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Wymagania na poszczególne oceny

Konieczne
(ocena dopuszczająca)

Podstawowe
(ocena dostateczna)

Rozszerzające
(ocena dobra)

Dopełniające
(ocena bardzo dobra)

Wykraczające
(ocena celująca)

2 3 4 5 6

 Ludność i osadnictwo (rozszerzenie) 

Uczeń:
 podaje aktualną liczbę ludności świata
 wymienia najludniejsze państwa świata

i wskazuje je na mapie
 wyjaśnia znaczenie terminów: przyrost 

naturalny, współczynnik urodzeń, 
współczynnik zgonów, współczynnik 
przyrostu naturalnego

 wyjaśnia znaczenie terminów: eksplozja
demograficzna, regres demograficzny

 wymienia etapy rozwoju 
demograficznego ludności

 wyjaśnia znaczenie terminu 
współczynnik dzietności

 wymienia typy demograficzne 
społeczeństw

 podaje przykłady państw, których 
społeczeństwa się starzeją

 wymienia czynniki rozmieszczenia 
ludności na Ziemi

 wymienia bariery osadnicze
 wyjaśnia znaczenie terminów: 

ekumena, subekumena, anekumena, 
gęstość zaludnienia

 wymienia najgęściej zaludnione kraje 
na świecie

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

Uczeń:
 omawia różnice w zaludnieniu 

regionów
 oblicza współczynniki urodzeń, zgonów 

i przyrostu naturalnego
 podaje przyczyny eksplozji 

demograficznej i regresu 
demograficznego

 podaje przykłady państw, w których 
występuje eksplozja demograficzna lub 
regres demograficzny

 omawia model przejścia 
demograficznego

 porównuje piramidy wieku i płci 
sporządzone dla wybranych krajów 
świata 

 wymienia przyczyny starzenia się 
społeczeństw

 omawia wybrane czynniki 
rozmieszczenia ludności na świecie

 wskazuje obszary największej i 
najmniejszej koncentracji ludności na 
świecie

 oblicza wskaźnik gęstości zaludnienia 
 oblicza współczynnik przyrostu 

rzeczywistego
 podaje główne przyczyny migracji 

zagranicznych na świecie
 wskazuje na mapie przykłady krajów o 

dodatnim i ujemnym saldzie migracji 

Uczeń:
 analizuje dynamikę zmian liczby 

ludności świata
 omawia zróżnicowanie przyrostu 

naturalnego na świecie
 opisuje etapy rozwoju 

demograficznego na wybranych 
przykładach 

 omawia zróżnicowanie struktury wieku 
na świecie

 charakteryzuje typy demograficzne 
społeczeństw na podstawie piramidy 
wieku i płci na wybranych przykładach

 omawia czynniki kształtujące strukturę 
wieku

 omawia przestrzenne zróżnicowanie 
współczynnika dzietności na świecie

 przedstawia uwarunkowania 
rozmieszczenia ludności na świecie

 opisuje bariery ograniczające 
osadnictwo i podaje ich przykłady

 opisuje różnice w gęstości zaludnienia 
kontynentów

 opisuje migracje wewnętrzne
 omawia współczesne migracje 

zagraniczne i wymienia kraje, do 
których w ostatnich latach przybyło 
najwięcej imigrantów

 wyjaśnia przyczyny dodatniego 
lub ujemnego salda migracji 

Uczeń:
 wyjaśnia przyczyny zmian tempa 

wzrostu liczby ludności w skali globalnej
i regionalnej

 analizuje zróżnicowanie przestrzenne 
współczynnika przyrostu naturalnego w
krajach wysoko i słabo rozwiniętych 

 omawia społeczno-kulturowe 
uwarunkowania zróżnicowania modelu 
rodziny

 opisuje zróżnicowanie demograficzne 
społeczeństw

 omawia zróżnicowanie współczynnika 
feminizacji 
i współczynnika maskulinizacji 
na świecie

