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PODSTAWA PROGRAMOWA 

Fragmenty istotne z punktu widzenia programu nauczania geografii 

na IV etapie kształcenia 

Po ukończeniu szkoły podstawowej uczeń kontynuuje kształcenie ogólne na III i IV etapie 

edukacyjnym. III etap edukacyjny realizowany jest w gimnazjum, zaś IV realizowany jest  

w szkole ponadgimnazjalnej. Kształcenie ogólne na III i IV etapie edukacyjnym, choć reali-

zowane w dwóch różnych szkołach, tworzy programowo spójną całość i stanowi fundament 

wykształcenia, umożliwiający zdobycie kwalifikacji zawodowych, a następnie ich późniejsze 

doskonalenie lub modyfikowanie, otwierając proces kształcenia się przez całe życie. 

W szkole ponagimnazjalnej wymaga się od uczniów wiadomości i umiejętności zdobytych 

na wcześniejszych etapach edukacyjnych. Na IV etapie edukacyjnym możliwe jest ponadto 

kształcenie w zakresie rozszerzonym o istotnie szerszych wymaganiach w stosunku do zakre-

su podstawowego. 

CELE KSZTAŁCENIA 

Celem kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym jest: 

1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, 

teorii i praktyk; 

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas 

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

3) kształtowanie wśród uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funk-

cjonowanie we współczesnym świecie. 

 

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogól-

nego na III i IV etapie edukacyjnym należą: 

1) Czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania 

tekstów, w tym tekstów kultury. Umiejętność ta prowadzi do osiągnięcia własnych celów, 

rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa. 

2) Myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu co-

dziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym. 
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3) Myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do 

identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na 

obserwacjach empirycznych, dotyczących przyrody i społeczeństwa. 

4) Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno  

w mowie, jak i w piśmie. 

5) Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi. 

6) Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji. 

7) Umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się. 

8) Umiejętność pracy zespołowej. 

 

ZADANIA SZKOŁY 

Jednym z najważniejszych zadań szkoły na III i IV etapie edukacyjnym jest kontynuowa-

nie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogaca-

nie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego 

nauczyciela. 

Ważnym zadaniem szkoły na III i IV etapie edukacyjnym jest przygotowanie uczniów do 

życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do 

nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  

z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach 

z różnych przedmiotów. 

Realizację powyższych celów powinna wspomagać dobrze wyposażona biblioteka szkol-

na, dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zaso-

bów multimedialnych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do za-

sobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszech-

stronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selek-

cjonowania i wykorzystywania informacji. 

Ponieważ środki społecznego przekazu odgrywają coraz większą rolę, zarówno w życiu 

społecznym, jak i indywidualnym, każdy nauczyciel powinien poświęcić dużo uwagi edukacji 

medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów. 

Ważnym zadaniem szkoły na III i IV etapie edukacyjnym jest także edukacja zdrowotna, 

której celem jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz 

umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. 



 5 

W procesie kształcenia ogólnego szkoła na III i IV etapie edukacyjnym kształtuje  

u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, ta-

kie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, 

szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura 

osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespo-

łowej. 

W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy 

poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych 

kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dys-

kryminacji. 

Wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa na III i IV etapie edukacyjnym opisane 

są, zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji, w języku efektów kształcenia. Cele kształ-

cenia sformułowane są w języku wymagań ogólnych, a treści nauczania oraz oczekiwane 

umiejętności uczniów sformułowane są w języku wymagań szczegółowych. 

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, 

obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 

2) program wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym; 

3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb dane-

go środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym. 

Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profi-

laktyki tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane  

w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, 

jak i każdego nauczyciela. 

Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywiduali-

zowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Ucz-

niom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lek-

kim, nauczanie dostosowuje się ponadto do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa 

uczenia się. 
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ZAKRES PODSTAWOWY 

CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA OGÓLNE 

I. Wykorzystanie różnych źródeł informacji do analizy i prezentowania współczesnych 

problemów przyrodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych i politycznych. 

II. Formułowanie i weryfikowanie hipotez dotyczących problemów współczesnego świata. 

III. Rozumienie relacji człowiek-przyroda-społeczeństwo w skali globalnej i regionalnej. 

 

TREŚCI NAUCZANIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Współczesne problemy demograficzne i społeczne świata.  

Uczeń: 

1) wyróżnia i charakteryzuje obszary o optymalnych i trudnych warunkach do zamieszkania w skali global-

nej i regionalnej; formułuje prawidłowości rządzące rozmieszczeniem ludności na świecie; 

2) charakteryzuje główne procesy demograficzne (fazy przejścia demograficznego i przejścia epidemiolo-

gicznego) na przykładzie całego świata i poszczególnych kontynentów; 

3) klasyfikuje migracje, podaje ich przyczyny i ocenia skutki tego zjawiska; charakteryzuje współczesne kie-

runki emigracji Polaków i czynniki wpływające na atrakcyjność niektórych państw dla imigrantów; 

4) wyjaśnia zróżnicowanie procesów urbanizacji na świecie; opisuje procesy tworzenia się aglomeracji miej-

skich oraz ich formy; 

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

świata (np. poznaje przyczyny powstawania dzielnic nędzy, wzrostu przestępczości, degradacji środowiska przy-

rodniczego, problemów komunikacyjnych); 

6) wyjaśnia znaczenie kultury i tradycji regionalnych w procesie różnicowania się regionów pod względem 

rozwoju społecznego i gospodarczego (np. wyjaśnia rolę tradycji w rozwoju przedsiębiorczości w państwach 

Azji Południowo-Wschodniej). 

 

2. Zróżnicowanie gospodarcze świata.  

Uczeń: 

1) klasyfikuje państwa na podstawie analizy wskaźników rozwoju społecznego i gospodarczego; wyróżnia 

regiony bogate i biedne (bogatą Północ i biedne Południe) i podaje przyczyny dysproporcji w poziomie rozwoju 

społeczno-gospodarczego regionów świata; 

2) ocenia i projektuje różne formy pomocy państwa i organizacji pozarządowych państwom i regionom do-

tkniętych kryzysem (klęskami ekologicznymi, wojnami, głodem); 

3) opisuje główne obszary upraw i chowu zwierząt na świecie, wyjaśnia ich zróżnicowanie przestrzenne; 

4) wyjaśnia z czego wynikają różnice w wielkości i strukturze spożycia żywności na świecie (uwarunkowa-

nia przyrodnicze, kulturowe, społeczne i polityczne, mechanizmy wpływające na nierównomierny rozdział żyw-

ności w skali globalnej); 



 7 

5) opisuje zmiany w funkcji obszarów wiejskich na wybranych przykładach (np. w Unii Europejskiej, w re-

gionach turystycznych w państwach rozwijających się); potrafi wyjaśnić szanse i zagrożenia dla środowiska 

przyrodniczego i mieszkańców poszczególnych regionów, wynikające z procesów przemian zachodzących na 

terenach wiejskich; 

6) charakteryzuje kierunki zmian w powierzchni lasów na świecie (w wyniku procesów wylesiania i zalesia-

nia) i podaje przykłady gospodarowania zasobami leśnymi (pozytywne i negatywne); 

7) charakteryzuje cechy gospodarki morskiej i podaje przykłady wykorzystania oceanu światowego oraz za-

grożeń wynikających ze zbyt intensywnej eksploatacji zasobów morskich; 

8) charakteryzuje i ocenia zróżnicowanie i zmiany struktury wykorzystania surowców energetycznych na 

świecie; dokonuje oceny zjawiska uzależnienia produkcji energii na świecie od źródeł zaopatrzenia surowców 

nieodnawialnych, potrafi wyjaśnić twierdzenie „ropa rządzi światem”; 

9) wyjaśnia, na czym polegają zmiany zachodzące na rynku pracy w skali globalnej i regionalnej, wynikające 

z rozwoju nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

10) przedstawia cechy przemysłu wysokiej technologii i podaje przykłady jego lokalizacji na świecie; pozna-

je nowe funkcje ośrodków przemysłowych i nowe formy przestrzenne – technopolie, klastry i dystrykty przemy-

słowe; 

11) charakteryzuje wybrane obszary intensywnie zagospodarowywane turystycznie na świecie; wyjaśnia dla-

czego zmieniają się kierunki wyjazdów turystycznych Polaków; identyfikuje skutki rozwoju turystyki dla śro-

dowiska przyrodniczego; 

12) ocenia rolę nowoczesnych usług komunikacyjnych w funkcjonowaniu gospodarki i w życiu codziennym; 

13) wyjaśnia zmiany zachodzące w kierunkach i natężeniu ruchu osób i towarów; wskazuje przykłady lokali-

zacji nowoczesnych terminali i ich rolę w rozwoju regionów; 

14) podaje przykłady procesów globalizacji i ich wpływu na rozwój regionalny i lokalny; 

15) wyjaśnia współczesne zmiany na mapie politycznej świata; 

16) wyjaśnia na wybranych przykładach (w skali lokalnej, regionalnej i globalnej) przyczyny procesów inte-

gracyjnych i ich skutki gospodarcze, społeczne i polityczne. 

 

3. Relacja człowiek-środowisko przyrodnicze, a zrównoważony rozwój.  

Uczeń: 

1) formułuje problemy wynikające z eksploatowania zasobów odnawialnych i nieodnawialnych; potrafi 

przewidzieć przyrodnicze i pozaprzyrodnicze przyczyny i skutki zakłóceń równowagi ekologicznej; 

2) charakteryzuje obszary niedoboru i nadmiaru wody na świecie i określa przyczyny tego zróżnicowania (w 

tym zanieczyszczenia wód); przedstawia projekty rozwiązań stosowanych w sytuacjach braku lub niedoborów 

wody w różnych strefach klimatycznych; 

3) rozróżnia przyczyny zachodzących współcześnie globalnych zmian klimatu (ocieplenia globalnego) i oce-

nia rozwiązania podejmowane w skali globalnej i regionalnej zapobiegające temu zjawisku; 

4) wykazuje na przykładach, że zbyt intensywne wykorzystanie rolnicze gleb oraz nieumiejętne zabiegi agro-

techniczne powodują w wielu częściach świata degradację gleb, co w konsekwencji prowadzi do spadku produk-

cji żywności, a w niektórych regionach świata do głodu i ubóstwa; 
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5) wykazuje na przykładach pozaprzyrodnicze czynniki zmieniające relacje człowiek – środowisko przyrod-

nicze (rozszerzanie udziału technologii energooszczędnych, zmiany modelu konsumpcji, zmiany poglądów do-

tyczących ochrony środowiska). 

ZAKRES ROZSZERZONY 

CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA OGÓLNE 

I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego, życia i gospodarki człowieka oraz 

wzajemnych powiązań i zależności w systemie człowiek-przyroda-gospodarka. 

Uczeń wskazuje i analizuje prawidłowości i zależności wynikające z funkcjonowania sfer ziemskich oraz 

działalności człowieka w różnorodnych warunkach środowiska, wskazując znaczenie rosnącej roli człowieka i 

jego działań w środowisku geograficznym w różnych skalach (lokalnej, regionalnej i globalnej). 

II. Analiza i wyjaśnianie problemów demograficznych społeczeństw. 

Uczeń analizuje etapy i cechy rozwoju demograficznego ludności na świecie, charakteryzuje dynamikę i 

zróżnicowanie procesów ludnościowych wiążąc zagadnienia demograficzne z czynnikami przyrodniczymi i 

rozwojem cywilizacyjnym; wykorzystuje do analiz informacje o aktualnych wydarzeniach na świecie. 

III. Proponowanie rozwiązań problemów występujących w środowisku geograficznym, zgodnie z koncepcją 

zrównoważonego rozwoju i zasadami współpracy, w tym międzynarodowej. 

Uczeń wskazuje propozycje rozwiązań lokalnych, regionalnych i globalnych problemów środowiskowych, 

demograficznych i gospodarczych zgodnych z koncepcją zrównoważonego rozwoju oraz opartych na równo-

prawnych zasadach współpracy między regionami i państwami. 

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz prezentowanie informacji na podstawie różnych źródeł informacji 

geograficznej, w tym również technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz Geograficznych Systemów In-

formacyjnych (GIS). 

Uczeń zdobywa informacje oraz rozwija i doskonali umiejętności geograficzne wykorzystując wszystkie do-

stępne (w tym najnowsze) źródła informacji, pomiary i obserwacje bezpośrednie; potrafi selekcjonować i prze-

twarzać informacje do prezentacji wybranych zagadnień. 

TREŚCI NAUCZANIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Źródła informacji geograficznej. Uczeń: 

1) klasyfikuje mapy ze względu na różne kryteria; 

2) oblicza odległości w terenie oraz powierzchnię na podstawie map wykonanych w różnych skalach; 

3) odczytuje i opisuje cechy środowiska przyrodniczego (np. ukształtowanie i rzeźbę terenu, budowę geolo-

giczną) i społeczno-gospodarczego (np. rozmieszczenie zasobów naturalnych, ludności, szlaki transportowe) na 

podstawie map: topograficznej, hipsometrycznej i tematycznej; 

4) interpretuje zjawiska geograficzne przedstawiane na wykresach, w tabelach, na schematach i modelach; 

5) formułuje zależności przyczynowo-skutkowe, funkcjonalne i czasowe między wybranymi elementami 

środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego oraz dokonuje ich weryfikacji wykorzystując mapy te-

matyczne; 
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6) przeprowadza badania wybranych elementów środowiska geograficznego w regionie zamieszkania według 

przygotowanego planu; 

7) stosuje wybrane metody kartograficzne do prezentacji cech ilościowych i jakościowych środowiska geo-

graficznego; 

8) korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu pozyskiwania, przechowywania, przetwa-

rzania i prezentacji informacji geograficznych. 

2. Ziemia we Wszechświecie. Uczeń: 

1) wyjaśnia cechy budowy i określa położenie różnych ciał niebieskich we Wszechświecie; 

2) charakteryzuje ciała niebieskie tworzące Układ Słoneczny; 

3) wskazuje konsekwencje ruchów Ziemi; 

4) oblicza wysokość górowania Słońca w dowolnym miejscu na Ziemi w dniach równonocy i przesileń; 

5) oblicza szerokość geograficzną dowolnego punktu na powierzchni Ziemi na podstawie wysokości góro-

wania Słońca w dniach równonocy i przesileń; 

6) opisuje różnice między astronomicznymi, kalendarzowymi i klimatycznymi porami roku; 

7) wyjaśnia przyczynę występowania: dni i nocy polarnych na obszarach podbiegunowych, zorzy polarnej, 

zaćmień Słońca i Księżyca; 

8) wskazuje skutki występowania siły Coriolisa dla środowiska przyrodniczego. 

3. Sfery Ziemi – atmosfera. Uczeń: 

1) wyjaśnia mechanizm cyrkulacji powietrza w strefie międzyzwrotnikowej i wyższych szerokościach geo-

graficznych oraz opisuje przebieg procesów pogodowych (ruch mas powietrza, fronty atmosferyczne i zjawiska 

im towarzyszące); 

2) wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu temperatury powietrza i opadów; 

3) wyjaśnia na przykładach genezę wiatrów (stałych i okresowych oraz lokalnych) i wskazuje ich znaczenie 

dla przebiegu pogody i działalności gospodarczej (rolnictwa, komunikacji); 

4) charakteryzuje strefy klimatyczne i typy klimatu na Ziemi i uzasadnia ich zasięgi; 

5) rozpoznaje strefę klimatyczną i typ klimatu na podstawie rocznego przebiegu temperatury powietrza i sum 

opadów; 

6) przygotowuje krótkoterminową prognozę pogody na podstawie mapy synoptycznej oraz obserwacji i po-

miarów meteorologicznych; 

7) wyjaśnia na przykładach obserwowane przyczyny i skutki globalnych zmian klimatu na Ziemi. 

4. Sfery Ziemi – hydrosfera. Uczeń: 

1) omawia cechy cyklu hydrologicznego w różnych warunkach klimatycznych; 

2) opisuje występowanie i zasoby wód w oceanach i na lądach (jeziora, rzeki, lodowce, wody podziemne); 

3) charakteryzuje sieć rzeczną i typy genetyczne jezior na poszczególnych kontynentach; 

4) rozpoznaje i opisuje cechy ustrojów rzecznych wybranych rzek; 

5) wyjaśnia krajobrazowe i gospodarcze funkcje rzek i jezior; 

6) objaśnia mechanizm powstawania i układu powierzchniowych prądów morskich, falowania, pływów, 

upwellingu oraz ich wpływ na warunki klimatyczne i środowisko życia wybrzeży; 

7) wskazuje możliwości gospodarczego wykorzystania oceanów i ocenia wpływ człowieka na ekosystemy 

mórz i oceanów; 
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8) wyjaśnia powstawanie źródeł i ocenia przyrodnicze i gospodarcze znaczenie wód podziemnych; 

9) wyjaśnia przyczyny różnej wysokości występowania granicy wiecznego śniegu w różnych szerokościach 

geograficznych; 

10) wyjaśnia proces powstawania lodowców na przykładach z różnych kontynentów; 

11) wskazuje na mapach zasięg obszarów współcześnie zlodzonych i ocenia wpływ zmian klimatycznych na 

zmiany zasięgu tych obszarów; 

12) opisuje na przykładach następstwa nieracjonalnej gospodarki wodnej w wybranych regionach świata i 

wskazuje działania wspomagające racjonalne gospodarowanie wodą. 

