaśnia na jakiej podstawie zalicza się 
Polskę do grupy krajów średnio 
rozwiniętych, 

 
Uczeń wie (zna): 

- wymienia przyczyny spadku 
wydobycia węgla kamiennego, 

- charakteryzuje zróżnicowanie 
poziomu rozwoju przemysłu 
Polski w okresie zaborów 

 
Uczeń rozumie (potrafi): 
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przetwórczego, wymienia 
surowce mineralne 
występujące w Polsce, 

 
Uczeń rozumie (potrafi): 

- wskazać na mapie miejsca 
występowania niektórych 
surowców mineralnych, 

- charakteryzuje poszczególne 
rodzaje transportu i jego 
znaczenie, 

- pokazuje na mapie Polski 
regiony atrakcyjne 
turystycznie 

przemysłowy, ośrodek przemysłowy, 
Uczeń rozumie (potrafi): 

- wskazać na mapie miejsca występowania 
surowców mineralnych, 

- scharakteryzować poszczególne działy przemysłu 
przetwórczego, 

- wskazuje na mapie Polski miejsca, gdzie rozwijają 
się poszczególne gałęzie przemysłu, 

- charakteryzuje warunki przyrodnicze rozwoju 
rolnictwa w Polsce, 

-  charakteryzuje strukturę własności gospodarstw 
rolnych  

- charakteryzuje znaczenie transportu dla 
gospodarki państwa, 

- charakteryzuje znaczenie łączności dla 
dzisiejszego rozwoju państwa, 

- ocenia możliwości turystyczne naszego kraju,  
- pokazuje na mapie obszary o sprzyjających 

warunkach 
-      naturalnych rozwoju rolnictwa, 
- prognozuje konsekwencje gwałtownego rozwoju 

motoryzacji dla życia ludzi i stanu środowiska,  
 

 
Uczeń rozumie (potrafi): 
 

- scharakteryzować poszczególne surowce 
mineralne pod względem sposobów 
wydobycia zasobów i ich przydatności dla 
gospodarki państwa, 

- na podstawie analizy danych z rocznika 
statystycznego ocenia, czy Polska jest 
samowystarczalna pod względem ilości 
wydobycia surowców mineralnych, 

- ocenia skutki dużego rozdrobnienia 
gospodarstw rolnych w Polsce, 

- charakteryzuje warunki poza przyrodnicze 
rozwoju rolnictwa w Polsce,  

- charakteryzuje zróżnicowanie użytków 
rolnych w Polsce, 

 
- charakteryzuje przyczyny wzrostu 

zainteresowania turystów zagranicznych 
naszym krajem, 

- analizuje problem: czy jakikolwiek kraj 
może być samowystarczalny 
żywnościowo,  

- wskazuje na mapie miejsca, w, których 
udział inwestycji zagranicznych jest 
największy, 

 

- omówić cechy gospodarki Polski 
od II wojny światowej do lat 90-
tych, 

- charakteryzuje czynniki lokalizacji 
przemysłu dla poszczególnych 
gałęzi, 

- ocenia przemysł Polski pod 
względem struktury produkcji 
przemysłowej w stosunku do 
krajów wysoko rozwiniętych 
analizuje przyczyny obecnego 
przestrzennego zróżnicowania 
wielkości gospodarstw rolnych w 
Polsce 

- podaje przyczyny niskiej 
wydajności polskiego rolnictwa,, 
charakteryzuje przyczyny 
zróżnicowania długości okresu 
wegetacyjnego, 

- porównuje rolnictwo polski z 
rolnictwem krajów wysoko 
rozwiniętych, 

- charakteryzuje zmiany  
- w handlu zagranicznym Polski na 

przestrzeni ostatnich lat 
charakteryzuje inwestycje 
zagraniczne w Polsce, 

- ocenia zmiany zachodzące w 
rolnictwie 

- ocenia rozwój transportu w 
Polsce, 

- ocenia możliwości wykorzystania 
Polski na Niżu Europejskim dla 
celów handlowo-
komunikacyjnych,  

- ocenia zmiany zachodzące w 
Polsce w związku z rozwojem 
telekomunikacji 

- proponuje zmiany w handlu 
zagranicznym powodujące 
powstania dodatniego bilansu 
handlu zagranicznego. 