 omawia prawidłowości 
w rozmieszczeniu ludności na świecie 

 opisuje problemy uchodźców
 omawia przyczyny i skutki migracji 

zagranicznych na świecie
 przedstawia skutki zróżnicowania 

narodowościowego i etnicznego 
ludności na przykładzie wybranego 
państwa

 przedstawia konsekwencje 
upowszechniania się wybranych 
języków na świecie

 analizuje zróżnicowanie struktury 
wykształcenia ludności na świecie

Uczeń:
 przedstawia skutki zmian tempa 

wzrostu liczby ludności na świecie
 ocenia skutki wysokiego i niskiego 

przyrostu naturalnego w krajach wysoko
i słabo rozwiniętych 

 ocenia skutki eksplozji demograficznej i 
regresu demograficznego

 analizuje i ocenia zróżnicowanie 
mieszkańców różnych regionów świata 
pod względem dzietności

 omawia konsekwencje starzenia się 
społeczeństw oraz zróżnicowanie 
przestrzenne tego zjawiska 

 przedstawia społeczno-ekonomiczne i 
ekologiczne skutki nadmiernej 
koncentracji ludności

 analizuje skutki migracji w krajach 
emigracyjnych i w krajach imigracyjnych 
na przykładzie migracji Ukraińców do 
Polski w ostatnich latach

 analizuje problemy państw o różnej 
zwartości socjoetnicznej

 dostrzega związek między 
wykształceniem ludności a poziomem 
rozwoju społeczno-gospodarczego kraju

 opisuje wpływ wybranych religii na życie
człowieka i gospodarkę

 podaje przykłady wpływu religii 
na społeczeństwo i gospodarkę 



 dokonuje podziału migracji ze względu 
na zasięg

 podaje główne kierunki współczesnych 
migracji na świecie

 wskazuje na mapie przykładowe kraje 
emigracyjne i kraje imigracyjne

 wymienia państwa, które w ostatnim 
czasie przyjęły najwięcej uchodźców

 wymienia odmiany ludzkie 
 wyjaśnia znaczenie terminów: rasizm, 

mniejszość narodowa, mniejszość 
etniczna

 wymienia mniejszości narodowe 
w Polsce

 wymienia przykłady języków 
urzędowych i języków sztucznych

 podaje nazwy najbardziej 
rozpowszechnionych języków świata

 wyjaśnia, czym jest wskaźnik 
analfabetyzmu

 wyjaśnia znaczenie terminu religia
 wymienia wybrane religie świata
 wyjaśnia znaczenie terminów: kultura, 

krąg kulturowy
 wymienia główne kręgi kulturowe 

na świecie
 wyjaśnia znaczenie terminu przestrzeń
 wymienia rodzaje jednostek 

osadniczych
 wyjaśnia znaczenie terminów: wieś, 

miasto
 wyjaśnia znaczenie terminu urbanizacja
 wymienia płaszczyzny urbanizacji
 wyjaśnia, czym jest metropolia
 wymienia funkcje miast 
 wymienia najludniejsze zespoły 

miejskie świata 
 wyjaśnia znaczenie terminów: 

megamiasto, megalopolis
 wyjaśnia znaczenie terminów: obszar 

wiejski, wieś
 wymienia nowe funkcje obszarów 

wiejskich

zagranicznych
 wyjaśnia, czym jest uchodźstwo
 opisuje rozmieszczenie odmian ludzkich

na świecie
 wyjaśnia różnice między narodem 

a grupą etniczną
 wymienia przykłady krajów jednolitych 

oraz zróżnicowanych 
pod względem narodowościowym 
i etnicznym

 wymienia przykłady rodzin 
językowych 

 omawia zróżnicowanie językowe 
ludności świata

 wyjaśnia, czym jest wskaźnik 
skolaryzacji

 przedstawia strukturę religijną ludności 
świata

 wymienia trzy wielkie religie 
uniwersalne

 podaje przykłady krajów jednolitych 
oraz zróżnicowanych pod względem 
religijnym

 opisuje wybrane kręgi kulturowe 
na świecie

 omawia geograficzne znaczenie pojęcia 
przestrzeni

 wyjaśnia, jak zmienia się postrzeganie 
przestrzeni wraz 
z wiekiem

 wymienia kryteria podziału jednostek 
osadniczych na wsie i miasta

 wymienia czynniki lokalizacji 
jednostek osadniczych i rozwoju sieci 
osadniczej

 wyjaśnia, czym jest wskaźnik 
urbanizacji, oraz przedstawia jego 
zróżnicowanie na świecie i w Polsce