5. Sfery Ziemi – litosfera. Uczeń: 

1) opisuje skład mineralogiczny skorupy ziemskiej, główne grupy i rodzaje skał oraz ich gospodarcze zasto-

sowanie i ocenia zmiany środowiska przyrodniczego związane z eksploatacją surowców mineralnych; 

2) charakteryzuje najważniejsze wydarzenia geologiczne i przyrodnicze w dziejach Ziemi (fałdowania, dryf 

kontynentów, transgresje i regresje morskie, zlodowacenia, rozwój świata organicznego); 

3) planuje i przeprowadza obserwację odkrywki lub odsłonięcia geologicznego; 

4) ocenia zmiany środowiska w holocenie związane z działalnością człowieka; 

5) charakteryzuje główne procesy wewnętrzne prowadzące do urozmaicenia powierzchni Ziemi – wulka-

nizm, plutonizm, ruchy skorupy ziemskiej, wstrząsy tektoniczne, ruchy górotwórcze (paleozoiczne, mezozoicz-

ne, kenozoiczne) oraz formy powstałe w ich wyniku; 

6) charakteryzuje zjawiska wietrzenia fizycznego i chemicznego (np. kras, lateryzacja) oraz opisuje produkty 

i formy powstałe w wyniku tych procesów; 

7) opisuje przebieg oraz efekty erozji i akumulacji wodnej (rzecznej, morskiej, jeziornej), lodowcowej i eo-

licznej; 

8) wykazuje wpływ cech budowy geologicznej i działalności człowieka na grawitacyjne ruchy masowe (ob-

rywanie, spełzywanie, osuwanie); 

9) opisuje cechy ukształtowania powierzchni Ziemi jako efekt oddziaływania procesów wewnętrznych i ze-

wnętrznych dla wybranego regionu. 

6. Sfery Ziemi – pedosfera i biosfera. Uczeń: 

1) charakteryzuje procesy glebotwórcze i omawia cechy głównych rodzajów gleb strefowych i niestrefowych 

oraz ocenia ich przydatność rolniczą; 

2) planuje i przeprowadza obserwację profilu glebowego w miejscu zamieszkania; 

3) wyjaśnia zróżnicowanie formacji roślinnych na Ziemi i piętrowość roślinną na Ziemi oraz przyporządko-

wuje typowe gatunki flory i fauny dla poszczególnych stref krajobrazowych Ziemi; 

4) dowodzi na przykładach, że naruszenie stabilności ekosystemów może powodować nieodwracalne zmiany 

w środowisku naturalnym; 

5) wskazuje podejmowane na świecie działania na rzecz ochrony i restytucji środowiska geograficznego; 

6) omawia podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju i ocenia możliwości ich realizacji w skali lokalnej, 

regionalnej i globalnej. 

7. Klasyfikacja państw świata. Uczeń: 

1) wyróżnia kryteria podziału państw według PKB na jednego mieszkańca oraz Wskaźnika Rozwoju Spo-

łecznego (HDI); 
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2) porównuje strukturę PKB państw znajdujących się na różnych poziomach rozwoju gospodarczego; 

3) odczytuje na mapach aktualny podział polityczny. 

8. Ludność. Uczeń: 

1) analizuje, wyjaśnia i ocenia warunki przyrodnicze dla osiedlania się ludzi (na przykładach różnych regio-

nów świata); 

2) określa cechy rozmieszczenia ludności na Ziemi wskazując obszary jej koncentracji i słabego zaludnienia; 

3) analizuje przestrzenne różnice w wielkości wskaźników: urodzeń, zgonów i przyrostu naturalnego; 

4) opisuje etapy rozwoju demograficznego ludności na przykładach z wybranych państw świata; 

5) ocenia konsekwencje eksplozji demograficznej lub regresu demograficznego w wybranych państwach; 

6) charakteryzuje przyczyny i konsekwencje migracji ludności w różnych państwach; 

7) przedstawia procesy urbanizacyjne na świecie i zróżnicowanie poziomu życia ludzi w miastach różnych 

typów i wielkości; 

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

państwa; 

9) charakteryzuje strukturę etniczną i narodowościową ludności świata; 

10) określa strukturę funkcjonalno-przestrzenną różnych miast i ocenia jej zmiany wraz z rozwojem państw; 

11) charakteryzuje zróżnicowanie religijne ludności świata i ocenia wpływ religii na postawy społeczne i go-

spodarkę; 

12) wskazuje przyczyny i konsekwencje upowszechniania się wybranych języków na świecie. 

9. Działalność gospodarcza na świecie. Uczeń: 

1) wyjaśnia wpływ czynników przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych na rozwój rolnictwa; 

2) wykazuje zależności między rodzajami produkcji rolnej a warunkami naturalnymi i rozmieszczeniem lud-

ności oraz charakteryzuje różne typy rolnictwa na świecie; 

3) wskazuje problemy związane z upowszechnianiem się roślin uprawnych zmodyfikowanych genetycznie i 

wskazuje rejony ich upraw; 

4) porównuje i uzasadnia strukturę spożycia żywności w państwach wysoko i słabo rozwiniętych; 

5) uzasadnia konieczność racjonalnego gospodarowania zasobami leśnymi na świecie; 

6) wskazuje możliwości rozwoju wykorzystania zasobów oceanów i mórz; 

7) charakteryzuje zmiany w strukturze zużycia energii postępujące wraz z rozwojem gospodarczym państw 

świata i ocenia skutki wynikające z rosnącego zużycia energii oraz konieczność pozyskiwania nowych źródeł 

energii; 

8) wskazuje wpływ czynników lokalizacji przemysłu na rozmieszczenie i rozwój wybranych branż; 

9) uzasadnia różnice ilościowe i jakościowe produkcji przemysłowej państw na różnym poziomie rozwoju 

gospodarczego i ocenia wpływ przemysłu zawansowanych technologii na rozwój gospodarczy i jakość życia; 

10) charakteryzuje znaczenie usług materialnych i niematerialnych; 

11) planuje i prowadzi badania zróżnicowania usług w miejscu zamieszkania; 

12) przedstawia, na podstawie danych statystycznych, poziom zaspokojenia potrzeb na usługi podstawowe i 

wyspecjalizowane w państwach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego; 

13) analizuje kierunki geograficzne i strukturę towarową eksportu i importu w wybranych państwach; 

14) wskazuje i uzasadnia pozytywne i negatywne skutki globalizacji i integracji politycznej; 
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15) wyjaśnia przyczyny i przebieg konfliktów zbrojnych w wybranych regionach współczesnego świata. 

10. Geografia Polski – środowisko przyrodnicze. Uczeń: 

1) opisuje cechy ukształtowania powierzchni Polski i określa jej związek z budową geologiczną i wykazuje 

wpływ orogenez i zlodowaceń na ukształtowanie powierzchni kraju; 

2) ocenia walory i określa cechy środowiska decydujące o krajobrazie wybranych krain geograficznych Pol-

ski; 

3) charakteryzuje klimat Polski na podstawie danych liczbowych i map klimatycznych i ocenia gospodarcze 

konsekwencje zróżnicowania długości okresu wegetacyjnego w Polsce; 

4) omawia cechy reżimu polskich rzek; 

5) charakteryzuje składowe bilansu wodnego Polski w roku hydrologicznym; 

6) wskazuje znaczenie przyrodnicze i gospodarcze jezior i sztucznych zbiorników wodnych; 

7) wyjaśnia przyczyny niedoboru wody w wybranych regionach i wskazuje skutki gospodarcze; 

8) charakteryzuje typy naturalnych zbiorowisk roślinnych i wskazuje charakterystyczne gatunki; 

9) wyjaśnia występowanie gleb strefowych i niestrefowych w Polsce; 

10) przedstawia dominanty środowiska krain geograficznych Polski na podstawie map tematycznych, danych 

statystycznych i obserwacji bezpośrednich; 

11) uzasadnia konieczność działań na rzecz restytucji i zachowania naturalnych elementów środowiska w 

Polsce (w tym także działań podejmowanych we współpracy z innymi państwami). 

11. Geografia Polski – zagadnienia ludnościowe. Uczeń: 

1) charakteryzuje rozwój demograficzny Polski w wybranych okresach na podstawie danych statystycznych i 

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

ją z innymi państwami; 

2) wyjaśnia zmiany w strukturze zatrudnienia ludności Polski; 

3) wskazuje regionalne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce; 

4) analizuje okresowe zmiany salda migracji zewnętrznych i wewnętrznych oraz wyjaśnia ich przyczyny; 

5) wyjaśnia zmiany procesów urbanizacyjnych i osadnictwa wiejskiego wiążąc je z przemianami gospodar-

czymi i społecznymi w Polsce. 

12. Geografia Polski – działalność gospodarcza. Uczeń: 

1) ocenia poziom wykorzystania warunków naturalnych na podstawie wielkości i rodzajów produkcji rolni-

czej w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej; 

2) wskazuje zmiany strukturalne zachodzące w polskim rolnictwie; 

3) wskazuje obszary występowania podstawowych zasobów naturalnych i analizuje zmiany wielkości ich 

eksploatacji; 

4) porównuje wielkość i strukturę produkcji energii elektrycznej w Polsce i innych państwach świata; 

5) wskazuje dziedziny produkcji przemysłowej dynamicznie się rozwijające; 

6) przedstawia zmiany w gospodarce Polski spowodowane jej restrukturyzacją i modernizacją po 1990 r.; 

7) wskazuje przykłady i znaczenie inwestycji zagranicznych w Polsce dla rozwoju społeczno-gospodarczego 

kraju; 

8) przedstawia zróżnicowanie sektora usług w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej; 
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9) podaje przykłady przekształceń własnościowych w polskiej gospodarce mające wpływ na zmiany struktu-

ry produkcji i stopień zaspokojenia potrzeb materialnych i usług; 

10) wskazuje głównych partnerów handlowych oraz kierunki geograficzne i strukturę towarową wymiany 

międzynarodowej Polski. 
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PROGRAM NAUCZANIA 

WPROWADZENIE 

Zgodnie z założeniami podstawy programowej kształcenia ogólnego, zatwierdzonej w 

2008 r. i przewidzianej do realizacji na IV etapie edukacyjnym począwszy od roku szkolnego 

2012/2013, geografia w szkole ponadgimnazjalnej jest przedmiotem nauczanym w zakresie 

podstawowym i rozszerzonym. Nauczanie w zakresie podstawowym, które powiązane jest 

programowo z nauczaniem w gimnazjum, realizowane jest obligatoryjnie przez wszystkich 

uczniów. Po jego zakończeniu uczniowie mogą wybrać program nauczania w zakresie roz-

szerzonym, którego wymagania są znacznie szersze od zakresu podstawowego. Każdy uczeń 

liceum podczas swojej trzyletniej nauki powinien mieć zorganizowane przynajmniej 30 go-

dzin lekcyjnych geografii, a jeśli wybierze program rozszerzony jeszcze dodatkowo 240 go-

dzin nauczania tego przedmiotu. 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego określa cele i treści nauczania, umiejętności 

uczniów oraz zadania szkoły. Treści kształcenia zawarte w podstawie programowej opisane 

są w języku efektów kształcenia, które określają wymagania na koniec każdego etapu eduka-

cyjnego. Tak sformułowane cele pozwalają precyzyjnie wskazać te umiejętności, które szkoła 

ma wykształcić u uczniów.  

Nauczyciel, odpowiedzialny za realizację podstawy programowej, dostosowuje wymaga-

nia zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego do specyficznych warunków 

szkoły i predyspozycji uczniów. Opracowuje on plan realizacji podstawy programowej w 

konkretnej szkole, czyli własny program nauczania. Nauczyciel dobiera także odpowiednie 

metody i środki nauczania, które pozwolą osiągnąć opisane w podstawie cele kształcenia. 

Nauczycielski program nauczania uwzględnia następujące warunki panujące w szkole: 

a) uzdolnienia, umiejętności, motywacje i potrzeby uczniów,  

b) możliwości, preferencje zawodowe i zamiłowania nauczyciela,  

c) środki dydaktyczne znajdujące się do dyspozycji w pracowni szkolnej, 

d) warunki otoczenia szkoły (położenie geograficzne, środowisko społeczne, możliwości 

ekonomiczne). 

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w podstawie programowej, aby nauczycielski program 

nauczania był dostosowany do konkretnej klasy i szkoły, powinien być powiązany z doku-
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mentami wyższego rzędu, w szczególności ze statutem szkoły oraz załączonymi do niego 

dokumentami: 

 szkolnym programem wychowawczym 

 szkolnym programem profilaktyki. 

Ze względu na konieczność ujednolicenia procedur kontroli i oceniania osiągnięć uczniów 

w ramach szkoły program nauczania powinien być też powiązany ze:  

 szkolnym systemem oceniania 

 ewentualnie szkolnym programem badania osiągnięć edukacyjnych uczniów, jeżeli 

taki jest w danej szkole realizowany. 

Specyfiką nauczania geografii są lekcje odbywane w terenie. Z tego względu program na-

uczania geografii powinien uwzględniać szkolny plan wycieczek dydaktycznych. Dzięki 

temu obserwacje poczynione przez uczniów w terenie mogą być użyteczne w trakcie później-

szego opracowywania zagadnień w sali lekcyjnej. 

Prezentowany program nauczania geografii w szkole ponadgimnazjalnej stanowi jedną z 

koncepcji realizacji podstawy programowej. Może on posłużyć nauczycielom jako przykład, 

pomocny w opracowaniu własnego programu nauczania geografii. Razem z podręcznikami i 

zeszytami ćwiczeń pod wspólnym tytułem Nasz świat stanowi spójną całość, opracowaną 

przez jednego autora, na podstawie wieloletnich doświadczeń w pracy dydaktycznej. Poziom 

trudności języka, rozwiązań graficznych i zadań dostosowany jest do percepcji przeciętnego 

ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. Zakresy treści podręcznika i zeszytu ćwiczeń są zgodne z 

podstawą programową i umożliwiają uczniom na spełnienie jej wymagań w toku zajęć szkol-

nych. W niektórych przypadkach treść podręcznika została poszerzona o zagadnienia, które są 

poruszane na wcześniejszych etapach edukacyjnych (w szkole podstawowej i gimnazjum), 

aby umożliwić uczniowi w razie potrzeby sprawną rekapitulację wiedzy. Każdy temat lekcji, 

przewidziany w programie nauczania, odpowiada jednemu rozdziałowi w podręczniku i ze-

szycie ćwiczeń. 

Wzorem nowoczesnego szkolnictwa jest powszechne stosowanie metod aktywizujących, 

wyzwalających samodzielność i kreatywność uczniów – dyskusje dydaktyczne, mapy mental-

ne, burze mózgów, inscenizacje itp. Aby praca tymi metodami była możliwa, wiedza ucz-

niowska nie może zamykać się ani ramami programu, ani obszernością podręcznika szkolne-

go. Uczniowie muszą wykazać się zdolnością nieustannego, samodzielnego uzupełniania za-

sobu informacji z różnych źródeł oraz do krytycznej ich oceny. Dopiero wówczas rzetelna 

wiedza i oparty na niej system wartości, poglądów i postaw stanie się trwałą cechą absolwenta 
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szkoły ponadgimnazjalnej, który będzie musiał sprostać wyzwaniom życia we współczesnym, 

szybko zmieniającym się świecie. 

Niniejszy program nauczania składa się z dwóch części:  

– I Założenia ogólne  

– II Realizacja programu.  

Część I ma charakter ramowy. Opisane są w niej cele ogólne, zadania szkoły podział treści 

nauczania na moduły, działy i godziny lekcyjne oraz założone osiągnięcia ogólne i postawy 

uczniów. W Części II opisane są procedury osiągania celów programu, zasady kontroli i oce-

ny osiągnięć uczniów oraz warunki realizacji programu. Załącznikiem do programu nauczania 

jest plan wynikowy do zakresu podstawowego, który zawiera propozycję realizacji celów 

programu zapisaną w postaci szczegółowych osiągnięć ucznia. 

 

CZĘŚĆ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

1.1. CELE OGÓLNE 

Celem programu nauczania geografii w szkole ponadgimnazjalnej jest wszechstronny roz-

wój osobowościowy i umysłowy ucznia, przydatny w dalszym kształceniu, pracy zawodowej 

i w życiu, ze szczególnym uwzględnieniem: 

1) rozwijania zainteresowania różnorodnymi zjawiskami przyrodniczymi, społecznymi, 

gospodarczymi, kulturowymi i politycznymi na Ziemi; 

2) przyswojenia określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk  

z dziedziny nauk geograficznych i pokrewnych; 

3) zdobycia umiejętności samodzielnego zdobywania i prezentowania informacji oraz ich 

wykorzystania do formułowania i rozwiązywania problemów geograficznych, społecznych i 

środowiskowych; 

4) kształtowania postaw niezbędnych do aktywnego, sprawnego i odpowiedzialnego funk-

cjonowania w środowisku przyrodniczym i społecznym, w szczególności z poszanowaniem 

praw przyrody oraz różnorodności społeczeństw, ich dorobku kulturowego, religii, obyczajów 

i systemów wartości.  