 



Szczegółowe wymagania edukacyjne dla gimnazjum  

         Strona 14 z 18 

STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE 

 

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry 

Uczeń wie (zna): 
- wymienia źródła 

zanieczyszczeń środowiska, 
- wymienia rodzaje 

zanieczyszczeń środowiska, 
Uczeń rozumie (potrafi): 

- planuje zachowania 
sprzyjające ochronie przyrody, 

 
 
 
 

Uczeń wie (zna): 
- pojęcia : obszary ekologicznie zagrożone, 

Uczeń rozumie (potrafi): 
- wskazuje na mapie obszary ekologicznie 

zagrożone, 
- analizuje aktualne mapy obrazujące stan 

środowiska we własnym regionie 

Uczeń wie (zna):  
- wyjaśnia , dlaczego niektóre działy 

gospodarki stały się ogromnym 
zagrożeniem dla środowiska, 

 
 
Uczeń rozumie (potrafi): 

- scharakteryzować poszczególne źródła 
zanieczyszczeń środowiska, 

 

Uczeń wie (zna): 
- podaje przykłady prawidłowych i 

nieprawidłowych zachowań 
powodujących zanieczyszczenia 
środowiska, 

Uczeń rozumie (potrafi): 
- charakteryzuje rodzaje 

zanieczyszczeń w powiązaniu z 
poszczególnymi przemysłami, 

- ocenia stan środowiska Polski. 
 
 

 
KRAINY GEOGRAFICZNE POLSKI 

 

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry 

Uczeń wie (zna): 
- wymienia nazwy pasów krain 

geograficznych, 
Uczeń rozumie (potrafi): 

- wskazuje na mapie pasy krain 
geograficznych Polski, 

- odczytuje z mapy maksymalne 
wysokości terenu w 
poszczególnych krainach, 

-  wskazuje na mapie 
poszczególne krainy 
geograficzne Polski, 

Uczeń wie (zna): 
- wymienia główne miasta leżące w obrębie krain, 
- wyjaśnia pojęcia: kraina geograficzna, ojczyzna, 

mała ojczyzna, mój region 
Uczeń rozumie (potrafi): 

- na podstawie map w atlasie charakteryzuje 
poszczególne krainy geograficzne pod względem 
warunków naturalnych i gospodarki, 

- wyszukuje informacje o poszczególnych krainach 
geograficznych Polski w dostępnych źródłach 
wiedzy geograficznej 

 

Uczeń wie (zna): 
- wymienia krainy geograficzne leżące w 

poszczególnych pasach, 
Uczeń rozumie (potrafi): 

- analizuje mapy w atlasie geograficznym, 
wyciąga wnioski o rozwoju gospodarczym 
poszczególnych krain geograficznych 

 

Uczeń wie (zna): 
- wyjaśnia, dlaczego wydzielono 

pasy krain geograficznych, 
 
Uczeń rozumie (potrafi): 

- ocenia możliwości rozwoju 
gospodarczego poszczególnych 
krain geograficznych na 
podstawie w map w atlasie 

 
WŁASNY REGION 

 

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry 

Uczeń wie (zna): 
- podaje nazwę krainy 

geograficznej, w której leży 
jego miejscowość, 

Uczeń wie (zna): 
- wymienia bogactwa mineralne eksploatowane w 

regionie, 
- wymienia większe zakłady przemysłowe 

Uczeń wie (zna): 
- wymienia walory turystyczne w regionie 

(zabytki, walory środowiska 
przyrodniczego i inne), 

Uczeń wie (zna): 
- powierzchni, klimatu, gleb i 

roślinności 
- charakteryzuje region pod 
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- wymienia rzeki przepływające 
przez region,  

- wymienia większe miasta w 
pobliżu własnej miejscowości, 

-  podaje stolicę regionu (lub 
najważniejsze miasto), 

Uczeń rozumie (potrafi): 
- pokazuje na mapie Polski 

własną miejscowość, 
- wskazuje na mapie krainę 

geograficzną, w której leży 
jego miejscowość, 

- wyszukuje wiadomości o 
własnym regionie w 
dostępnych źródłach 

 

funkcjonujące w regionie , 
- podaje przyczyny zróżnicowania gospodarczego 

we własnym regionie, 
- charakteryzuje funkcję większych miast we 

własnym regionie, 
Uczeń rozumie (potrafi):  

- wskazuje i nazywa rzeki i jeziora leżące w pobliżu 
własnej miejscowości, 

- wskazuje miejsca występowania i eksploatacji 
surowców mineralnych we własnym regionie, 

-  wyszukuje w dostępnych źródłach wiadomości na 
temat stolicy regionu 

- charakteryzuje własny region pod 
względem przeszłości geologicznej, 
ukształtowania, 

- charakteryzuje kulturę regionalną 
własnego regionu 

Uczeń rozumie (potrafi): 
- na podstawie map tematycznych określa 

walory turystyczne regionu, 
- na mapach własnego regionu wskazuje 

miejsca wydobycia surowców 
mineralnych,  

- sprawdza na mapach tematycznych 
warunki naturalne położenia większych 
miast w regionie,  

- ocenia szkodliwość dla środowiska 
przyrodniczego zakładów przemysłowych 
we własnym lub sąsiednim regionie, 