 podaje przykłady miast o różnych 
funkcjach

 wskazuje na mapie najludniejsze 
zespoły miejskie świata

 wymienia formy zespołów miejskich
 podaje przykłady megamiast oraz 

megalopolis i wskazuje je na mapie
 omawia udział ludności wiejskiej 

w wybranych krajach świata
 przedstawia rozmieszczenie państwa o 

dodatnim i ujemnym saldzie migracji 
 wskazuje różnice między uchodźstwem 

a migracjami ekonomicznymi
 omawia różnice między mniejszością 

narodową a mniejszością etniczną
 opisuje strukturę narodowościową 

i etniczną ludności Polski
 przedstawia podział indoeuropejskiej 

rodziny językowej
 omawia przyczyny upowszechniania się

wybranych języków na świecie
 omawia wartości wskaźnika 

analfabetyzmu i wskaźnika skolaryzacji 
w wybranych krajach

 opisuje zróżnicowanie religijne ludności
świata

 omawia strukturę wyznaniową 
w wybranych państwach i w Polsce

 opisuje zróżnicowanie kulturowe 
ludności świata

 przedstawia wartości wyznawane przez
społeczności należące 
do poszczególnych kręgów kulturowych

 omawia różnice w pojmowaniu 
przestrzeni przez społeczności 
znajdujące się na innym poziomie 
rozwoju społeczno-gospodarczego 
i żyjące w odmiennych warunkach 
przyrodniczych

 omawia czynniki kształtujące sieć 
wiejską i sieć miejską

 omawia fazy urbanizacji i ich przebieg 
w różnych rejonach świata

 omawia i rozpoznaje formy zespołów 
miejskich na świecie

 wyjaśnia zależność między udziałem 
ludności wiejskiej w całkowitej liczbie 
mieszkańców a poziomem rozwoju 
społeczno-gospodarczego kraju

 opisuje nowe funkcje obszarów 
wiejskich

 omawia główne założenia wybranych 
religii 

 omawia konsekwencje zróżnicowania 
kulturowego ludności świata

 omawia różnice w postrzeganiu 
przestrzeni w różnych kręgach 
kulturowych

 opisuje przemiany w osadnictwie 
wiejskim w różnych regionach świata

 charakteryzuje procesy metropolizacji 
w wybranych regionach świata

 charakteryzuje typy fizjonomiczne 
miast i podaje ich przykłady

 omawia przyczyny wyludniania się 
obszarów wiejskich na przykładzie 
Europy

 wyjaśnia przyczyny depopulacji 
niektórych wsi w Polsce

 wyjaśnia przyczyny zacierania się granic
między miastem a wsią

w Polsce
 omawia wkład kręgów kulturowych 

w dziedzictwo kulturowe ludzkości
 wyjaśnia na przykładach przyczyny 

różnic w postrzeganiu przestrzeni przez 
społeczności należące 
do różnych kręgów kulturowych

 analizuje na podstawie map cyfrowych 
zróżnicowanie sieci osadniczej na 
świecie

 wyjaśnia różnice między procesami 
urbanizacji zachodzącymi 
w państwach o niskim i wysokim 
poziomie rozwoju społeczno-
-gospodarczego

 analizuje przyczyny i skutki urbanizacji w
wybranych regionach świata

 wiąże typy fizjonomiczne miast 
z kręgami cywilizacyjnymi oraz 
poziomem rozwoju gospodarczego 
państw

  proponuje działania, które mogą 
zapobiec wyludnianiu się wsi



w całkowitej liczbie ludności danego 
kraju

 opisuje udział obszarów wiejskich 
w powierzchni kraju

 przedstawia czynniki rozwoju obszarów 
wiejskich na świecie

Przemysł (rozszerzenie) 

Uczeń:
 dokonuje podziału czynników lokalizacji

przemysłu
 wymienia najważniejsze przyrodnicze, 

techniczno-
-ekonomiczne i społeczno-polityczne 
czynniki lokalizacji przemysłu

 wymienia działy przemysłu 
tradycyjnego i przemysłu 
zaawansowanych technologii 
(high-tech)

 podaje czynniki lokalizacji przemysłu 
tradycyjnego i przemysłu high-tech

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
industralizacja, dezidustrializacja, 
reindustrializacja

 podaje przykłady dezindustrializacji 
i reindustrializacji na świecie 
i w Polsce