 

1.2. ZADANIA SZKOŁY 

Zadaniem szkoły jest stworzenie uczniom sprzyjających warunków do realizacji celów 

ogólnych programu, w szczególności przez: 



 17 

1) zorganizowanie dostępu do różnorodnych źródeł wiedzy w celu świadomego poszuki-

wania, selekcjonowania, gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji, szczególnie 

zapewnienie warunków do posługiwania się technikami informacyjno-komunikacyjnymi oraz 

zapewnienie dostępu do dobrze wyposażonej biblioteki szkolnej, dysponującej aktualnymi 

zbiorami podręczników, książek ogólnotematycznych, a także pomocami multimedialnymi; 

2) umożliwienie przeprowadzenia obserwacji terenowych, zarówno w najbliższym otocze-

niu szkoły, jak i w regionie i kraju, poprzez opracowanie i realizację szkolnego planu wycie-

czek oraz przeprowadzenie zajęć w terenie; 

3) organizowanie aktywnego uczenia się, w tym stawianie uczniów w sytuacjach zadanio-

wych, inspirowanie ich do samodzielnych poszukiwań i twórczego rozwiązywania proble-

mów; 

4) wspieranie zgodnej współpracy w zespole, tworzenie atmosfery wzajemnego szacunku, 

zrozumienia i zaufania przy jasno sprecyzowanych celach i zasadach postępowania; 

5) nieustanne kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość 

o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów; 

6) promowanie systemu wartości zgodnego z ideą zrównoważonego rozwoju. 

 

1.3. TREŚĆ NAUCZANIA 

Treść nauczania to zbiór zagadnień, które uczniowie podejmują w trakcie realizacji pro-

gramu. Podzielono ją na moduły i działy programowe, a te z kolei na godziny lekcyjne. Po-

dział na godziny lekcyjne, a tym bardziej na zagadnienia szczegółowe, ma w prezentowanym 

programie charakter orientacyjny. Zadaniem nauczyciela jest nieustanne dopasowywanie 

liczby i tematyki lekcji do warunków nauczania, w szczególności do potrzeb i predyspozycji 

uczniów, aby w pierwszej kolejności spełnione były wymogi podstawy programowej. 

1.3A. ZAKRES PODSTAWOWY 

Zagadnienia dotyczące zakresu podstawowego zawarte są w module 1 programu naucza-

nia. Na realizację tego modułu przewidziano 26 godzin lekcyjnych, pogrupowanych w 3 dzia-

ły: Środowisko przyrodnicze człowieka, Człowiek mieszkańcem Ziemi, Człowiek gospodarzem 

Ziemi. Ponadto nauczyciel ma jeszcze do dyspozycji 3 lekcje, które w całości lub w części 

może przeznaczyć na kontrolę osiągnięć uczniów, oraz 1 lekcję rezerwową przeznaczoną na 

realizację tematu szczególnie interesującego uczniów lub wymagającego przez nich lepszego 

zrozumienia (w tabeli 2. jako przykład podano temat podsumowujący). Ogółem na realizację 
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programu nauczania, a zatem i podstawy programowej, nauczyciel ma do dyspozycji 30 go-

dzin lekcyjnych.  

 

Tabela 1. Zestawienie godzin lekcyjnych wg działów programu w module I (zakres podstawowy) 

Oznaczenie Tytuł działu Liczba godzin lekcyjnych 

IA. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE CZŁOWIEKA 6 

IB. CZŁOWIEK MIESZKAŃCEM ZIEMI 8 

IC. CZŁOWIEK GOSPODARZEM ZIEMI 15 

Godziny do dyspozycji nauczyciela 1 

Razem 30 

 

Kolejność zagadnień w programie nauczania, podręczniku i w zeszycie ćwiczeń Nasz świat 

jest nieco inna niż w podstawie programowej. Uporządkowanie treści podyktowane jest ko-

niecznością stworzenia logicznego ciągu zagadnień, tak, aby uczeń miał najpierw styczność z 

problematyką środowiska przyrodniczego i gospodarki jego zasobami (Dział IA. Środowisko 

przyrodnicze człowieka), następnie mógł skupić uwagę na zagadnieniach ludnościowych 

(Dział IB. Człowiek mieszkańcem Ziemi), by wreszcie przejść do różnorodnej problematyki 

gospodarczej, społeczno-kulturowej i politycznej (Dział IC. Człowiek gospodarzem Ziemi). 

Taki porządek prezentacji zagadnień: środowisko–człowiek–gospodarka jest powszechnie 

przyjęty w naukach geograficznych. Dzięki temu środowisko przyrodnicze, które stanowi 

podstawę działalności człowieka, występuje w początkowej fazie realizacji programu, a roz-

ważania wymagające dokonania syntezy, jak np.: globalizacja, integracja, dezintegracja poli-

tyczna, pomoc międzynarodowa itp., pozostawione są na jej fazę końcową. Również upo-

rządkowanie poszczególnych tematów uwzględnia wzajemne powiązania w systemie wiedzy. 

Na przykład procesy globalizacji zostały zaprezentowane w ramach tematu 24, bowiem nie 

można ich zrozumieć, jeżeli wcześniej nie poruszy się problematyki handlu międzynarodo-

wego (temat 22) oraz turystyki (temat 23). 

Program nauczania realizowany jest na podbudowie programowej szkoły podstawowej  

i gimnazjum. Oczekuje się zatem od ucznia, że będzie on korzystał z wiedzy i umiejętności 

nabytych na wcześniejszych etapach edukacyjnych. Może się jednak okazać, że zrozumienie 

problemów poruszanych na lekcjach nie będzie możliwe bez gruntownego przypomnienia 

wiadomości zdobytych w klasach poprzednich. Dotyczy to na przykład zagadnień: środowi-

sko przyrodnicze, jego elementy i współzależności, obieg wody w przyrodzie, składniki po-

gody i klimatu, cechy i budowa warstwy glebowej, przyrost naturalny ludności, cechy, funk-
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cje i czynniki rozwoju miast. Z tego powodu w programie, podręczniku i zeszycie ćwiczeń 

znalazło się miejsce do zaprezentowania tych zagadnień, mimo że podstawa programowa nie 

zobowiązuje do ich poruszania na tym etapie. W niektórych przypadkach uznano za koniecz-

ne takie poszerzenie tematyki przewidzianej w podstawie programowej, aby uczniowie mieli 

możliwość pełniejszego zrozumienia zjawisk, dostrzeżenia jak największej liczby związków 

przyczynowo-skutkowych, zachodzących w światowym systemie społeczno-gospodarczym. 

Jedynie budowa solidnego, szerokiego fundamentu wiedzy pozwala na kształtowanie tak za-

awansowanych umiejętności, jak: przewidywanie zdarzeń, formułowanie trafnych ocen, 

proponowanie alternatywnych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych, podejmo-

wanie decyzji, wyrabianie w sobie poglądów, prowadzenie dyskusji z użyciem rzeczowych 

argumentów. Na przykład w ramach tematu Podział na państwa – wielkie formy organizacji 

społeczeństwa, uczeń powinien, zgodnie z wymogami podstawy programowej, nauczyć się 

wyjaśniać współczesne zmiany na mapie politycznej świata. Może to zrobić tylko wtedy, gdy 

zrozumie podstawowe pojęcia z geografii politycznej (państwo, ustrój polityczny itp.) oraz 

pozna najważniejsze przemiany polityczne w historii, jak choćby rozwój i rozpad koloniali-

zmu, których echem jest wiele wydarzeń obecnie obserwowanych na świecie. Innym przykła-

dem jest temat 14. Przestrzenne zróżnicowanie rolnictwa na świecie, w ramach podstawy 

programowej, uczeń powinien opisywać główne obszary upraw i chowu zwierząt na świecie 

oraz wyjaśnić ich zróżnicowanie przestrzenne. Aby mógł to zrobić nie tylko mechanicznie, 

korzystając z mapy, ale także wyjaśnić te zagadnienia, powinien znać przyrodnicze i poza-

przyrodnicze uwarunkowania rozwoju rolnictwa oraz typy gospodarki rolnej, scharakteryzo-

wane w podręczniku. 

 

Tabela 2. Ramowy plan nauczania 

Nr 

lekcji 

Temat lekcji Wymagania zapisane 

w podstawie progra-

mowej 

Główne zagadnienia 

wynikające z podstawy 

programowej 

Typy 

lekcji 

MODUŁ I (zakres podstawowy) 

DZIAŁ IA. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE CZŁOWIEKA 

1 Środowisko przy-

rodnicze człowieka 

jako źródło zaso-

bów 

Uczeń formułuje problemy 

wynikające z eksploato-

wania zasobów odnawial-

nych i nieodnawialnych; 

potrafi przewidzieć przy-

rodnicze i pozaprzyrodni-

1. Środowisko przyrodni-

cze, jego elementy 

i współzależności między 

nimi (przypomnienie) 

2. Problemy eksploatacji 

zasobów przyrody – od-

O 
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cze przyczyny i skutki 

zakłóceń równowagi eko-

logicznej 

nawialnych 

i nieodnawialnych 

3. Przyczyny i skutki za-

kłóceń równowagi ekolo-

gicznej 

2 Woda jako podsta-

wowy warunek 

egzystencji czło-

wieka 

Uczeń charakteryzuje ob-

szary niedoboru i nadmia-

ru wody na świecie i okre-

śla przyczyny tego zróżni-

cowania (w tym zanie-

czyszczenia wód); przed-

stawia projekty rozwiązań 

stosowanych w sytuacjach 

braku lub niedoborów wo-

dy w różnych strefach 

klimatycznych 

1. Rodzaje zasobów wod-

nych i ich zastosowanie w 

życiu i gospodarce czło-

wieka 

2. Obieg wody w przyro-

dzie (przypomnienie) 

3. Bilans wody i jego 

składniki 

4. Obszary nadmiaru i 

niedoboru wody na świe-

cie 

5. Zasady racjonalnej go-

spodarki wodnej, w tym 

zapewnienie czystości 

wody 

6. Wady i zalety sztucz-

nych zbiorników wodnych 

 

3 Zmiany klimatu 

Ziemi – procesy 

naturalne czy sku-

tek ingerencji 

człowieka? 

Uczeń rozróżnia przyczy-

ny zachodzących współ-

cześnie globalnych zmian 

klimatu (ocieplenia glo-

balnego) i ocenia rozwią-

zania podejmowane w 

skali globalnej i regional-

nej zapobiegające temu 

zjawisku 

1. Pogoda, klimat i ich 

składniki (przypomnienie) 

2. Efekt cieplarniany i jego 

prawdopodobny wzrost na 

Ziemi 

3. Metody zapobiegania 

globalnym zmianom kli-

matu 

 

4 Gleba jako pod-

stawa produkcji 

rolnej 

Uczeń wykazuje na przy-

kładach, że zbyt intensyw-

ne wykorzystanie rolnicze 

gleb oraz nieumiejętne 

zabiegi agrotechniczne 

powodują w wielu czę-

ściach świata degradację 

gleb, co w konsekwencji 

prowadzi do spadku pro-

dukcji żywności, a w nie-

których regionach świata 

1. Rodzaje degradacji gleb 

2. Przykłady degradacji 

gleb w różnych częściach 

świata 

3. Skutki degradacji gleb 

4. Metody zapobiegania 

degradacji gleb 
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do głodu i ubóstwa 

5 Przyjazny stosunek 

człowieka do przy-

rody 

Uczeń wykazuje na przy-

kładach pozaprzyrodnicze 

czynniki zmieniające rela-

cje człowiek – środowisko 

przyrodnicze (rozszerzanie 

udziału technologii ener-

gooszczędnych, zmiany 

modelu konsumpcji, zmia-

ny poglądów dotyczących 

ochrony środowiska) 

1. Wzrost antropopresji na 

środowisko 

2. Rozwój świadomości 

ekologicznej i zachowań 

proekologicznych 

3. Konieczność wprowa-

dzania biernej i czynnej 

ochrony przyrody 

4. Rolnictwo ekologiczne 

P 

Środowisko przyrodnicze 

jako podstawa działalności 

człowieka 

– – 

K 

RAZEM 6 

 

DZIAŁ IB. CZŁOWIEK MIESZKAŃCEM ZIEMI 

6 Podział na państwa 

– wielkie formy 

organizacji społe-

czeństwa 

Uczeń wyjaśnia współcze-

sne zmiany na mapie poli-

tycznej świata 

1. Państwa świata, ich ce-

chy i rodzaje 

2. Przykłady dezintegracji 

państw 

3. Przykłady integracji 

międzynarodowej 

 

7 Przyczyny nierów-

nomiernego roz-

mieszczenia ludno-

ści świata 

Uczeń wyróżnia i charak-

teryzuje obszary o opty-

malnych i trudnych wa-

runkach do zamieszkania 

w skali globalnej i regio-

nalnej; formułuje prawi-

dłowości rządzące roz-

mieszczeniem ludności na 

świecie 

1. Walory i bariery osad-

nicze 

2. Nierównomierne roz-

mieszczenie ludności 

świata  

8 Zmiany liczby lud-

ności świata i ich 

następstwa 

Uczeń charakteryzuje 

główne procesy demogra-

ficzne (fazy przejścia de-

mograficznego i przejścia 

epidemiologicznego) na 

przykładzie całego świata i 

poszczególnych kontynen-

tów 

1. Wzrost liczby ludności 

świata 

2. Przyrost liczby ludno-

ści: naturalny i rzeczywi-

sty (przypomnienie) 

3. Przejście demograficzne 

4. Społeczeństwa młode i 

starzejące się 
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5. Przejście epidemiolo-

giczne 

6. Przeciętna długość życia 

9 Przemiany rynku 

pracy 

Uczeń wyjaśnia, na czym 

polegają zmiany zacho-

dzące na rynku pracy w 

skali globalnej i regional-

nej, wynikające z rozwoju 

nowoczesnych technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych 

1. Struktura społeczno-

zawodowa ludności i jej 

zmiany 

2. Wpływ technik infor-

macyjno-

komunikacyjnych na rynek 

pracy 

3. Bezrobocie, jego przy-

czyny i skutki 

 

10 Człowiek nieustan-

nym wędrowcem 

Uczeń klasyfikuje migra-

cje, podaje ich przyczyny i 

ocenia skutki tego zjawi-

ska; charakteryzuje współ-

czesne kierunki emigracji 

Polaków i czynniki wpły-

wające na atrakcyjność 

niektórych państw dla 

imigrantów 

1. Migracje ludności, ich 

przyczyny i rodzaje 

2. Korzyści i niekorzystne 

skutki migracji ludności 

3. Wielkie migracje ludno-

ści Polski 

4. Polacy za granicą 

 

11 Procesy koncentra-

cji ludności i go-

spodarki w mia-

stach 

Uczeń wyjaśnia zróżnico-

wanie procesów urbaniza-

cji na świecie; opisuje pro-

cesy tworzenia się aglome-

racji miejskich oraz ich 

formy, Uczeń identyfikuje 

i wyjaśnia procesy wzrostu 

liczby ludności oraz eks-

pansji przestrzennej wiel-

kich metropolii świata (np. 

poznaje przyczyny po-

wstawania dzielnic nędzy, 

wzrostu przestępczości, 

degradacji środowiska 

przyrodniczego, proble-

mów komunikacyjnych) 

1. Rozwój miast i ich ze-

społów (aglomeracji) 

2. Procesy rozwoju miast 

światowych – metropolii 

3. Procesy urbanizacji w 

krajach słabo i wysoko 

rozwiniętych 

4. Problemy społeczne, 

gospodarcze 

i środowiskowe wielkich 

miast 

 

12 Różnorodność kul-

turowa świata i jej 

konsekwencje spo-

łeczne i gospodar-

cze 

Uczeń wyjaśnia znaczenie 

kultury i tradycji regional-

nych w procesie różnico-

wania się regionów pod 

względem rozwoju spo-

1. Wielkie regiony spo-

łeczno-ekonomiczne świa-

ta 

2. Kulturowe czynniki i 

bariery rozwoju krajów 

P 
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łecznego i gospodarczego 

(np. wyjaśnia rolę tradycji 

w rozwoju przedsiębior-

czości w państwach Azji 

Południowo-Wschodniej) 

świata 

3. Zróżnicowanie poziomu 

wykształcenia społe-

czeństw i analfabetyzm 

Człowiek mieszkańcem Zie-

mi 

– – 
K 

RAZEM 8 

DZIAŁ IC. CZŁOWIEK GOSPODARZEM ZIEMI 

13 Zróżnicowanie 

poziomu rozwoju 

społeczno-

gospodarczego 

świata 

Uczeń klasyfikuje państwa 

na podstawie analizy 

wskaźników rozwoju spo-

łecznego i gospodarczego; 

wyróżnia regiony bogate i 

biedne (bogatą Północ i 

biedne Południe) i podaje 

przyczyny dysproporcji w 

poziomie rozwoju spo-

łeczno-gospodarczego 

regionów świata 

1. Wskaźniki poziomu 

rozwoju społeczno-

gospodarczego 

2. Podział krajów ze 

względu na poziom roz-

woju społeczno-

gospodarczego 

3. Przyczyny nierówno-

miernego rozwoju spo-

łeczno-gospodarczego 

świata 

 