- ocenia ważność większych miast regionu 
w skali mikro i makro, 

- ocenia walory turystyczne regionu 

względem rozwoju przemysłu 
przetwórczego 

- klasyfikuje zakłady przemysłowe 
w regionie ze względu na ich 
produkcję - określa czy mają 
znaczenie lokalne, czy dla całego 
kraju, 

Uczeń rozumie (potrafi): 
- analizuje mapy tematyczne 

dotyczące własnego regionu, 
- wnioskuje o przyczynach 

rozmieszczenia ludności we 
własnym regionie, 

- ocenia znaczenie zakładów 
przemysłowych dla własnego 
regionu (pod względem ilości 
zatrudnionych, znaczenia 
produkcji, funkcji 
przestrzennych), 

- ocenia i hierarchizuje funkcje 
miast w regionie, 

- diagnozuje możliwości rozwoju 
regionu pod względem 
turystycznym, 

- diagnozuje możliwości rozwoju 
regionu pod względem 
turystycznym, 

 
KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI GEOGRAFICZNE 

 

26. Czytanie mapy fizycznej. 
27. Czytanie map tematycznych (  geolog., gosp. ) 
28. Czytanie i interpretacja danych statystycznych przedstawionych na wykresie, w tabelach statystycznych. 
29. Obliczenia odległości i powierzchni w terenie na podstawie skali mapy. 
30. Orientacja na mapie za pomocą współrzędnych geograficznych. 
31. Określanie kierunków na mapie. 
32. Interpretacja wykresów klimatycznych. 
33. Obliczanie średniej temperatury powietrza. 
34. Obliczanie amplitudy temperatur. 
35. Obliczanie różnic temperatury na podstawie gradientu temperatur. 
36. Interpretacja map klimatycznych i synoptycznych (izohiety, izotermy, izobary). 
37. Obliczanie różnic ciśnienia na określonych wysokościach nad poziomem morza. 
38. Rysowanie profilu hipsometrycznego. 
39. Interpretacja rysunku i mapy poziomicowej. 
40. Odczytywanie wysokości względnej i bezwzględnej z mapy poziomicowej. 
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41. Prawidłowe posługiwanie się terminologią geograficzną. 
42. Orientowanie się w Układzie Słonecznym. 
43. Obliczanie czasu miejscowego słonecznego na podstawie różnic długości geograficznej. 
44. Określanie następstw ruchu obrotowego. 
45. Wykazanie związku pomiędzy wysokością  Gwiazdy Polarnej a szerokością geograficzną miejsca obserwacji. 
46. Wykazanie związku pomiędzy górowaniem Słońca w pierwszych dniach kalendarzowych pór roku a szerokością geograficzną.  
47. Określanie następstw ruchu obiegowego. 
48. Wykazanie związków i zależności pomiędzy sferami ziemskimi. 
49. Określanie wpływu środowiska przyrodniczego na gospodarkę człowieka. 
50. Określanie przyczyn i konsekwencji zagrożeń środowiska przyrodniczego. 
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Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana  

końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej 

 

 

W przypadku zgłoszenia się ucznia lub rodzica do nauczyciela, w terminie ustalonym w 

statucie, o ustalenie wyższej, niż przewidywana śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna, 

nauczyciel dokonuje analizy zasadności wniosku i jeśli uzna, że istnieje możliwość zmiany oceny, 

przekazuje uczniowi informację o terminie przeprowadzenia egzaminu wprowadzając stosowny zapis 

w dzienniku. 

Wniosek może być zasadny, jeśli uczeń: 

- przejawiał zainteresowanie nauką przedmiotu przez okres objęty oceną klasyfikacyjną; 

- uczęszczał na lekcje, gdzie zrealizowano przynajmniej ½ materiału nauczania zaplanowanego na 

ten okres, pod warunkiem, że wszystkie nieobecności na lekcjach geografii są usprawiedliwione; 

- prowadził starannie zeszyt lekcyjny i/lub karty pracy; 

Egzamin obejmuje pięć pytań, poleceń lub zadań dotyczących materiału nauczania z ostatniego 

okresu nauki (drugiego półrocza), a jeśli uczeń uzyskał również ocenę niedostateczną w pierwszym 

okresie (I półroczu) – z całego roku szkolnego. Egzamin może być przygotowany w formie pisemnej 

lub ustnej w zależności od rodzaju materiału nauczania (np. konieczność prezentacji danych na 

mapie lub obliczeń, na podstawie danych). 

Nauczyciel opracowuje do pytań, poleceń lub zadań kryteria oceniania zgodnie z ustalonymi 

wcześniej szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi, przed mającym się odbyć egzaminem. 

Jeśli uczeń odpowie na pytania zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami na ocenę wyższą, 

nauczyciel może podjąć decyzję o zmianie oceny klasyfikacyjnej. 

W przypadku uczniów z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przy opracowaniu 

pytań, poleceń i zadań do egzaminu uwzględnione zostaną stosowne zalecenia z ww orzeczenia. 
 