 wymienia czynniki koncentracji 
przemysłu

 wymienia formy koncentracji przemysłu
tradycyjnego

 wyjaśnia znaczenie terminu 
budownictwo

 wymienia czynniki rozwoju 
budownictwa

 podaje nazwy odnawialnych 
i nieodnawialnych źródeł energii

 wymienia główne surowce 
energetyczne 

 wymienia największych producentów 
surowców energetycznych na świecie

 wymienia głównych producentów 
i konsumentów energii elektrycznej na 
świecie

Uczeń:
 wymienia różnice między przymusową 

a związaną lokalizacją przemysłu
 omawia przyrodnicze czynniki 

lokalizacji przemysłu
 podaje cechy przemysłu tradycyjnego i 

przemysłu zaawansowanych 
technologii

 porównuje czynniki lokalizacji 
przemysłu tradycyjnego z czynnikami 
przemysłu zaawansowanych 
technologii

 wskazuje różnice między 
dezindustrializacją 
a reindustrializacją przemysłu

 podaje przyczyny dezindustrializacji
 przedstawia różnice między ośrodkiem 

przemysłowym 
a okręgiem przemysłowym

 omawia etapy rozwoju okręgu 
przemysłowego

 wymienia formy koncentracji przemysłu
high-tech

 przedstawia prawidłowości 
przestrzenne udziału budownictwa 
w strukturze zatrudnienia na świecie

 omawia źródła energii na świecie 
w podziale na odnawialne i 
nieodnawialne

 przedstawia rozmieszczenie surowców 
energetycznych na świecie

 wymienia odnawialne źródła energii
 przedstawia bilans energetyczny 

i jego zmiany na przestrzeni wieków
 omawia gospodarcze znaczenie energii 

elektrycznej 

Uczeń:
 omawia techniczno-ekonomiczne 

czynniki lokalizacji przemysłu
 wymienia korzyści i niekorzyści 

aglomeracji
 omawia proces deglomeracji przemysłu
 opisuje społeczno-polityczne czynniki 

lokalizacji przemysłu
 wymienia behawioralne czynniki 

lokalizacji przemysłu
 porównuje cechy przemysłu 

tradycyjnego z cechami przemysłu 
zaawansowanych technologii

 opisuje rozmieszczenie przemysłu 
tradycyjnego oraz przemysłu high-
-tech na świecie 

 omawia przebieg dezindustrializacji w 
wybranych państwach świata

 opisuje gospodarcze znaczenie 
reindustrializacji 

 podaje rodzaje i przykłady okręgów 
przemysłowych na świecie

 omawia rozmieszczenie ważniejszych 
okręgów przemysłowych na świecie

 omawia czynniki warunkujące 
powstanie technopolii

 przedstawia rolę budownictwa 
w gospodarce

 charakteryzuje energetykę opartą 
na nieodnawialnych źródłach energii

  charakteryzuje energetykę opartą 
na odnawialnych źródłach energii

 określa udział poszczególnych źródeł 
energii w bilansie energetycznym 
świata

 omawia bilans energetyczny Polski

Uczeń:
 omawia wpływ czynników lokalizacji 

przemysłu na rozwój wybranych działów
przemysłu i rozmieszczenie zakładów 
przemysłowych

 opisuje zmiany znaczenia czynników 
lokalizacji przemysłu tradycyjnego 
i przemysłu zaawansowanych 
technologii w procesie rozwoju 
cywilizacyjnego

 omawia znaczenie przemysłu 
zaawansowanych technologii

 podaje skutki dezindustrializacji 
w wybranych państwach świata

 omawia przebieg industrializacji, 
dezidustrializacji i reindustrializacji 
w Polsce

 omawia rozmieszczenie ośrodków i 
okręgów przemysłowych w Polsce

 charakteryzuje wybrany okręg 
przemysłowy w Polsce

 charakteryzuje wybrane technopolie na 
świecie i wskazuje je na mapie

 wyjaśnia, czym są klastry, i omawia ich 
rolę w budowie gospodarki opartej na 
wiedzy

 przedstawia różne oblicza budownictwa 
na świecie i w Polsce

 opisuje skutki wzrostu zapotrzebowania 
na energię

 omawia prawidłowości w zakresie zmian
udziału źródeł odnawialnych źródeł w 
strukturze zużycia energii