14 Przestrzenne zróż-

nicowanie rolnic-

twa na świecie 

Uczeń opisuje główne 

obszary upraw i chowu 

zwierząt na świecie, wyja-

śnia ich zróżnicowanie 

przestrzenne 

1. Przyrodnicze i poza-

przyrodnicze warunki pro-

dukcji rolnej 

2. Typy gospodarki rolnej 

3. Główne obszary upraw i 

chowu zwierząt na świecie 

 

15 Problemy wyży-

wienia ludności 

świata 

Uczeń wyjaśnia, z czego 

wynikają różnice w wiel-

kości i strukturze spożycia 

żywności na świecie (uwa-

runkowania przyrodnicze, 

kulturowe, społeczne i 

polityczne, mechanizmy 

wpływające na nierówno-

mierny rozdział żywności 

w skali globalnej) 

1. Składniki odżywcze 

organizmu człowieka 

2. Zróżnicowanie poziomu 

i struktury spożycia na 

świecie 

3. Problem głodu i niedo-

żywienia części ludności 

świata 

 

16 Społeczno-

gospodarcze i kul-

turowe przemiany 

obszarów wiejskich 

Uczeń opisuje zmiany w 

funkcji obszarów wiej-

skich na wybranych przy-

kładach (np. w Unii Euro-

pejskiej, w regionach tury-

1. Cechy i funkcje trady-

cyjnego osiedla wiejskiego 

2. Procesy modernizacji i 

urbanizacji wsi 

3. Przemiany funkcjonalne 
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stycznych w państwach 

rozwijających się); potrafi 

wyjaśnić szanse i zagroże-

nia dla środowiska przy-

rodniczego i mieszkańców 

poszczególnych regionów, 

wynikające z procesów 

przemian zachodzących na 

terenach wiejskich 

obszarów wiejskich 

4. Skutki przemian obsza-

rów wiejskich w krajach 

słabo i wysoko rozwinię-

tych 

17 Znaczenie lasów w 

przyrodzie i gospo-

darce 

Uczeń charakteryzuje kie-

runki zmian w powierzch-

ni lasów na świecie (w 

wyniku procesów wylesia-

nia i zalesiania) i podaje 

przykłady gospodarowania 

zasobami leśnymi (pozy-

tywne i negatywne) 

1. Rozmieszczenie lasów 

na świecie 

2. Funkcje lasów w przy-

rodzie i gospodarce 

3. Rodzaje degradacji la-

sów 

4. Racjonalna i rabunkowa 

gospodarka leśna 

 

18 Racjonalna i ra-

bunkowa gospo-

darka zasobami 

morza 

Uczeń charakteryzuje ce-

chy gospodarki morskiej i 

podaje przykłady wyko-

rzystania oceanu świato-

wego oraz zagrożeń wyni-

kających ze zbyt inten-

sywnej eksploatacji zaso-

bów morskich 

1. Ocean światowy jako 

źródło zasobów 

2. Cechy gospodarki mor-

skiej 

3. Rozmieszczenie łowisk 

4. Konieczność ochrony 

zasobów ryb 

5. Morskie strefy ekono-

miczne i ich wpływ na 

gospodarkę zasobami mo-

rza 

 

19 Energia podstawą 

życia i gospodarki 

człowieka 

Uczeń charakteryzuje i 

ocenia zróżnicowanie i 

zmiany struktury wyko-

rzystania surowców ener-

getycznych na świecie; 

dokonuje oceny zjawiska 

uzależnienia produkcji 

energii na świecie od źró-

deł zaopatrzenia surowców 

nieodnawialnych, potrafi 

wyjaśnić twierdzenie „ro-

pa rządzi światem” 

1. Źródła energii wykorzy-

stywanej w gospodarce 

2. Zależność światowej 

gospodarki od nieodna-

wialnych źródeł energii 

3. Wady i zalety poszcze-

gólnych rodzajów elek-

trowni 

4. Główni producenci 

energii elektrycznej na 

świecie 

5. Handel surowcami 

energetycznymi jako na-

rzędzie polityki międzyna-
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rodowej 

20 Postęp technolo-

giczny lokomotywą 

rozwoju cywilizacji 

Uczeń przedstawia cechy 

przemysłu wysokiej tech-

nologii i podaje przykłady 

jego lokalizacji na świecie; 

poznaje nowe funkcje 

ośrodków przemysłowych 

i nowe formy przestrzenne 

– technopolie, klastry i 

dystrykty przemysłowe 

1. Rewolucje przemysłowe 

2. Czynniki koncentracji 

przemysłu, w szczególno-

ści wysokiej techniki 

3. Funkcje i rodzaje okrę-

gów przemysłu wysokiej 

techniki (technopolii) 

 

21 Komunikacja wa-

runkiem życia spo-

łeczno-

gospodarczego 

Uczeń ocenia rolę nowo-

czesnych usług komunika-

cyjnych w funkcjonowaniu 

gospodarki i w życiu co-

dziennym 

1. Podział komunikacji 

2. Wady i zalety poszcze-

gólnych środków komuni-

kacji (transportu i łączno-

ści) 

3. Społeczne skutki szyb-

kiego rozwoju komunika-

cji 

 

22. Transport i handel 

międzynarodowy 

„krwiobiegiem” 

światowej gospo-

darki 

Uczeń wyjaśnia zmiany 

zachodzące w kierunkach i 

natężeniu ruchu osób i 

towarów; wskazuje przy-

kłady lokalizacji nowocze-

snych terminali i ich rolę 

w rozwoju regionów 

 

1. Czynniki rozwoju han-

dlu międzynarodowego 

2. Zmiany w kierunkach i 

natężeniu ruchu osób i 

towarów 

3. Centra logistyczne oraz 

węzły i terminale transpor-

towe 

P 

Człowiek gospodarzem Zie-

mi 

– – 
K 

23 Turystyka i jej 

wpływ na przyrodę, 

społeczeństwo i 

gospodarkę 

Uczeń charakteryzuje wy-

brane obszary intensywnie 

zagospodarowywane tury-

stycznie na świecie; wyja-

śnia, dlaczego zmieniają 

się kierunki wyjazdów 

turystycznych Polaków; 

identyfikuje skutki rozwo-

ju turystyki dla środowiska 

przyrodniczego 

1. Rodzaje turystyki 

2. Skutki koncentracji ru-

chu turystycznego 

3. Regiony turystyczne 

Europy i świata 

4. Rozwój i kierunki wy-

jazdów turystycznych na 

świecie 

 

24 Globalizacja i jej 

skutki dla rozwoju 

społeczeństwa i 

gospodarki w skali 

Uczeń podaje przykłady 

procesów globalizacji i ich 

wpływu na rozwój regio-

nalny i lokalny  

1. Czynniki globalizacji 

2. Dziedziny globalizacji 

3. Korzyści i niekorzystne 

skutki globalizacji 
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regionalnej i lokal-

nej 

(uwaga: nie można zrozu-

mieć procesów globaliza-

cji, jeżeli nie sięgnie się 

problematyki handlu mię-

dzynawowego – stąd taka 

tematyka została ujęta w 

rozdziale 22, mimo ja-

snych zapisów programo-

wych) 

4. Ruchy przeciwstawiają-

ce się procesom globaliza-

cyjnym 

25 Procesy integracji 

politycznej i ich 

skutki 

Uczeń wyjaśnia na wybra-

nych przykładach (w skali 

lokalnej, regionalnej i glo-

balnej) przyczyny proce-

sów integracyjnych i ich 

skutki gospodarcze, spo-

łeczne i polityczne 

1. Integracja międzynaro-

dowa i korzyści z niej wy-

nikające 

2. Fazy rozwoju integracji 

europejskiej 

3. Wybrane organizacje 

międzynarodowe i ich 

funkcje 

4. Rozwój i znaczenie Unii 

Europejskiej 

 

26 Międzynarodowa 

solidarność – 

rzeczywistość czy 

utopia? 

Uczeń ocenia i projektu-

je różne formy pomocy 

państwa i organizacji 

pozarządowych pań-

stwom i regionom do-

tkniętych kryzysem 

(klęskami ekologiczny-

mi, wojnami, głodem) 

1. Formy pomocy mię-

dzynarodowej 

2. Problem skuteczności 

pomocy międzynarodo-

wej 

3. Wybrane organizacje 

humanitarne i ich funk-

cje 

P 

Nasz świat jest jeden – 

nauczmy się go pielęgno-

wać 

Wybrane wymagania 

z tematów 1.-29. 

Wybrane zagadnienia 

z tematów 1.-29. P 

RAZEM 15 

RAZEM MODUŁ I  30 

 

Symbole jednoliterowe oznaczają typ lekcji:  

O – lekcja z elementami organizacyjnymi,  

P – lekcja z elementami powtórzeniowymi,  

K – lekcja z elementami kontrolno-oceniającymi. 
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1.3B. ZAKRES ROZSZERZONY 

Na realizację podstawy programowej z geografii w zakresie rozszerzonym przewiduje się 240 godzin lekcyjnych. Jest to 

czas przeznaczony m.in. na przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Zależnie od szkolnej siatki 

godzin lekcyjnych nauczyciel może rozpocząć realizację programu w zakresie rozszerzonym już w klasie pierwszej (od II 

semestru) lub dopiero w klasie II (tabela 3.). Oznacza to, że w niektórych szkołach uczniowie zaczną korzystać z podręcznika 

do zakresu rozszerzonego już na początku II semestru roku szkolnego 2012/2013. 

Tabela 3. Przykłady siatek godzin lekcyjnych geografii w szkole ponadgimnazjalnej 

Klasa Zakres programu Liczba godzin tygodniowo / w ciągu roku 

Klasa I Podstawowy 1/30 1/30 1/30 

Klasa I Rozszerzony 0/0 1/30 1/30 

Klasa II Rozszerzony 4/120 3/90 4/120 

Klasa III Rozszerzony 4/120 4/120 3/90 

Razem Podstawowy 1/30 1/30 1/30 

Rozszerzony 8/240 8/240 8/240 

 

Program nauczania w zakresie rozszerzonym składa się z trzech modułów i 12 działów. Odpowiadają one tematycznie 

działom podstawy programowej (tabela 4.). Numeracja modułów (począwszy od II) sygnalizuje kontynuację programu nau-

czania w zakresie podstawowym. Treść programowa jest tak uporządkowana, aby najpierw realizowana była geografia świata, 

a później – na jej podbudowie – geografia Polski. 

Na realizację treści programowej w ramach modułów i działów przeznaczono tylko część godzin lekcyjnych przewidzia-

nych w podstawie programowej dla zakresu rozszerzonego. Pozostałe godziny lekcyjne poświęcone są na wykonanie projektu 

edukacyjnego powiązanego z pracą badawczą (aby spełnić wymaganie podstawy programowej: „Uczeń przeprowadza badania 

wybranych elementów środowiska geograficznego w regionie zamieszkania według przygotowanego planu”) oraz znajdują się 

do dyspozycji nauczyciela. Zaplanowanie i przeprowadzenie przez ucznia badań, a następnie opracowanie ich wyników wy-

maga regularnych konsultacji z nauczycielem, dlatego przeznaczono na ten cel aż 5 godzin lekcyjnych do zrealizowania w 

odpowiednich odstępach czasu w ciągu całego roku szkolnego. Godziny lekcyjne do dyspozycji nauczyciela mogą być prze-

znaczone na rekapitulację wiedzy oraz rozwiązywanie różnych zadań, zwłaszcza takich, które sprawiają uczniom najwięcej 

trudności. Lekcje te mogą być przeprowadzone w dowolnej klasie wg uznania nauczyciela, jednak ze względów praktycznych 

większość z nich powinna się odbyć w okresie bezpośrednio poprzedzającym egzamin maturalny, a więc np. w II semestrze 

klasy III. 
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Tabela 4. Ogólne zestawienie godzin lekcyjnych wg programu nauczania geografii w zakresie rozszerzonym 
w szkole ponadgimnazjalnej 

Moduły i działy Liczba godzin Klasa Podręcznik 

DZIAŁ IIA. Źródła informacji geograficznej 13 godz. I lub II Nasz świat II 

DZIAŁ IIB. Ziemia we Wszechświecie 18 godz. I lub II 

DZIAŁ IIC. Sfery Ziemi – atmosfera 17 godz. II 

DZIAŁ IID. Sfery Ziemi – hydrosfera 15 godz. II 

DZIAŁ IIE. Sfery Ziemi – litosfera 27 godz. II 

DZIAŁ IIF. Sfery Ziemi – pedosfera i biosfera 15 godz. II 

Razem MODUŁ II (geografia fizyczna) 105 godz. I–II lub II 

Lekcje przeznaczone na projekt geograficzny 5 godz. I–II lub II 

DZIAŁ IIIA Ludność 16 godz. II lub III Nasz świat III 

DZIAŁ IIIB Działalność gospodarcza na świecie 19 godz. II lub III 

DZIAŁ IIIC Klasyfikacja państw świata 5 godz. III 

Razem MODUŁ III (geografia społeczno-ekonomiczna świata) 40 godz. III 

DZIAŁ IVA Geografia Polski – środowisko przyrodnicze 26 godz. III 

DZIAŁ IVB Geografia Polski – zagadnienia ludnościowe 10 godz. III 

DZIAŁ IVC Geografia Polski – działalność gospodarcza 19 godz. III 

Razem MODUŁ IV (geografia Polski) 55 godz. III 

Lekcje do dyspozycji nauczyciela 35 godz. II i III – 

 

W podstawie programowej zawarto stwierdzenie, że „na III i IV etapie edukacyjnym wymaga się od uczniów także wia-

domości i umiejętności zdobytych na wcześniejszych etapach edukacyjnych” (zał. 4. do p.p., wstęp). Oznacza to, że program 

nauczania geografii w zakresie rozszerzonym realizowany jest na podbudowie programowej przyrody ze szkoły podstawowej 

oraz geografii gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej (zakresu podstawowego). Starając się być w zgodzie z tym zapisem 

podstawy programowej, w planowaniu tematyki lekcji geografii w zakresie rozszerzonym uwzględniono nie tylko ogół wyma-

gań podstawy programowej na IV etapie edukacyjnym (także w zakresie podstawowym), ale również wszystkie wymagania 

programowe w zakresie geografii w gimnazjum, a nawet geograficzne treści nauczania na przedmiocie przyroda w szkole 

podstawowej. Aby móc prześledzić wzajemne powiązania między zagadnieniami geograficznymi poruszanymi na różnych 

etapach edukacyjnych, w tabeli 5. zestawiono ze sobą wymagania podstawy programowej z zakresu geografii dla szkoły pod-

stawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. 

W porządkowaniu działów programowych i tematów lekcji przyjęto zasadę, że wiedza stanowi system powiązanych ze so-

bą elementów. Aby uczeń mógł dostrzec i zrozumieć relacje między tymi elementami, nie może on żadnej nowej problematyki 

podejmować w oderwaniu od innych, znanych już sobie zagadnień. Z tego powodu w nauczaniu geografii świata zachowano 

już klasyczny w geografii porządek treści: mapa – podstawy astronomiczne – atmosfera – hydrosfera – litosfera – pedosfera – 

biosfera, a w części społeczno-ekonomicznej ludność – osadnictwo – rolnictwo – przemysł – usługi. Taką kolejność powtórzo-

no przy nauczaniu geografii Polski. Porządek taki zauważymy też w zapisach podstawy programowej. Wyjątek stanowi dział 

programu Klasyfikacja państw świata, który służy jako podsumowanie modułu III (geografia społeczno-ekonomiczna świata), 

czyli jest inaczej usytuowany niż w podstawie programowej. Uznano bowiem, że bez zrozumienia zjawisk ludnościowych i 

gospodarczych uczeń nie wyciągnie poprawnych wniosków dotyczących zróżnicowania poziomu rozwoju państw świata.  
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Powiązania w systemie wiedzy uwzględniono także na poziomie tematów lekcji. Ich kolejność jest tak dobrana, aby uła-

twić uczniowi umiejscowienie nowej treści wśród znanych wcześniej zagadnień, a co za tym idzie – rozwijanie umiejętności 

łączenia faktów, wyjaśniania zjawisk, konstruowania ciągów przyczynowo-skutkowych, oceny zdarzeń z różnych punktów 

widzenia i wielu innych. Wynika stąd obecność tematów, których nie da się w prosty sposób połączyć z wymaganiami pod-

stawy programowej, choć pośrednio są z nimi związane. Przykładem jest temat 1. z działu IIC. Budowa i własności atmosfery 

Ziemi, którego fundamentalna treść pomaga zrozumieć zjawiska atmosferyczne, poznawane na następnych lekcjach (m.in. 

zróżnicowanie temperatury powietrza i opadów, cyrkulacja powietrza, masy powietrza i fronty atmosferyczne, zróżnicowanie 

klimatu). Podobną rolę pełni temat 4. z działu IIE Budowa wnętrza Ziemi, umożliwiający zrozumienie zjawisk geologicznych 

omawianych na następnych lekcjach. 

Oczywiście ostatecznym weryfikatorem zapisów programowych jest nauczyciel, który najlepiej wie, jakie są potrzeby edu-

kacyjne jego uczniów. Poświęca on więcej czasu tym zagadnieniom, które nie są dostatecznie przez uczniów zrozumiałe, a 

realizuje bardziej pobieżnie treści wymagające tylko przypomnienia i być może lepszego usystematyzowania w warunkach 

właściwej dla szkoły ponadgimnazjalnej percepcji. Ponadto w gestii nauczyciela jest taki dobór zadań dla uczniów, metod 

nauczania i środków dydaktycznych, aby był odpowiedni do ich indywidualnych predyspozycji i zainteresowań oraz warun-

ków szkoły. Tylko samodzielnie zaplanowany proces dydaktyczny może być efektywny i pozwala z jednej strony spełnić 

wymagania zapisane w podstawie programowej, a z drugiej wyposażyć uczniów w umiejętności niezbędne w ich dalszym 

kształceniu, pracy zawodowej i w życiu. 
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Tabela 5. Ramowy plan nauczania geografii w zakresie rozszerzonym w szkole ponadgimnazjalnej 

Nr i temat lekcji Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu II 

Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu III i IV – 
zakres podstawowy 

Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu IV – zakres 
rozszerzony 

Główne zagadnienia 
wynikające z podstawy programo-
wej 

MODUŁ II (geografia fizyczna) 

DZIAŁ IIA. Źródła informacji geograficznej 

1. Geografia przybliża nam świat 
(O) 

(brak zapisów) (brak zapisów) (brak zapisów) Podstawowe informacje o przed-
miocie i wymaganiach edukacyj-
nych 

2. Mapa jako podstawowe źródło 
informacji geograficznej  

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń klasyfikuje mapy ze względu 
na różne kryteria 

1. Cechy mapy 

2. Elementy mapy 

3. Rodzaje map 

4. Zastosowania map 

3. Mapa podstawą orientacji terenie 
(P) 

Uczeń wyznacza kierunki na wid-
nokręgu za pomocą kompasu, 
gnomonu 

Uczeń orientuje plan, mapę w te-
renie, posługuje się legendą; 

Uczeń identyfikuje na planie i ma-
pie topograficznej miejsce obser-
wacji i obiekty w najbliższym oto-
czeniu, określa wzajemne położe-
nie obiektów na planie, mapie to-
pograficznej i w terenie 

Uczeń posługuje się w terenie pla-
nem, mapą topograficzną, tury-
styczną, samochodową (m.in. 
orientuje mapę oraz identyfikuje 
obiekty geograficzne na mapie i w 
terenie) 

(brak zapisów) 1. Kierunki w terenie (powtórze-
nie) 

2. Południk miejscowy 

3. Horyzont i widnokrąg (powtó-
rzenie) 

4. Punkty orientacyjne na sferze 
niebieskiej (powtórzenie) 

5. Orientacja mapy 

6. Identyfikacja obiektów na mapie 
i w terenie (powtórzenie) 

4. Mapa jako symboliczny obraz 
Ziemi 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń odczytuje i opisuje cechy 
środowiska przyrodniczego (np. 
ukształtowanie i rzeźbę terenu, 
budowę geologiczną) i społeczno-
gospodarczego (np. rozmieszcze-
nie zasobów naturalnych, ludności, 
szlaki transportowe) na podstawie 
map: topograficznej, hipsome-

1. Metody prezentacji kartograficz-
nej 

2. Znaki kartograficzne (powtórze-
nie i rozszerzenie) 
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trycznej i tematycznej 

5. Siatka geograficzna jako podsta-
wa lokalizacji na Ziemi (P) 

Uczeń wskazuje na globusie: bie-
guny, równik, południk zerowy 
i 180°, półkule, kierunki główne 
oraz lokalizuje kontynenty, oceany 
i określa ich położenie względem 
równika i południka zerowego 

Uczeń wskazuje na mapie świata: 
kontynenty, oceany, równik, połu-
dnik zerowy i 180°, bieguny 

Uczeń odczytuje współrzędne geo-
graficzne na globusie 

Uczeń określa położenie geogra-
ficzne oraz matematyczno-
geograficzne punktów i obszarów 
na mapie 

(brak zapisów) 1. Współrzędne geograficzne 
punktów (powtórzenie) 

2. Współrzędne geograficzne ob-
szarów (powtórzenie) 

3. Rozciągłość geograficzna (po-
wtórzenie) 

4. Kierunki na siatce geograficznej 
i kartograficznej (powtórzenie) 

6. Mapa jako rysunek powierzchni 
Ziemi w pomniejszeniu (P) 

Uczeń posługuje się podziałką 
liniową do określania odległości, 
porównuje odległość na mapie z 
odległością rzeczywistą w terenie 

Uczeń wykonuje pomiary np. ta-
śmą mierniczą, szacuje odległości i 
wysokości w terenie 

Uczeń wykazuje znaczenie skali 
mapy w przedstawianiu różnych 
informacji geograficznych na ma-
pie 

(brak zapisów) 1. Pomiar i szacowanie odległości 
w terenie (powtórzenie) 

2. Pomiar długości na mapie (po-
wtórzenie) 

3. Podziałka liniowa (powtórzenie) 

4. Skala mapy (powtórzenie) 

7–8. Zastosowania skali mapy (brak zapisów) Uczeń posługuje się skalą mapy do 
obliczenia odległości w terenie 

Uczeń oblicza odległości w terenie 
oraz powierzchnię na podstawie 
map wykonanych w różnych ska-
lach 

1. Obliczanie odległości w terenie 
za pomocą skali mapy 

2. Obliczanie powierzchni za po-
mocą skali mapy 

3. Zniekształcenia kształtów 
i wymiarów na mapach oraz ich 
konsekwencje 

9–10. Rysunek rzeźby powierzchni 
Ziemi na mapie 

Uczeń rozróżnia w terenie i na 
modelu formy wypukłe i wklęsłe, 
wskazuje takie formy na mapie 
poziomicowej 

Uczeń rozpoznaje na mapie hip-
sometrycznej niziny, wyżyny i góry 

(brak zapisów) Uczeń odczytuje i opisuje cechy 
środowiska przyrodniczego (np. 
ukształtowanie i rzeźbę terenu (…) 
na podstawie map: topograficznej, 
hipsometrycznej i tematycznej 

1. Wysokość względna 
i bezwzględna (powtórzenie) 

2. Mapa poziomicowa (powtórze-
nie) 

3. Mapa hipsometryczna (powtó-
rzenie) 

4. Identyfikacja form rzeźby na 
mapie poziomicowej (powtórzenie) 

11. Mapa jako symboliczny obraz 
Ziemi 

(brak zapisów) Uczeń odczytuje z map informacje 
przedstawione za pomocą różnych 
metod kartograficznych; 

Uczeń identyfikuje położenie i 

Uczeń odczytuje i opisuje cechy 
środowiska przyrodniczego (np. 
ukształtowanie i rzeźbę terenu, 
budowę geologiczną) i społeczno-

2. Poszukiwanie i odczytywanie 
informacji geograficznych z map 
różnego typu 

3. Konstruowanie wykresów 
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charakteryzuje odpowiadające so-
bie obiekty geograficzne na foto-
grafiach, zdjęciach lotniczych i 
satelitarnych oraz mapach topogra-
ficznych; 

Uczeń dobiera odpowiednią mapę 
w celu uzyskania określonych in-
formacji geograficznych; 

Uczeń analizuje i interpretuje treści 
map ogólnogeograficznych, tema-
tycznych, turystycznych 

gospodarczego (np. rozmieszcze-
nie zasobów naturalnych, ludności, 
szlaki transportowe) na podstawie 
map: topograficznej, hipsome-
trycznej i tematycznej 

Uczeń interpretuje zjawiska geo-
graficzne przedstawiane na wykre-
sach, w tabelach, na schematach i 
modelach 

i diagramów  

4. Analiza wykresów, diagramów, 
schematów 

12. Jak należy posługiwać się ma-
pą? (P) 

– – – – 

13. Jak należy posługiwać się ma-
pą? (K) 

– – – Sprawdzian działowy 

RAZEM 13 godz. 
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Nr i temat lekcji Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu II 

Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu III i IV – 
zakres podstawowy 

Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu IV – zakres 
rozszerzony 

Główne zagadnienia 
wynikające z podstawy programo-
wej 

DZIAŁ IIB. Ziemia we Wszechświecie 

1. Kształt i budowa Wszechświata (brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń wyjaśnia cechy budowy 
i określa położenie różnych ciał 
niebieskich we Wszechświecie 

1. Poglądy na kształt i budowę 
Wszechświata 

2. Struktura Wszechświata 

3. Miejsce Ziemi we Wszechświe-
cie 

2. Ziemia jako cząstka Układu 
Słonecznego 

Uczeń wyjaśnia założenia teorii 
heliocentrycznej Mikołaja Koper-
nika  

Uczeń wymienia nazwy planet 
Układu Słonecznego i porządkuje 
je według odległości od Słońca 

(brak zapisów) Uczeń charakteryzuje ciała niebie-
skie tworzące Układ Słoneczny 

1. Teoria heliocentryczna 

2. Teorie na temat rozwoju Układu 
Słonecznego 

3. Budowa Układu Słonecznego 

3. Kształt i rozmiary Ziemi (P) Uczeń opisuje kształt Ziemi z wy-
korzystaniem jej modelu – globusa 

Uczeń podaje główne cechy kształ-
tu i wymiarów Ziemi 

(brak zapisów) 1. Kształt Ziemi  

2. Wymiary Ziemi 

4. Następstwa ruchu obrotowego 
Ziemi 

Uczeń obserwuje widomą wę-
drówkę Słońca w ciągu doby, miej-
sca wschodu, górowania i zachodu 
Słońca w zależności od pory roku, 
i wskazuje zależność między wyso-
kością Słońca a długością cienia 

Uczeń prezentuje za pomocą mo-
delu ruch obiegowy i obrotowy 
Ziemi 

Uczeń odnajduje zależność między 
ruchem obrotowym Ziemi 
a zmianą dnia i nocy 

Uczeń posługuje się ze zrozumie-
niem pojęciami: ruch obrotowy 
Ziemi (…), podaje cechy ruchu 
obrotowego 

Uczeń wskazuje konsekwencje 
ruchów Ziemi 

Uczeń wskazuje skutki występo-
wania siły Coriolisa dla środowiska 
przyrodniczego 

1. Cechy ruchu obrotowego Ziemi 

2. Następstwa ruchu obrotowego 
Ziemi 

5. Ruch obrotowy a czas słoneczny 
na Ziemi (P) 

(brak zapisów) Uczeń posługuje się ze zrozumie-
niem pojęciami: (…) czas słonecz-
ny 

(brak zapisów) Różnice czasu słonecznego na 
Ziemi 

6. Czasy umowne na Ziemi (brak zapisów) Uczeń posługuje się ze zrozumie-
niem pojęciami: (…) czas słonecz-

(brak zapisów) 1. Różnice czasów umownych na 
Ziemi (strefowego i urzędowego) 
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ny, czas strefowy;(…); wyjaśnia 
dlaczego zostały wprowadzone 
strefy czasowe i granica zmiany 
daty 

2. Międzynarodowa linia zmiany 
daty 

7–8. Różnice czasu na Ziemi (brak zapisów) Uczeń posługuje się mapą stref 
czasowych do określania różnicy 
czasu strefowego i słonecznego na 
Ziemi 

(brak zapisów) Obliczanie różnic czasu na Ziemi 

9. Następstwa ruchu obiegowego 
Ziemi 

Uczeń prezentuje za pomocą mo-
delu ruch obiegowy i obrotowy 
Ziemi 

Uczeń wykazuje zależność między 
ruchem obiegowym Ziemi a zmia-
nami pór roku 

Uczeń podaje cechy ruchu obie-
gowego Ziemi  

Uczeń wskazuje konsekwencje 
ruchów Ziemi 

1. Cechy ruchu obiegowego Ziemi 

2. Następstwa ruchu obiegowego 
Ziemi 

3. Kalendarz 

10–11. Zmiany oświetlenia Ziemi 
w ciągu roku 

(brak zapisów) Uczeń przedstawia (wykorzystując 
również własne obserwacje) zmia-
ny w oświetleniu Ziemi oraz w 
długości trwania dnia i nocy w 
różnych szerokościach geograficz-
nych i porach roku 

Uczeń wyjaśnia przyczynę wystę-
powania: dni i nocy polarnych na 
obszarach podbiegunowych  

Uczeń oblicza wysokość górowa-
nia Słońca w dowolnym miejscu na 
Ziemi w dniach równonocy 
i przesileń 

1. Zmiany oświetlenia Ziemi przez 
Słońce w ciągu roku 

2. Obliczanie wysokości górowania 
Słońca w dniach równonocy 
i przesileń 

12. Strefy oświetlenia Ziemi przez 
Słońce 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń wyjaśnia przyczynę wystę-
powania: dni i nocy polarnych na 
obszarach podbiegunowych 

1. Zasada podziału Ziemi na strefy 
oświetlenia przez Słońce 

2. Zjawiska astronomiczne obser-
wowane w różnych strefach oświe-
tleniowych Ziemi 

13. Zmiany pór roku na Ziemi (brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń opisuje różnice między 
astronomicznymi, kalendarzowymi 
i klimatycznymi porami roku 

1. Astronomiczna a kalendarzowe 
pory roku 

2. Klimatyczne pory roku 

3. Związki między klimatycznymi i 
kalendarzowymi porami roku 

14. Wyznaczamy szerokość geogra-
ficzną miejsca obserwacji Słońca 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń oblicza szerokość geogra-
ficzną dowolnego punktu na po-
wierzchni Ziemi na podstawie wy-
sokości górowania Słońca w 
dniach równonocy i przesileń 

1. Wyznaczanie współrzędnych 
geograficznych na podstawie ob-
serwacji położenia Słońca na skle-
pieniu niebieskim 
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15. Następstwa ruchów Układu 
Ziemia–Księżyc 

(brak zapisów) Uczeń podaje najważniejsze geo-
graficzne następstwa ruchów Ziemi 

Uczeń wyjaśnia przyczynę wystę-
powania: (…)zaćmień Słońca i 
Księżyca 

1. Fazy Księżyca 

2. Zaćmienia Słońca i Księżyca 

16. Zjawiska związane 
z magnetyzmem Ziemi 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń wyjaśnia przyczynę wystę-
powania: (…) zorzy polarnej 

1. Pole magnetyczne Ziemi 

2. Magnetosfera Ziemi  

3. Powstawanie zorzy polarnych 

4. Kompas 

17. Następstwa ruchów Ziemi (P) – – – – 

18. Następstwa ruchów Ziemi (K) – – – Sprawdzian działowy 

RAZEM 18 godz. 
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Nr i temat lekcji Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu II 

Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu III i IV – 
zakres podstawowy 

Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu IV – zakres 
rozszerzony 

Główne zagadnienia 
wynikające z podstawy programo-
wej 

DZIAŁ IIC. Sfery Ziemi – atmosfera 

1. Budowa i własności atmosfery 
Ziemi 

(brak zapisów) (brak zapisów) (brak zapisów) 1. Skład chemiczny powietrza 

2. Warstwowa budowa atmosfery 

3. Pionowe zmiany własności fi-
zycznych atmosfery (niezbędne do 
wyjaśnienia piętrowości klimatu i 
procesów powstawania chmur i 
opadów) 

2–3. Zróżnicowanie temperatury 
powietrza na Ziemi 

Uczeń (…) dostrzega zależność 
między wysokością Słońca, długo-
ścią dnia a temperaturą powietrza 
w ciągu roku 

Uczeń charakteryzuje na podstawie 
wykresów lub danych liczbowych 
przebieg temperatury powietrza i 
opadów atmosferycznych w ciągu 
roku w wybranych stacjach meteo-
rologicznych położonych w róż-
nych strefach klimatycznych; obli-
cza amplitudę i średnią temperatu-
rę powietrza; wykazuje na przykła-
dach związek między wysokością 
Słońca a temperaturą powietrza 

Uczeń wskazuje przyczyny nie-
równomiernego rozkładu tempera-
tury powietrza (…) 

1. Bilans cieplny atmosfery Ziemi 

2. Efekt cieplarniany 

3. Wartość średnia i amplituda 
temperatury powietrza 

4. Przyczyny zróżnicowana tempe-
ratur powietrza na Ziemi 

5. Wykresy zmian temperatury 
powietrza 

4. Jak powstaje wiatr? Uczeń wykonuje i opisuje proste 
doświadczenia wykazujące istnienie 
powietrza i ciśnienia atmosferycz-
nego; buduje na podstawie instruk-
cji prosty wiatromierz i wykorzy-
stuje go w prowadzeniu obserwacji 

(brak zapisów) Uczeń wyjaśnia na przykładach 
genezę wiatrów (stałych i okreso-
wych oraz lokalnych) i wskazuje 
ich znaczenie dla przebiegu pogo-
dy i działalności gospodarczej (rol-
nictwa, komunikacji) 

1. Ciśnienie atmosferyczne 

2. Kierunki wiatrów w wyżu i niżu 
atmosferycznym  

3. Cyklon tropikalny 

4. Trąba powietrzna 

5. Krążenie powietrza na Ziemi (brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń wyjaśnia mechanizm cyrku-
lacji powietrza w strefie między-
zwrotnikowej i wyższych szeroko-
ściach geograficznych (…) 