 przedstawia zalety i wady wybranych 
typów elektrowni

 omawia pozytywne i negatywne skutki 

Uczeń:
 przedstawia przyczyny zmian roli 

czynników lokalizacji przemysłu 
w czasie

 ocenia trafność lokalizacji wybranego 
zakładu przemysłowego w Polsce

 ocenia wpływ przemysłu 
zaawansowanych technologii 
na rozwój gospodarczy państw 
i jakość życia ludzi

 omawia rolę reindustrializacji 
w gospodarce

 prezentuje zmiany struktury przestrzennej
przemysłu tradycyjnego i przemysłu 
zaawansowanych technologii 
na świecie z uwzględnieniem Polski

 prezentuje argumenty przemawiające za 
potrzebą zharmonizowania stylu 
budownictwa z krajobrazem 
przyrodniczym 
i krajobrazem kulturowym

 omawia działania podejmowane 
na rzecz ograniczenia tempa wzrostu 
zużycia energii

 opisuje nietypowe źródła energii 
na przykładzie Szwecji

 przedstawia związek między strukturą 
produkcji energii elektrycznej a 
bezpieczeństwem energetycznym kraju

 uzasadnia potrzebę społecznej debaty 
dotyczącej rozwoju energetyki jądrowej w
Polsce



 wymienia typy elektrowni
 wymienia kraje wytwarzające najwięcej

energii jądrowej

 porównuje wielkość produkcji energii 
elektrycznej przypadającej na jedną 
osobę w wybranych krajach

 opisuje udział energii jądrowej 
w całkowitej produkcji energii 
elektrycznej na świecie

 dostrzega prawidłowości w zmianach 
udziału nieodnawialnych 
i odnawialnych źródeł energii 
w bilansie energetycznym świata

 przedstawia strukturę produkcji energii
według typów elektrowni 
w wybranych krajach

 porównuje strukturę produkcji energii 
elektrycznej w Polsce ze strukturą 
produkcji energii elektrycznej w 
wybranych krajach Europy i świata

 omawia zmiany w strukturze zużycia 
energii elektrycznej w wybranych 
krajach

 omawia rozwój energetyki jądrowej na 
świecie

 omawia znaczenie energetyki jądrowej 
na świecie

rozwoju energetyki jądrowej
 omawia plany rozwoju energetyki 

jądrowej w Polsce

Związki między elementami środowiska przyrodniczego (rozszerzenie) 
Uczeń:
 opisuje położenie i obszar Tatr
 wskazuje na mapie przebieg granicy między 

Tatrami Wysokimi a Tatrami Zachodnimi
 wymienia piętra klimatyczno-roślinne 

w Tatrach
 wymienia góry średnie i góry niskie w Polsce
 opisuje położenie gór średnich i niskich
 wyjaśnia znaczenie terminu flisz karpacki
 wymienia główne rzeki Sudetów na 

podstawie mapy
 omawia położenie Gór Świętokrzyskich
 wyjaśnia znaczenie terminu gołoborza
 opisuje położenie i obszar pasa wyżyn 
 wyróżnia główne jednostki w pasie wyżyn 

i wskazuje je na mapie
 opisuje położenie i obszar nizin
 wymienia główne rzeki i sztuczne zbiorniki 

wodne pasa nizin
 wymienia nazwy parków narodowych pasa 

nizin
 wskazuje na mapie duże aglomeracje w pasie 

nizin
 opisuje położenie i obszar pasa pojezierzy
 wymienia regiony wchodzące w skład 

pojezierzy
 wymienia największe kompleksy leśne 

pojezierzy i podaje nazwy krain, na których 

Uczeń:
 wymienia czynniki wpływające na krajobraz Tatr
 przedstawia podział Tatr
 wymienia formy rzeźby wysokogórskiej
 charakteryzuje wody powierzchniowe Tatr
 opisuje świat zwierząt w Tatrach
 opisuje florę i faunę Bieszczad
 wymienia pasma górskie Sudetów
 opisuje klimat i roślinność Sudetów 
 omawia warunki klimatyczne występujące 

w Górach Świętokrzyskich
 opisuje rzeźbę krasową na Wyżynie 

Krakowsko-Częstochowskiej na podstawie 
infografiki

 wymienia główne surowce mineralne 
występujące na wyżynach

 podaje cechy krajobrazu staroglacjalnego 
 charakteryzuje wody powierzchniowe w pasie 