1. Cyrkulacja powietrza w skali 
planetarnej 

2. Wiatry stałe na Ziemi 

3. Skutki planetarnej cyrkulacji 
powietrza 

6. Powstawanie wiatrów sezono-
wych 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń wyjaśnia na przykładach 
genezę wiatrów (stałych i okreso-

1. Powstawanie monsunów 
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wych oraz lokalnych) i wskazuje 
ich znaczenie dla przebiegu pogo-
dy i działalności gospodarczej (rol-
nictwa, komunikacji) 

2. Zasięg występowania monsunów 

3. Wpływ monsunów na życie 
i gospodarkę człowieka 

7. Powstawanie lokalnych wiatrów 
zmiennych 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń wyjaśnia na przykładach 
genezę wiatrów (stałych i okreso-
wych oraz lokalnych) i wskazuje 
ich znaczenie dla przebiegu pogo-
dy i działalności gospodarczej (rol-
nictwa, komunikacji) 

1. Bryza 

2. Bora 

3. Fen 

4. Wiatr górski i dolinny 

8. Powstawanie chmur, opadów i 
osadów atmosferycznych 

(brak zapisów) (brak zapisów) (brak zapisów) 1. Przemiany wody w atmosferze 

2. Powstawanie chmur 

3. Rodzaje chmur (niezbędne w 
poznawaniu frontów – temat 10 – i 
przewidywaniu pogody – temat 12)  

4. Powstawanie opadów i osadów 
atmosferycznych 

9. Zróżnicowanie opadów atmos-
ferycznych na Ziemi 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń wskazuje przyczyny nie-
równomiernego rozkładu (…) 
opadów 

3. Przyczyny zróżnicowania opa-
dów atmosferycznych na Ziemi 

10. Rodzaje mas powietrza 
i frontów atmosferycznych na 
Ziemi 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń (…) opisuje przebieg proce-
sów pogodowych (ruch mas po-
wietrza, fronty atmosferyczne i 
zjawiska im towarzyszące) 

1. Masy powietrza i fronty atmos-
feryczne na Ziemi 

2. Fronty ciepłe i chłodne 

11. Pogoda oraz jej znaczenie w 
życiu i gospodarce (P) 

Uczeń obserwuje i nazywa zjawiska 
atmosferyczne zachodzące w Pol-
sce  

Uczeń wymienia nazwy składni-
ków pogody (temperatura powie-
trza, opady i ciśnienie atmosfe-
ryczne, kierunek i siła wiatru) oraz 
przyrządów służących do ich po-
miaru, podaje jednostki pomiaru 
temperatury i opadów stosowane w 
meteorologii 

Uczeń obserwuje pogodę, mierzy 
temperaturę powietrza oraz określa 
kierunek i siłę wiatru, rodzaje opa-

(brak zapisów) (brak zapisów) 1. Składniki pogody  

2. Przyrządy meteorologiczne 

3. Jednostki miary stosowane w 
meteorologii 

4. Znaczenie pogody w życiu 
i gospodarce 
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dów i osadów, stopień zachmurze-
nia nieba, prowadzi kalendarz po-
gody 

Uczeń opisuje i porównuje cechy 
pogody w różnych porach roku 

12. Przewidywanie pogody (brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń przygotowuje krótkotermi-
nową prognozę pogody na pod-
stawie mapy synoptycznej oraz 
obserwacji i pomiarów meteorolo-
gicznych 

1. Prognozowanie pogody 

2. Zwiastuny zmiany pogody 

3. Ćwiczenia w krótkoterminowym 
przewidywaniu pogody 

13. Zróżnicowanie klimatów na 
Ziemi 

(brak zapisów) Uczeń charakteryzuje wpływ 
głównych czynników klimatotwór-
czych na klimat 

Uczeń wykazuje zróżnicowanie 
klimatyczne Ziemi na podstawie 
analizy map temperatury powietrza 
i opadów atmosferycznych oraz 
map stref klimatycznych na Ziemi 

Uczeń podaje na podstawie map 
tematycznych zależności między 
strefami oświetlenia Ziemi a stre-
fami klimatycznymi 

Uczeń charakteryzuje strefy klima-
tyczne i typy klimatu na Ziemi i 
uzasadnia ich zasięgi  

1. Składniki klimatu 

2. Geograficzne czynniki klimatu 

3. Strefy klimatyczne na Ziemi 

4. Klimaty morskie i kontynentalne 

5. Klimaty wilgotne i suche 

6. Zasięgi klimatów 

14. Porównanie klimatów Ziemi (brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń rozpoznaje strefę klima-
tyczną i typ klimatu na podstawie 
rocznego przebiegu temperatury 
powietrza i sum opadów 

1. Analiza i interpretacja map kli-
matycznych 

2. Analiza klimatogramów 

3. Klimatyczne pory roku i okres 
wegetacyjny 

15. Zmiany klimatu Ziemi i ich 
konsekwencje 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń wyjaśnia na przykładach 
obserwowane przyczyny i skutki 
globalnych zmian klimatu na Ziemi 

1. Zmiany klimatu na Ziemi 

2. Efekt cieplarniany 

3. Wpływ działalności człowieka 
na klimat 

16. Przegląd zjawisk klimatycznych 
i pogodowych na Ziemi (P) 

– – – – 

17. Przegląd zjawisk klimatycznych 
i pogodowych na Ziemi (K) 

– – – Sprawdzian działowy 



 39 

RAZEM 17 godz. 
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Nr i temat lekcji Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu II (podbu-
dowa programowa) 

Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu III i IV – 
zakres podstawowy 

Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu IV – zakres 
rozszerzony 

Główne zagadnienia 
wynikające z podstawy programo-
wej 

DZIAŁ IID. Sfery Ziemi – hydrosfera 

1. Znaczenie wody w przyrodzie 
Ziemi 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń opisuje występowanie 
i zasoby wód w oceanach i na lą-
dach (jeziora, rzeki, lodowce, wody 
podziemne) 

1. Postaci wody na Ziemi 

2. Obieg wody w przyrodzie 

3. Zasoby wody na Ziemi w różnej 
postaci 

2. Cykl hydrologiczny i bilans 
wodny 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń omawia cechy cyklu hydro-
logicznego w różnych warunkach 
klimatycznych 

1. Cykl hydrologiczny i bilans 
wodny 

2. Obszary o ujemnym i dodatnim 
bilansie wodnym 

3. Własności wód podziemnych i 
źródeł 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń ocenia przyrodnicze 
i gospodarcze znaczenie wód pod-
ziemnych  

Uczeń wyjaśnia powstawanie źró-
deł i ocenia przyrodnicze 
i gospodarcze znaczenie wód pod-
ziemnych 

1. Cechy i rodzaje wód podziem-
nych 

2. Znaczenie wód podziemnych w 
przyrodzie i gospodarce 

3. Rodzaje źródeł 

4. Wody mineralne i cieplice 

4. Rzeki i ich systemy Uczeń rozróżnia i opisuje rodzaje 
wód powierzchniowych  

Uczeń obserwuje zjawiska zacho-
dzące w cieku wodnym, określa 
kierunek i szacuje prędkość prze-
pływu wody, rozróżnia prawy 
i lewy brzeg 

(brak zapisów) Uczeń wyjaśnia krajobrazowe 
i gospodarcze funkcje rzek (…) 

Uczeń charakteryzuje sieć rzeczną 
(…) na poszczególnych kontynen-
tach 

1. Rodzaje rzek 

2. Sieć wód powierzchniowych 

3. Dorzecze, zlewisko, dział wodny 

4. Obszary odpływowe 
i bezodpływowe 

5. Wahania stanów wody na rze-
kach Ziemi 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń rozpoznaje i opisuje cechy 
ustrojów rzecznych wybranych 
rzek 

1. Stan wody i przepływ rzeki 

2. Zasilanie rzek 

3. Rodzaje ustrojów rzecznych 

6. Jeziora i ich funkcje w przyro-
dzie i gospodarce 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń charakteryzuje (…) typy 
genetyczne jezior na poszczegól-
nych kontynentach 

Uczeń wyjaśnia krajobrazowe 

1. Genetyczne typy jezior  

2. Ewolucja jezior 

3. Znaczenie jezior w przyrodzie 
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i gospodarcze funkcje (…) jezior i gospodarce 

7. Rozwój lodowców górskich (brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń wyjaśnia przyczyny różnej 
wysokości występowania granicy 
wiecznego śniegu w różnych sze-
rokościach geograficznych 

Uczeń wyjaśnia proces powstawa-
nia lodowców na przykładach z 
różnych kontynentów 

1. Czynniki rozmieszczenia lodow-
ców 

2. Granica wiecznego śniegu  

1. Rozwój lodu lodowcowego 

2. Typy lodowców górskich 

8. Lód w krajobrazie Arktyki i An-
tarktyki 

(brak zapisów) III – Uczeń podaje główne cechy 
i przyczyny zmian w środowisku 
przyrodniczym obszarów około-
biegunowych 

Uczeń wyjaśnia proces powstawa-
nia lodowców na przykładach z 
różnych kontynentów 

1. Lądolody arktyczne i antarktycz-
ne 

2. Lodowce szelfowe i powstawa-
nie gór lodowych 

9. Współczesne obszary zlodzone 
na Ziemi 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń wskazuje na mapach zasięg 
obszarów współcześnie zlodzo-
nych i ocenia wpływ zmian klima-
tycznych na zmiany zasięgu tych 
obszarów 

1. Zasięg obecnych obszarów zlo-
dzonych na lądach 

2. Zlodzenie mórz i oceanów  

3. Wahania zasięgów obszarów 
zlodzone na Ziemi 

10. Zróżnicowanie zasobów wod-
nych na Ziemi 

(brak zapisów) III – Uczeń wykazuje, na przykła-
dzie strefy Sahelu, związek pomię-
dzy formami gospodarowania 
człowieka a zasobami wodnymi; 
uzasadnia potrzebę racjonalnego 
gospodarowania w środowisku 
charakteryzującym się poważnymi 
niedoborami słodkiej wody 

IV – Uczeń charakteryzuje obszary 
niedoboru i nadmiaru wody na 
świecie i określa przyczyny tego 
zróżnicowania (w tym zanieczysz-
czenia wód); przedstawia projekty 
rozwiązań stosowanych w sytua-
cjach braku lub niedoborów wody 
w różnych strefach klimatycznych 

Uczeń opisuje na przykładach na-
stępstwa nieracjonalnej gospodarki 
wodnej w wybranych regionach 
świata i wskazuje działania wspo-
magające racjonalne gospodarowa-
nie wodą 

Uczeń wskazuje działania wspo-
magające racjonalne gospodarowa-
nie wodą 

1. Obszary nadmiaru i niedoboru 
wody na Ziemi 

2. Przykłady nieracjonalnej gospo-
darki wodnej 

3. Zasady racjonalnej gospodarki 
wodnej 

4. Wady i zalety sztucznych zbior-
ników wodnych 

11–12. Ocean światowy w systemie 
przyrody Ziemi 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń objaśnia mechanizm (…) 
falowania, pływów (…) 

Uczeń objaśnia mechanizm po-
wstawania i układu powierzchnio-

1. Podział oceanu światowego 

2. Falowanie i pływy morskie 

3. Powstawanie powierzchniowych 
prądów morskich 



 42 

wych prądów morskich, (…) 
upwellingu oraz ich wpływ na wa-
runki klimatyczne i środowisko 
życia wybrzeży 

4. System prądów morskich na 
Ziemi 

5. Powstawanie głębinowych prą-
dów morskich 

6. Wpływ prądów morskich na 
klimat 

13. Problemy gospodarki zasobami 
morza 

(brak zapisów) IV – Uczeń charakteryzuje cechy 
gospodarki morskiej i podaje przy-
kłady wykorzystania oceanu świa-
towego oraz zagrożeń wynikają-
cych ze zbyt intensywnej eksploat-
acji zasobów morskich 

Uczeń wskazuje możliwości go-
spodarczego wykorzystania ocea-
nów i ocenia wpływ człowieka na 
ekosystemy mórz i oceanów 

Uczeń wskazuje możliwości roz-
woju wykorzystania zasobów oce-
anów i mórz (zagadnienie z działu 
„geografia społeczno-ekonomiczna 
świata”) 

1. Ocean światowy jako źródło 
zasobów 

2. Cechy gospodarki morskiej 

3. Rozmieszczenie łowisk 

4. Konieczność ochrony zasobów 
ryb 

14. Przegląd zjawisk zachodzących 
w hydrosferze (P) 

– – – – 

15. Przegląd zjawisk zachodzących 
w hydrosferze (K) 

– – – Sprawdzian działowy 

RAZEM 15 godz. 
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Nr i temat lekcji Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu II 

Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu III i IV – 
zakres podstawowy 

Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu IV – zakres 
rozszerzony 

Główne zagadnienia 
wynikające z podstawy programo-
wej 

DZIAŁ IIE. Sfery Ziemi – litosfera 

1. Minerały i skały jako budulce 
skorupy ziemskiej 

Uczeń rozpoznaje i nazywa skały 
typowe dla miejsca zamieszkania: 
piasek, glina i inne charaktery-
styczne dla okolicy 

Uczeń rozpoznaje główne rodzaje 
skał występujących we własnym 
regionie i w Polsce; wskazuje na 
mapie najważniejsze obszary ich 
występowania;  

Uczeń opisuje skład mineralogicz-
ny skorupy ziemskiej, główne gru-
py i rodzaje skał oraz ich gospo-
darcze zastosowanie i ocenia zmia-
ny środowiska przyrodniczego 
związane z eksploatacją surowców 
mineralnych 

1. Minerały i skały 

2. Rodzaje skał 

2. Skorupa ziemska jako źródło 
surowców 

(brak zapisów) Uczeń podaje przykłady wykorzy-
stania skał w różnych dziedzinach 
życia człowieka 

Uczeń opisuje (…) ich gospodar-
cze zastosowanie i ocenia zmiany 
środowiska przyrodniczego zwią-
zane z eksploatacją surowców mi-
neralnych 

1. Surowce mineralne 

2. Wpływ eksploatacji surowców 
mineralnych na środowisko przy-
rodnicze 

3. Rozpoznawanie skał 
i minerałów (T) 

Uczeń rozpoznaje i nazywa skały 
typowe dla miejsca zamieszkania: 
piasek, glina i inne charaktery-
styczne dla okolicy 

(brak zapisów) Uczeń planuje i przeprowadza ob-
serwację odkrywki lub odsłonięcia 
geologicznego 

1. Rozpoznawanie skał i minera-
łów 

2. Analiza odkrywki geologicznej 

4. Budowa wnętrza Ziemi (brak zapisów) (brak zapisów) (brak zapisów) Poznanie budowy wnętrza Ziemi 
jest niezbędne do zrozumienia 
procesów zachodzących w skoru-
pie ziemskiej 

5. Tektonika płyt litosfery (brak zapisów) Uczeń podaje główne cechy pły-
towej budowy litosfery; wykazuje 
związki pomiędzy płytową budową 
litosfery a występowaniem zjawisk 
wulkanicznych i trzęsień ziemi 

Uczeń charakteryzuje główne pro-
cesy wewnętrzne prowadzące do 
urozmaicenia powierzchni Ziemi – 
(…) ruchy skorupy ziemskiej (…) 

1. Podział skorupy ziemskiej na 
płyty 

2. Wzajemne ruchy płyt skorupy 
ziemskiej i ich następstwa 

6. Następstwa ruchów skorupy 
ziemskiej 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń charakteryzuje główne pro-
cesy wewnętrzne prowadzące do 
urozmaicenia powierzchni Ziemi – 
(…) ruchy skorupy ziemskiej (…), 
ruchy górotwórcze 

1. Ruchy górotwórcze 

2. Ruchy lądotwórcze 

3. Deformacje skał – fałdy i uskoki 

7. Zjawiska wulkaniczne i pluto-
niczne oraz ich skutki 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń charakteryzuje główne pro-
cesy wewnętrzne prowadzące do 
urozmaicenia powierzchni Ziemi – 

1. Intruzje 

2. Budowa wulkanów 
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wulkanizm, plutonizm (…) 3. Rozmieszczenie wulkanów 

4. Typy wulkanów 

5. Najsłynniejsze wybuchy wulka-
nów i ich skutki 

6. Gospodarcze zastosowanie 
energii wnętrza Ziemi 

8. Trzęsienia ziemi a życie człowie-
ka 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń charakteryzuje główne pro-
cesy wewnętrzne prowadzące do 
urozmaicenia powierzchni Ziemi – 
(…) wstrząsy tektoniczne 

1. Przyczyny trzęsień Ziemi 

2. Charakter i fal sejsmicznych 

3. Epicentrum i hipocentrum 

4. Skale trzęsień ziemi 

5. Rozmieszczenie trzęsień ziemi 

6. Najsłynniejsze trzęsienia ziemi 
i ich skutki 

7. Ochrona przed skutkami trzę-
sień ziemi 

9. Formy powierzchni Ziemi po-
wstałe w wyniku czynników we-
wnętrznych 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń opisuje cechy ukształtowa-
nia powierzchni Ziemi jako efekt 
oddziaływania procesów we-
wnętrznych i zewnętrznych dla 
wybranego regionu 

1. Wielkie formy powierzchni 
Ziemi jako efekt oddziaływania 
czynników wewnętrznych 

10. Przegląd dziejów geologicznych 
Ziemi 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń charakteryzuje najważniej-
sze wydarzenia geologiczne i przy-
rodnicze w dziejach Ziemi (fałdo-
wania, dryf kontynentów, transgre-
sje i regresje morskie, zlodowace-
nia…) 

Uczeń charakteryzuje główne pro-
cesy wewnętrzne prowadzące do 
urozmaicenia powierzchni Ziemi – 
(…) ruchy górotwórcze (paleozo-
iczne, mezozoiczne, kenozoiczne) 
oraz formy powstałe w ich wyniku 

1. Metody badań dziejów Ziemi 

2. Podział dziejów Ziemi na ery 
i okresy 

3. Najważniejsze wydarzenia geo-
logiczne w dziejach Ziemi  

11. Rozwój świata organicznego 
Ziemi 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń charakteryzuje najważniej-
sze wydarzenia geologiczne i przy-
rodnicze w dziejach Ziemi 

Rozwój świata organicznego Ziemi 
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(…rozwój świata organicznego) 

12. Zmiany środowiska przyrodni-
czego w holocenie wywołane dzia-
łalnością człowieka 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń ocenia zmiany środowiska 
w holocenie związane z działalno-
ścią człowieka 

Zmiany środowiska przyrodnicze-
go spowodowane rozwojem cywi-
lizacji 

13. Wietrzenie – proces poprzedza-
jący rozwój rzeźby terenu 

(brak zapisów) Uczeń posługuje się ze zrozumie-
niem pojęciem wietrzenia i erozji 

Uczeń charakteryzuje zjawiska wie-
trzenia fizycznego i chemicznego 
(np. kras, lateryzacja) oraz opisuje 
produkty i formy powstałe w wy-
niku tych procesów 

1. Wietrzenie skał i jego rodzaje 

2. Produkty wietrzenia 

14. Rola grawitacji w rozwoju 
rzeźby powierzchni Ziemi 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń wykazuje wpływ cech bu-
dowy geologicznej i działalności 
człowieka na grawitacyjne ruchy 
masowe (obrywanie, spełzywanie, 
osuwanie) 

1. Grawitacyjne ruchy masowe w 
obrębie stoków młodych i dojrza-
łych 

2. Skutki ruchów masowych w 
gospodarce 

15. Rzeźbotwórcza działalność 
wiatru 

(brak zapisów) Uczeń przedstawia rzeźbotwórczą 
rolę (…) wiatru 

Uczeń opisuje przebieg oraz efekty 
erozji i akumulacji (…) eolicznej 

1. Pustynie na Ziemi 

2. Skutki niszczącej działalności 
wiatru 

3. Wydmy i ich rodzaje 

16. Rzeźbotwórcza działalność 
wód płynących 

(brak zapisów) Uczeń przedstawia rzeźbotwórczą 
rolę wód płynących (…) 

Uczeń opisuje przebieg oraz efekty 
erozji i akumulacji wodnej (rzecz-
nej) (…) 

1. Rodzaje erozji 

2. Formy powstałe w wyniku erozji 
wód deszczowych: żłobki desz-
czowe, wąwozy, parowy 

3. Profil podłużny rzeki 

4. Zmiany procesów rzeźbotwór-
czych z biegiem rzeki 

17. Rozwój koryt rzecznych (brak zapisów) Uczeń przedstawia rzeźbotwórczą 
rolę wód płynących (…) 

Uczeń opisuje przebieg oraz efekty 
erozji i akumulacji wodnej (rzecz-
nej) (…) 

1. Rzeki meandrujące i zdziczałe 

2. Rozwój zakola rzecznego 

3. Typy ujść rzecznych 

18. Kształtowanie dolin rzecznych (brak zapisów) Uczeń przedstawia rzeźbotwórczą 
rolę wód płynących (…) 

Uczeń opisuje przebieg oraz efekty 
erozji i akumulacji wodnej (rzecz-
nej) (…) 

1. Rodzaje dolin rzecznych 

2. Powstawanie przełomów rzecz-
nych 

3. Powstawanie teras rzecznych 

19. Zjawiska krasowe i ich charak- (brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń charakteryzuje zjawiska wie- 1. Procesy krasowe 
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terystyczne formy trzenia (…) chemicznego (np. kras) 
oraz opisuje produkty i formy po-
wstałe w wyniku tych procesów 

2. Kras podziemny 

3. Kras powierzchniowy 

4. Krążenie wody na obszarach 
krasowych 

20. Rozwój wybrzeży morskich (brak zapisów) Uczeń przedstawia rzeźbotwórczą 
rolę (…) fal morskich 

Uczeń opisuje przebieg oraz efekty 
erozji i akumulacji wodnej (mor-
skiej, jeziornej) (…) 

1. Rozwój wybrzeży stromych (wy-
sokich) 

2. Rozwój wybrzeży płaskich (ni-
skich) 

3. Typy wybrzeży morskich 

21. Rzeźbotwórcza działalność 
lodowców górskich 

(brak zapisów) Uczeń przedstawia rzeźbotwórczą 
rolę (…) lądolodów i lodowców 
górskich 

Uczeń opisuje przebieg oraz efekty 
erozji i akumulacji (…) lodowco-
wej 

1. Przeobrażanie dolin górskich 

2. Moreny lodowców górskich 

22. Skutki działalności lądolodów (brak zapisów) Uczeń przedstawia rzeźbotwórczą 
rolę (…) lądolodów i lodowców 
górskich 

Uczeń opisuje przebieg oraz efekty 
erozji i akumulacji (…) lodowco-
wej 

1. Formy i osady utworzone przez 
działalność lądolodów 

2. Rzeźba staroglacjalna 
i mlodoglacjalna 

23. Skutki działalności wód z top-
niejącego lodowca 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń opisuje przebieg oraz efekty 
erozji i akumulacji (…) lodowco-
wej 

Formy i osady utworzone przez 
wody z topniejącego lodowca 

24. Rozwój rzeźby terenu w róż-
nych warunkach klimatycznych 

(brak zapisów) Uczeń przedstawia rzeźbotwórczą 
rolę wód płynących, fal morskich, 
wiatru, lądolodów i lodowców gór-
skich 

Uczeń opisuje cechy ukształtowa-
nia powierzchni Ziemi jako efekt 
oddziaływania procesów we-
wnętrznych i zewnętrznych dla 
wybranego regionu 

Cykle rozwoju rzeźby na obszarach 
o klimacie wilgotnym, suchym, 
zimnym 

25. Formy terenu w najbliższej 
okolicy (T) 

(brak zapisów) Uczeń rozpoznaje i opisuje w tere-
nie formy rzeźby powstałe w wyni-
ku działania czynników rzeźbo-
twórczych 

(brak zapisów) Obserwacja form terenu w najbliż-
szym otoczeniu szkoły 

26. Przegląd form powierzchni 
Ziemi (P) 

– – – Formy terenu oraz czynniki i pro-
cesy, które spowodowały ich po-
wstanie 

27. Różnorodność procesów rzeź-
botwórczych na Ziemi (K) 

– – – Sprawdzian działowy 

RAZEM 27 godz. 
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Nr i temat lekcji Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu II 

Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu III i IV – 
zakres podstawowy 

Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu IV – zakres 
rozszerzony 

Główne zagadnienia 
wynikające z podstawy programo-
wej 

DZIAŁ IIF. Sfery Ziemi – pedosfera i biosfera 

1. Powstawanie i budowa gleby Uczeń opisuje glebę, jako zbiór 
składników nieożywionych 
i ożywionych, wyjaśnia znaczenie 
organizmów glebowych 
i próchnicy w odniesieniu do ży-
zności gleby 

(brak zapisów) Uczeń charakteryzuje procesy gle-
botwórcze (…) 

1. Czynniki i procesy glebotwórcze 

2. Poziomy profilu glebowego 

3. Profile typowych gleb Polski 

2. Analiza odkrywki glebowej (T) (brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń planuje i przeprowadza ob-
serwację profilu glebowego 
w miejscu zamieszkania 

Analiza odkrywki glebowej 

3. Rozmieszczenie gleb strefowych 
na Ziemi 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń (…) omawia cechy głów-
nych rodzajów gleb strefowych 
(…) oraz ocenia ich przydatność 
rolniczą 

1. Gleby strefowe i ich rozmiesz-
czenie 

2. Przydatność rolnicza gleb stre-
fowych 

4. Przykłady gleb astrefowych na 
Ziemi 

(brak zapisów) III – Uczeń wykazuje wpływ kli-
matu na zróżnicowanie roślinności 
i gleb na Ziemi 

 

Uczeń (…) omawia cechy głów-
nych rodzajów gleb (…) niestrefo-
wych oraz ocenia ich przydatność 
rolniczą 

1. Gleby astrefowe 

2. Przydatność rolnicza gleb astre-
fowych 

5. Procesy degradacji gleb (P) (brak zapisów) IV – Uczeń wykazuje na przykła-
dach, że zbyt intensywne wykorzy-
stanie rolnicze gleb oraz nieumie-
jętne zabiegi agrotechniczne po-
wodują w wielu częściach świata 
degradację gleb, co w konsekwencji 
prowadzi do spadku produkcji 
żywności, a w niektórych regionach 
świata do głodu i ubóstwa 

(brak zapisów) 1. Rodzaje degradacji gleb (powtó-
rzenie) 

2. Skutki degradacji gleb (powtó-
rzenie) 

3. Metody zapobiegania degradacji 
gleb (powtórzenie) 

6. Formy przystosowania roślin do 
ich środowiska 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń wyjaśnia zróżnicowanie 
formacji roślinnych na Ziemi (…) 

1. Formy przystosowania roślin do 
różnych warunków środowiska  

2. Zasięgi roślin jako wyraz barier 
przystosowawczych 

3. Endemity i relikty 



 49 

7. Strefowe i astrefowe zróżnico-
wanie roślinności na Ziemi 

Uczeń charakteryzuje warunki kli-
matyczne i przystosowania do nich 
wybranych organizmów w następu-
jących krajobrazach strefowych: 
lasu równikowego wilgotnego, sa-
wanny, pustyni gorącej, stepu, tajgi, 
tundry, pustyni lodowej 

Uczeń opisuje krajobrazy świata, w 
szczególności: lasu równikowego 
wilgotnego, sawanny, pustyni gorą-
cej, stepu, tajgi, tundry, pustyni 
lodowej, rozpoznaje je na ilustracji 
oraz lokalizuje na mapie 

Uczeń rozpoznaje i nazywa organi-
zmy roślinne (…) typowe dla po-
znanych krajobrazów 

III – Uczeń wykazuje wpływ kli-
matu na zróżnicowanie roślinności 
i gleb na Ziemi 

III – Uczeń charakteryzuje na pod-
stawie map tematycznych i wyja-
śnia występowanie stref klimatycz-
no – roślinno –glebowych w Afry-
ce 

Uczeń wyjaśnia zróżnicowanie 
formacji roślinnych na Ziemi (…) 
oraz przyporządkowuje typowe 
gatunki flory i fauny dla poszcze-
gólnych stref krajobrazowych 
Ziemi 

1. Strefy roślinne na Ziemi 

2. Astrefowe formacje roślinne na 
Ziemi 

8. Piętrowe zróżnicowanie roślin-
ności w górach świata 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń (…) piętrowość roślinną na 
Ziemi 

1. Przyczyny piętrowości roślinnej 
w górach 

2. Piętra roślinne w górach różnych 
stref klimatycznych 

9. Zróżnicowanie świata zwierzę-
cego na Ziemi 

Uczeń wymienia i charakteryzuje 
czynniki warunkujące życie na lą-
dzie  

Uczeń rozpoznaje i nazywa organi-
zmy (…) zwierzęce typowe dla 
poznanych krajobrazów 

(brak zapisów) Uczeń przyporządkowuje typowe 
gatunki (…) fauny dla poszczegól-
nych stref krajobrazowych Ziemi 

1. Formy przystosowania zwierząt 
do różnych warunków środowiska 
2. Rozmieszczenie zwierząt typo-
wych dla różnych stref klimatycz-
nych 

10. Środowisko przyrodnicze jako 
system współzależnych elementów 

Uczeń rozpoznaje w terenie przy-
rodnicze (nieożywione i ożywione) 
oraz antropogeniczne składniki 
krajobrazu i wskazuje zależności 
między nimi 

Uczeń podaje przykłady współza-
leżności między składnikami kra-
jobrazu, zwłaszcza między klima-
tem (temperatura powietrza, opady 
atmosferyczne) a rozmieszczeniem 
roślin i zwierząt 

(brak zapisów) Uczeń dowodzi na przykładach, że 
naruszenie stabilności ekosyste-
mów może powodować nieodwra-
calne zmiany w środowisku natu-
ralnym 

1. Współzależności między ele-
mentami środowiska przyrodni-
czego 

1. Pojęcie równowagi w systemach 
przyrodniczych 

2. Zakłócenia równowagi w śro-
dowisku przyrodniczym i ich przy-
czyny 

3. Skutki zakłóceń równowagi w 
środowisku przyrodniczym 

11. Środowisko przyrodnicze jako (brak zapisów) IV – Uczeń formułuje problemy (brak zapisów) 3. Środowisko przyrodnicze jako 
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podstawa działalności człowieka wynikające z eksploatowania zaso-
bów odnawialnych i nieodnawial-
nych; potrafi przewidzieć przyrod-
nicze i pozaprzyrodnicze przyczy-
ny i skutki zakłóceń równowagi 
ekologicznej 

źródło zasobów 

4. Wpływ środowiska przyrodni-
czego na życie i działalność społe-
czeństwa 

12. Znaczenie lasów w przyrodzie 
i gospodarce 

(brak zapisów) III – Uczeń identyfikuje konflikt 
interesów pomiędzy ekologicznymi 
skutkami wylesiania Amazonii a jej 
gospodarczym wykorzystaniem 

IV – Uczeń charakteryzuje kierunki 
zmian w powierzchni lasów na 
świecie (w wyniku procesów wyle-
siania i zalesiania) i podaje przykła-
dy gospodarowania zasobami le-
śnymi (pozytywne i negatywne) 

Uczeń uzasadnia konieczność ra-
cjonalnego gospodarowania zaso-
bami leśnymi na świecie 

(zagadnienie z działu „geografia 
społeczno-ekonomiczna świata”) 

1. Rozmieszczenie lasów na świecie 

2. Funkcje lasów w przyrodzie 
i gospodarce 

3. Rodzaje degradacji lasów 

4. Racjonalna i rabunkowa gospo-
darka leśna 

13. Konieczność ochrony środowi-
ska przyrodniczego 

(brak zapisów) IV – Uczeń wykazuje na przykła-
dach pozaprzyrodnicze czynniki 
zmieniające relacje człowiek – śro-
dowisko przyrodnicze (rozszerza-
nie udziału technologii energoosz-
czędnych, zmiany modelu kon-
sumpcji, zmiany poglądów doty-
czących ochrony środowiska) 

Uczeń wskazuje podejmowane na 
świecie działania na rzecz ochrony 
i restytucji środowiska geograficz-
nego 

Uczeń omawia podstawowe zasady 
zrównoważonego rozwoju i ocenia 
możliwości ich realizacji w skali 
lokalnej, regionalnej i globalnej 

1. Rozwój świadomości ekologicz-
nej i zachowań proekologicznych 

2. Formy ochrony przyrody 

3. Zasady zrównoważonego roz-
woju 

14. Przegląd krajobrazów świata 
(P) 

Uczeń opisuje krajobrazy wybra-
nych obszarów Europy (śródziem-
nomorski, alpejski), rozpoznaje je 
na ilustracji oraz lokalizuje na ma-
pie 

(brak zapisów) (brak zapisów) 1. Charakterystyka wybranej strefy 
krajobrazowej 

2. Charakterystyka pięter krajobra-
zowych w wybranych górach 

15. Bogactwo form życia na Ziemi 
(K) 

   Sprawdzian działowy 

RAZEM 15 godz. 

RAZEM MODUŁ II 105 godz. 
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Nr i temat lekcji Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu II 

Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu III i IV – 
zakres podstawowy 

Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu IV – zakres 
rozszerzony 

Główne zagadnienia 
wynikające z podstawy programo-
wej 

DZIAŁ IIG. Projekt geograficzny (lekcje realizowane w ciągu całego roku szkolnego)  

1–4. Opracowanie samodzielnej 
pracy badawczej jako projektu 
geograficznego (O) 

(brak zapisów) Uczeń projektuje i opisuje trasy 
podróży na podstawie map tury-
stycznych, topograficznych 
i samochodowych 

Uczeń przeprowadza badania wy-
branych elementów środowiska 
geograficznego w regionie za-
mieszkania według przygotowane-
go planu  

Uczeń korzysta z technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych w 
celu pozyskiwania, przechowywa-
nia, przetwarzania i prezentacji 
informacji geograficznych  

Uczeń formułuje zależności przy-
czynowo-skutkowe, funkcjonalne i 
czasowe między wybranymi ele-
mentami środowiska przyrodni-
czego i społeczno-gospodarczego 
oraz dokonuje ich weryfikacji wy-
korzystując mapy tematyczne 

Uczeń stosuje wybrane metody 
kartograficzne do prezentacji cech 
ilościowych i jakościowych środo-
wiska geograficzneg 

Lekcje prowadzone metodą pro-
jektów.  