nizin
 omawia warunki klimatyczne występujące 

w pasie nizin
 wymienia najważniejsze elementy środowiska 

przyrodniczego parków narodowych pasa nizin
 podaje cechy krajobrazu młodoglacjalnego 

na obszarze pojezierzy
 opisuje warunki klimatyczne występujące 

na pojezierzach
 opisuje cechy krajobrazu pasa pobrzeży

Uczeń:
 wymienia formy polodowcowe i formy 

krasowe występujące w Tatrach
 wymienia cechy klimatu Tatr
 charakteryzuje działalność gospodarczą 

w Tatrach
 opisuje korzyści i zagrożenia związane 

z rozwojem turystyki w Tatrach
 omawia piętrowość roślinną w Bieszczadach
 omawia cechy środowiska przyrodniczego 

Sudetów
 wymienia skały dominujące w budowie 

geologicznej poszczególnych pasm sudeckich
 charakteryzuje poszczególne pasma Sudetów
 charakteryzuje krajobraz gór niskich
 omawia cechy środowiska przyrodniczego Gór

Świętokrzyskich
 charakteryzuje cechy środowiska 

przyrodniczego pasa wyżyn 
 opisuje zlodowacenia na obszarze pasa nizin
 przedstawia rzeźbę pasa nizin
 charakteryzuje gleby równin staroglacjalnych 

na podstawie profili glebowych
 omawia zlodowacenia na obszarze pojezierzy
 omawia wpływ lądolodu na rzeźbę pojezierzy
 charakteryzuje użytkowanie terenu 

na pojezierzach
 przedstawia czynniki wpływające na rzeźbę 

Uczeń:
 omawia budowę geologiczną Tatr na 

podstawie schematu
 omawia wpływ procesów 

zewnętrznych na rzeźbę Tatr
 porównuje środowisko przyrodnicze 

Tatr Wysokich ze środowiskiem 
przyrodniczym Tatr Zachodnich

 omawia budowę geologiczną Sudetów
jako przykładu gór zrębowych

 omawia budowę geologiczną Gór 
Świętokrzyskich

 charakteryzuje dzieje geologiczne pasa
wyżyn

 opisuje zróżnicowanie środowiska 
przyrodniczego pasa wyżyn 

 przedstawia warunki powstawania 
węgla kamiennego

 wyjaśnia wpływ lądolodu 
na środowisko nizin

 omawia proces powstawania pradolin 
i ich przebieg na obszarze pasa nizin 
na podstawie mapy

 wyjaśnia genezę pól wydmowych 
występujących w pasie nizin

 porównuje warunki klimatyczne Niziny
Śląskiej z warunkami klimatycznymi 
Niziny Północnopodlaskiej

 Uczeń:
 omawia rozmieszczenie lodowców w 

Tatrach w plejstocenie na podstawie 
dostępnych źródeł informacji

 przedstawia czynniki decydujące o 
zmianach szaty roślinnej wraz ze wzrostem
wysokości nad poziomem morza

 porównuje granice pięter klimatyczno-
roślinnych w Sudetach i Tatrach

 przedstawia różnice między cechami 
środowiska przyrodniczego Sudetów, Gór 
Świętokrzyskich i Bieszczad

 opisuje wpływ skał węglanowych i 
lessowych na inne elementy środowiska 
przyrodniczego 

  opisuje czynniki przyrodnicze, które 
wpłynęły na gospodarowanie w pasie 
wyżyn 

 wyjaśnia związek między budową 
geologiczną nizin a zagospodarowaniem 
tego obszaru

 przedstawia zależność między budową 
geologiczną pojezierzy a ich 
zagospodarowaniem

 porównuje krajobraz młodoglacjalny z 
krajobrazem staroglacjalnym (uwzględnia 
między innymi wysokości bezwzględne, 
formy terenu i wody powierzchniowe)



obszarze się one znajdują
 wymienia największe jeziora pasa pojezierzy 

ii wskazuje je na mapie
 opisuje położenie, obszar i granice pasa 

pobrzeży
 wyróżnia krainy wchodzące w skład pasa 

pobrzeży
 wymienia nadmorskie miejscowości i podaje 

ich funkcje

 wymienia czynniki rzeźbotwórcze wpływające 
na rzeźbę poszczególnych regionów pasa 
pobrzeży

 charakteryzuje wody powierzchniowe w pasie 
pobrzeży

pasa pobrzeży
 charakteryzuje środowisko przyrodnicze 

poszczególnych regionów pasa pobrzeży
 charakteryzuje typy wybrzeży Morza 

Bałtyckiego
 omawia wpływ Morza Bałtyckiego na klimat 

pobrzeży
 opisuje działalność gospodarczą w pasie 

pobrzeży

 omawia wpływ budowy geologicznej 
na występowanie surowców 
mineralnych i wód głębinowych w 
pasie nizin

 omawia wpływ budowy geologicznej 
pojezierzy na gleby i roślinność

 omawia zależności między 
poszczególnymi elementami 
środowiska przyrodniczego w pasie 
pojezierzy

 opisuje etapy powstawania delty 
Wisły na obszarze Żuław Wiślanych

 omawia procesy powstawania mierzei 
i klifu na podstawie schematu

  charakteryzuje środowisko 
przyrodnicze Żuław Wiślanych

 omawia podobieństwa i różnice między 
środowiskiem przyrodniczym pojezierzy a 
środowiskiem przyrodniczym pobrzeży

Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Polski (podstawa) 
Uczeń:
 podaje wartość powierzchni Polski oraz 

długość granic
 wymienia i wskazuje na mapie państwa 

graniczące z Polską
 wskazuje współrzędne geograficzne 

najdalej wysuniętych punktów
 wymienia obszary morskie wchodzące 

w skład terytorium Polski
 wymienia na podstawie mapy 

tematycznej jednostki tektoniczne 
Europy 

 podaje przykłady państw europejskich, 
które leżą w obrębie różnych struktur 
geologicznych

 przedstawia podział dziejów Ziemi na ery
i okresy

 przedstawia podział surowców 
mineralnych

 wymienia nazwy surowców mineralnych 
i ich występowanie w regionie, w którym
mieszka

 wymienia cechy ukształtowania 
powierzchni Polski

 określa, w którym pasie rzeźby terenu 
jest położony region zamieszkania

 wymienia czynniki wpływające na klimat 
Polski

 wymienia termiczne pory roku
 podaje na podstawie mapy tematycznej 

Uczeń:
prezentuje na podstawie mapy 

ogólnogeograficznej charakterystyczne 
cechy położenia fizycznogeograficznego 
Polski 

przedstawia podział Polski na regiony 
fizycznogeograficzne i wskazuje te regiony 
na mapie

prezentuje na podstawie mapy geologicznej 
przebieg strefy T–T na obszarze Europy 

podaje przykłady ważnych wydarzeń 
geologicznych charakterystycznych dla 
każdej ery

wskazuje na mapie rozmieszczenie głównych 
zasobów surowców mineralnych w Polsce

wymienia nazwy surowców mineralnych 
występujących w regionie, w którym 
mieszka

odczytuje informacje z krzywej hipsograficznej 
Polski

wymienia na podstawie mapy zlodowacenia w 
Polsce i ich zasięgi 

omawia na podstawie map klimatycznych 
i klimatogramów cechy klimatu Polski

wymienia masy powietrza kształtujące warunki
pogodowe w Polsce

wskazuje obszary nadwyżek i niedoborów 
wody w Polsce

wymienia główne cechy sieci rzecznej 
w Polsce

wymienia zalety śródlądowego transportu 

Uczeń:
 przedstawia charakterystyczne cechy 

położenia fizycznogeograficznego, 
matematycznego i geopolitycznego Polski

 wymienia i wskazuje na mapie 
jednostki tektoniczne występujące na 
obszarze Polski oraz regionu, w którym 
mieszka

 omawia na podstawie tabeli 
stratygraficznej najważniejsze wydarzenia
z przeszłości geologicznej obszaru Polski 

 omawia znaczenie gospodarcze 
głównych zasobów surowców 
mineralnych Polski

 przedstawia cechy rzeźby terenu Polski

i jej pasowy układ
 opisuje na podstawie infografiki formy 

rzeźby polodowcowej 
 omawia zróżnicowanie przestrzenne 

temperatury powietrza, opadów 
atmosferycznych i okresu wegetacyjnego 
w Polsce

 porównuje na podstawie mapy 
klimatycznej zimowe i letnie temperatury
powietrza w Polsce

 przedstawia przyczyny niedoboru 
wody 
w wybranych regionach Polski

 opisuje asymetrię dorzeczy Wisły i 

Uczeń:
 opisuje na podstawie mapy 

ogólnogeograficznej cechy 
charakterystyczne terytorium oraz
granic Polski 

 omawia na podstawie tabeli 
i mapy tematycznej główne cechy 
budowy platformy 
wschodnioeuropejskiej 

 omawia na podstawie map 
geologicznych i różnych źródeł 
informacji ważniejsze wydarzenia 
geologiczne we własnym regionie 

 wyjaśnia przyczyny zróżnicowania 
rozmieszczenia surowców 
mineralnych w Polsce

 omawia wpływ budowy 
geologicznej na ukształtowanie 
powierzchni Polski

 charakteryzuje poszczególne pasy 
ukształtowania powierzchni Polski

 wykazuje wpływ czynników 
klimatotwórczych na klimat 
w Polsce 

 ocenia gospodarcze konsekwencje
długości trwania okresu 
wegetacyjnego w różnych 
regionach Polski

 podaje skutki niedoboru wody 
w wybranych regionach kraju

Uczeń:
 ocenia konsekwencje położenia 

fizycznogeograficznego, 
matematycznego i geopolitycznego 
Polski

 charakteryzuje na podstawie 
informacji z różnych źródeł dowolny 
makroregion w Polsce 

 opisuje na podstawie mapy 
tektoniczno-geologicznej Europy 
budowę geologiczną Polski na tle 
europejskich jednostek geologicznych 

 omawia skutki orogenezy hercyńskiej 
w Europie

 wyjaśnia geologiczne uwarunkowania 
tworzenia się i występowania 
surowców energetycznych

 identyfikuje związki pomiędzy budową
geologiczną Polski i własnego regionu 
a głównymi cechami ukształtowania 
powierzchni

 porównuje ukształtowanie 
powierzchni w pasie nizin i pasie 
pojezierzy oraz wyjaśnia przyczyny 
tych różnic

 przedstawia charakterystykę 
klimatologiczną wybranego regionu

 dokonuje na podstawie informacji 
z różnych źródeł analizy zasobów 
wodnych w swoim regionie 



długość okresu wegetacyjnego i jego 
zróżnicowanie w Polsce 

 wskazuje na mapie wybrane rzeki Polski 
i podaje ich nazwy

 podaje na podstawie mapy główne cechy
sieci rzecznej w Polsce 

 wymienia największe i najgłębsze jeziora 
w Polsce i wskazuje je na mapie

 wymienia na podstawie mapy największe
sztuczne zbiorniki wodne w Polsce 

 wyjaśnia znaczenie terminu jeziorność
 określa położenie Morza Bałtyckiego
 charakteryzuje linię brzegową Morza 

Bałtyckiego
 wskazuje na mapie główne zatoki, wyspy 

i cieśniny Morza Bałtyckiego

wodnego
omawia na podstawie map tematycznych 

rozmieszczenie jezior w Polsce 
wskazuje na mapie ogólnogeograficznej 

przykłady poszczególnych typów jezior
omawia czynniki wpływające na temperaturę 

wód powierzchniowych Morza Bałtyckiego
wskazuje najbardziej i najmniej zasolone 

rejony Morza Bałtyckiego

Odry oraz wyjaśnia jej przyczynę
 porównuje na podstawie fotografii 

i planów jeziora morenowe i rynnowe 
oraz podaje ich przykłady

 opisuje funkcje sztucznych zbiorników 
wodnych

 podaje przyczyny różnego zasolenia 
wód powierzchniowych Morza 
Bałtyckiego

 opisuje florę i faunę Morza Bałtyckiego
 omawia formy ochrony Morza 

Bałtyckiego

 omawia główne typy genetyczne 
jezior

 omawia znaczenie przyrodnicze, 
społeczne i gospodarcze (w tym 
turystyczne) jezior i sztucznych 
zbiorników w Polsce

 ocenia stan środowiska 
przyrodniczego Bałtyku

 przedstawia perspektywy rozwoju 
żeglugi śródlądowej w Polsce

 wyjaśnia, dlaczego północna część 
Polski ma większą jeziorność niż reszta
kraju

 omawia działania, które przyczyniają 
się do poprawy środowiska 
przyrodniczego wód Bałtyku