Opracowanie projektu (pracy ba-
dawczej) o tematyce geograficznej 
połączone z prezentacją, dyskusją i 
oceną pracy 

5. Mój projekt geograficzny – – – Prezentacja i ocena projektów 

RAZEM 5 godz. 
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Nr i temat lekcji Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu II 

Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu III i IV – 
zakres podstawowy 

Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu IV – zakres 
rozszerzony 

Główne zagadnienia 
wynikające z podstawy programo-
wej 

MODUŁ III (geografia społeczno-ekonomiczna świata i geografia Polski) 

DZIAŁ IIIA Ludność 

1. Człowiek we współczesnym 
świecie (O) 

(brak zapisów) (brak zapisów) (brak zapisów) Podstawowe informacje 
o przedmiocie badań geografii spo-
łeczno-ekonomicznej 

2. Podział polityczny świata Uczeń lokalizuje na mapie Europy: 
Polskę oraz państwa sąsiadujące z 
Polską i ich stolice 

III – Uczeń wykazuje się znajomo-
ścią podziału politycznego Europy 

IV – Uczeń wyjaśnia współczesne 
zmiany na mapie politycznej świata 

Uczeń odczytuje na mapach aktu-
alny podział polityczny 

1. Państwa i ich rodzaje 

2. Państwa niepodległe i ich stolice 

3. Terytoria niesamodzielne 

3. Zróżnicowanie etniczno-
kulturowe ludności świata 

(brak zapisów) III – Uczeń opisuje, na podstawie 
map tematycznych, zróżnicowanie 
regionalne, kulturowe, narodowo-
ściowe i etniczne współczesnej 
Europy oraz najważniejsze przy-
czyny i konsekwencje tego zróżni-
cowania 

Uczeń charakteryzuje strukturę 
etniczną i narodowościową ludno-
ści świata 

1. Naród a państwo – kształtowa-
nie się tożsamości narodowej 

2. Kraje jednonarodowe 
i wielonarodowe 

3. Mniejszości narodowe 
i etniczne i ich problemy 

3. Bogactwo języków świata (brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń wskazuje przyczyny 
i konsekwencje upowszechniania 
się wybranych języków na świecie 

1. Klasyfikacja narodów świata wg 
kryterium językowego 

2. Języki urzędowe 

3. Języki międzynarodowe 
i konsekwencje ich upowszechnie-
nia 

4. Miejsce języka polskiego wśród 
języków świata 

4. Zróżnicowanie religijne ludności 
świata 

(brak zapisów) IV – Uczeń wyjaśnia znaczenie 
kultury i tradycji regionalnych w 
procesie różnicowania się regio-
nów pod względem rozwoju spo-
łecznego i gospodarczego (np. 
wyjaśnia rolę tradycji w rozwoju 
przedsiębiorczości w państwach 
Azji Południowo-Wschodniej) 

Uczeń charakteryzuje zróżnicowa-
nie religijne ludności świata i oce-
nia wpływ religii na postawy spo-
łeczne i gospodarkę 

1. Wielkie religie świata 
i rozmieszczenie ich wyznawców 

2. Przykłady wpływu religii na po-
stawy społeczne i gospodarkę 

3. Konflikty na tle religijnym 
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5. Przyczyny nierównomiernego 
rozmieszczenia ludności świata 

(brak zapisów) IV – Uczeń wyróżnia i charaktery-
zuje obszary o optymalnych i trud-
nych warunkach do zamieszkania 
w skali globalnej i regionalnej 

III – Uczeń charakteryzuje, na 
podstawie map gęstości zaludnie-
nia, zróżnicowanie rozmieszczenia 
ludności w Polsce 
i zamieszkiwanym regionie oraz 
wyjaśnia te różnice czynnikami 
przyrodniczymi, historycznymi, 
ekonomicznymi 

III – Uczeń wyjaśnia, na podstawie 
map tematycznych, zróżnicowanie 
rozmieszczenia ludności na obsza-
rze Chin 

IV – Uczeń formułuje prawidło-
wości rządzące rozmieszczeniem 
ludności na świecie 

Uczeń analizuje, wyjaśnia i ocenia 
warunki przyrodnicze dla osiedla-
nia się ludzi (na przykładach róż-
nych regionów świata) 

Uczeń określa cechy rozmieszcze-
nia ludności na Ziemi wskazując 
obszary jej koncentracji i słabego 
zaludnienia 

1. Bariery osadnicze 

2. Walory (atrakcje) osadnicze 

3. Rozmieszczenie ludności świata 

4. Wskaźnik gęstości zaludnienia 

6. Składniki ruchu naturalnego 
ludności (P) 

(brak zapisów) III – Uczeń wyjaśnia i poprawnie 
stosuje podstawowe pojęcia z za-
kresu demografii: przyrost natural-
ny, urodzenia i zgony, średnia dłu-
gość życia 

Uczeń analizuje przestrzenne róż-
nice w wielkości wskaźników: uro-
dzeń, zgonów i przyrostu natural-
nego 

1. Współczynniki urodzeń, zgonów 
i przyrostu naturalny (przypomnie-
nie) 

2. Przyrost naturalny i rzeczywisty 
(przypomnienie) 

7–9. Przemiany demograficzne na 
świecie i ich skutki 

(brak zapisów) III – Uczeń analizuje wykresy i 
dane liczbowe dotyczące rozwoju 
ludnościowego (…) w Chinach 

III – Uczeń odczytuje z różnych 
źródeł informacji (m.in. rocznika 
statystycznego oraz piramidy płci 
i wieku) dane dotyczące: liczby 
ludności Polski, urodzeń, zgonów, 
przyrostu naturalnego, struktury 
płci, średniej długości życia w Pol-
sce 

IV – Uczeń charakteryzuje główne 
procesy demograficzne (fazy przej-
ścia demograficznego i przejścia 
epidemiologicznego) na przykła-

Uczeń opisuje etapy rozwoju de-
mograficznego ludności na przy-
kładach z wybranych państw świa-
ta  

Uczeń ocenia konsekwencje eks-
plozji demograficznej lub regresu 
demograficznego w wybranych 
państwach 

1. Wzrost liczby ludności świata 
(powtórzenie) 

2. Przejście demograficzne (powtó-
rzenie) 

3. Społeczeństwa młode 
i starzejące się (powtórzenie) 

4. Przejście epidemiologiczne (po-
wtórzenie) 

5. Przeciętna długość życia (po-
wtórzenie) 

6. Eksplozja demograficzna 

7. Regres demograficzny 
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dzie całego świata i poszczegól-
nych kontynentów 

8. Społeczne i ekonomiczne kon-
sekwencje przemian demograficz-
nych na świecie 

10. Praca źródłem utrzymania lud-
ności 

(brak zapisów) IV – Uczeń wyjaśnia, na czym po-
legają zmiany zachodzące na rynku 
pracy w skali globalnej i regional-
nej, wynikające z rozwoju nowo-
czesnych technologii informacyj-
no-komunikacyjnych 

Uczeń wyjaśnia zróżnicowanie 
struktury zatrudnienia w wybra-
nych państwach i jej związek z 
poziomem rozwoju państwa 

1. Struktura społeczno-zawodowa 
ludności i jej zmiany 

2. Wpływ technik informacyjno-
komunikacyjnych na rynek pracy 

3. Bezrobocie, jego przyczyny i 
skutki 

11. Migracje ludności świata (brak zapisów) III – Uczeń odczytuje wielkość 
i główne kierunki migracji z Polski 
i do Polski 

IV – Uczeń klasyfikuje migracje, 
podaje ich przyczyny i ocenia skut-
ki tego zjawiska; charakteryzuje 
współczesne kierunki emigracji 
Polaków i czynniki wpływające na 
atrakcyjność niektórych państw dla 
imigrantów 

Uczeń charakteryzuje przyczyny 
i konsekwencje migracji ludności w 
różnych państwach 

1. Migracje ludności, ich przyczyny 
i rodzaje 

2. Korzyści i niekorzystne skutki 
migracji ludności 

3. Wielkie migracje ludności Polski 

12. Sieć osadnicza – od osiedla 
samotniczego do wielkie miasto 

(brak zapisów) IV – Uczeń opisuje zmiany w 
funkcji obszarów wiejskich na wy-
branych przykładach (np. w Unii 
Europejskiej, w regionach tury-
stycznych w państwach rozwijają-
cych się); potrafi wyjaśnić szanse i 
zagrożenia dla środowiska przy-
rodniczego i mieszkańców po-
szczególnych regionów, wynikające 
z procesów przemian zachodzą-
cych na terenach wiejskich 

Uczeń określa strukturę funkcjo-
nalno-przestrzenną różnych miast i 
ocenia jej zmiany wraz z rozwojem 
państw 

1. Cechy miast i wsi 

2. Funkcje miast 

3. Czynniki rozwoju miast (przy-
pomnienie) 

4. Struktura przestrzenna miasta 

13. Wielkie miasta i problemy ich 
rozwoju 

(brak zapisów) III – Uczeń przedstawia główne 
cechy położenia, wielkości, układu 
przestrzennego oraz znaczenie 
Paryża lub Londynu jako światowej 
metropolii 

III – Uczeń określa cechy rozwoju 
i problemy wielkich miast w Brazy-
lii 

(brak zapisów) 1. Rozwój miast i ich zespołów 
(aglomeracji) 

2. Procesy rozwoju miast świato-
wych – metropolii 

3. Problemy społeczne, gospodar-
cze i środowiskowe wielkich miast 
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14. Zróżnicowanie procesów urba-
nizacyjnych na świecie 

(brak zapisów) III – Uczeń analizuje wykresy 
i dane liczbowe dotyczące (…) 
urbanizacji w Chinach 

IV – Uczeń wyjaśnia zróżnicowa-
nie procesów urbanizacji na świe-
cie; opisuje procesy tworzenia się 
aglomeracji miejskich oraz ich 
formy, Uczeń identyfikuje i wyja-
śnia procesy wzrostu liczby ludno-
ści oraz ekspansji przestrzennej 
wielkich metropolii świata (np. 
poznaje przyczyny powstawania 
dzielnic nędzy, wzrostu przestęp-
czości, degradacji środowiska przy-
rodniczego, problemów komuni-
kacyjnych) 

Uczeń przedstawia procesy urbani-
zacyjne na świecie i zróżnicowanie 
poziomu życia ludzi w miastach 
różnych typów i wielkości 

4. Procesy urbanizacji w krajach 
słabo i wysoko rozwiniętych 

15. Ziemia domem człowieka (P) – – – – 

16. Ziemia domem człowieka (K) – – – Sprawdzian działowy 

RAZEM 16 godz. 
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Nr i temat lekcji Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu II 

Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu III i IV – 
zakres podstawowy 

Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu IV – zakres 
rozszerzony 

Główne zagadnienia 
wynikające z podstawy programo-
wej 

DZIAŁ IIIB Działalność gospodarcza na świecie 

1–2. Zróżnicowanie warunków 
produkcji rolnej 

(brak zapisów) III – Uczeń wykazuje, na przykła-
dzie rolnictwa Francji lub innego 
kraju europejskiego, związek po-
między warunkami przyrodniczymi 
a kierunkiem i efektywnością pro-
dukcji rolnej; identyfikuje cechy 
rolnictwa towarowego 

III – Uczeń wykazuje związek po-
między rytmem upraw i „kulturą 
ryżu” a cechami klimatu monsu-
nowego w Azji Południowo-
Wschodniej 

Uczeń wyjaśnia wpływ czynników 
przyrodniczych i społeczno-
ekonomicznych na rozwój rolnic-
twa 

1. Przyrodnicze warunki produkcji 
rolnej 

2. Pozaprzyrodnicze warunki pro-
dukcji rolnej 

3. Typy rolnictwa: ekstensywne – 
intensywne, towarowe – konsump-
cyjne 

3. Główne kierunki produkcji rol-
nej 

(brak zapisów) IV – Uczeń opisuje główne obsza-
ry upraw i chowu zwierząt na świe-
cie, wyjaśnia ich zróżnicowanie 
przestrzenne 

Uczeń wykazuje zależności między 
rodzajami produkcji rolnej a wa-
runkami naturalnymi i rozmiesz-
czeniem ludności oraz charaktery-
zuje różne typy rolnictwa na świe-
cie 

Uczeń wskazuje problemy związa-
ne z upowszechnianiem się roślin 
uprawnych zmodyfikowanych ge-
netycznie i wskazuje rejony ich 
upraw 

1. Plony i zbiory roślin uprawnych 

2. Czynniki rozmieszczenie upraw 

3. Czynniki zróżnicowania chowu 
zwierząt 

4. Problemy upraw roślin gene-
tycznie zmodyfikowanych 

4. Przegląd regionów rolniczych 
świata  

(brak zapisów) IV – Uczeń opisuje główne obsza-
ry upraw i chowu zwierząt na świe-
cie, wyjaśnia ich zróżnicowanie 
przestrzenne 

Uczeń wykazuje zależności między 
rodzajami produkcji rolnej a wa-
runkami naturalnymi i rozmiesz-
czeniem ludności oraz charaktery-
zuje różne typy rolnictwa na świe-
cie 

Charakterystyka wybranych regio-
nów rolniczych na tle warunków 
przyrodniczych i społeczno-
ekonomicznych  

5. Problemy wyżywienia ludności 
świata 

(brak zapisów) III – Uczeń określa związki po-
między problemami wyżywienia, 
występowaniem chorób (m.in. 
AIDS) a poziomem życia w krajach 
Afryki na południe od Sahary 

Uczeń porównuje i uzasadnia 
strukturę spożycia żywności w 
państwach wysoko i słabo rozwi-
niętych 

1. Składniki odżywcze organizmu 
człowieka 

2. Zróżnicowanie poziomu i struk-
tury spożycia na świecie 
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IV – Uczeń wyjaśnia, z czego wy-
nikają różnice w wielkości i struk-
turze spożycia żywności na świecie 
(uwarunkowania przyrodnicze, 
kulturowe, społeczne i polityczne, 
mechanizmy wpływające na nie-
równomierny rozdział żywności w 
skali globalnej) 

3. Problem głodu i niedożywienia 
części ludności świata 

4. Problem nieprawidłowego ży-
wienia w krajach wysoko rozwinię-
tych 

6.–7. Energia podstawą życia i go-
spodarki człowieka 

(brak zapisów) IV – Uczeń charakteryzuje i ocenia 
zróżnicowanie i zmiany struktury 
wykorzystania surowców energe-
tycznych na świecie; dokonuje 
oceny zjawiska uzależnienia pro-
dukcji energii na świecie od źródeł 
zaopatrzenia surowców nieodna-
wialnych, potrafi wyjaśnić twier-
dzenie „ropa rządzi światem” 

Uczeń charakteryzuje zmiany w 
strukturze zużycia energii postępu-
jące wraz z rozwojem gospodar-
czym państw świata i ocenia skutki 
wynikające z rosnącego zużycia 
energii oraz konieczność pozyski-
wania nowych źródeł energii 

1. Źródła energii wykorzystywanej 
w gospodarce 

2. Zależność światowej gospodarki 
od nieodnawialnych źródeł energii 

3. Wady i zalety poszczególnych 
rodzajów elektrowni 

4. Główni producenci energii elek-
trycznej na świecie 

5. Handel surowcami energetycz-
nymi jako narzędzie polityki mię-
dzynarodowej 

8. Dlaczego przemysł nie jest roz-
mieszczony równomiernie? 

(brak zapisów) III – Uczeń przedstawia, na pod-
stawie wskazanych źródeł informa-
cji geograficznej, główne kierunki i 
przyczyny zmian w strukturze 
przemysłu wybranego regionu (lub 
okręgu) przemysłowego w Europie 
Zachodniej 

Uczeń wskazuje wpływ czynników 
lokalizacji przemysłu na rozmiesz-
czenie i rozwój wybranych branż 

1. Podział i funkcje przemysłu 

2. Czynniki lokalizacji przemysłu 

3. Okręgi przemysłowe i ich spe-
cjalizacja 

9. Zróżnicowanie produkcji prze-
mysłowej świata 

(brak zapisów) IV – Uczeń przedstawia cechy 
przemysłu wysokiej technologii i 
podaje przykłady jego lokalizacji na 
świecie; poznaje nowe funkcje 
ośrodków przemysłowych i nowe 
formy przestrzenne – technopolie, 
klastry i dystrykty przemysłowe 

Uczeń uzasadnia różnice ilościowe 
i jakościowe produkcji przemysło-
wej państw na różnym poziomie 
rozwoju gospodarczego i ocenia 
wpływ przemysłu zawansowanych 
technologii na rozwój gospodarczy 
i jakość życia 

1. Struktura gałęziowa przemysłu 
w krajach wysoko i słabo rozwinię-
tych 

2. Przykłady specjalizacji produkcji 
przemysłowej 

3. Następstwa rozwoju przemysłu 
wysokich technologii 

10. Znaczenie usług w życiu 
i gospodarce człowieka 

(brak zapisów) IV – Uczeń ocenia rolę nowocze-
snych usług komunikacyjnych w 
funkcjonowaniu gospodarki i w 
życiu codziennym 

Uczeń charakteryzuje znaczenie 
usług materialnych 
i niematerialnych  

1. Rodzaje usług 

2. Czynniki lokalizacji usług pod-
stawowych i wyspecjalizowanych 
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3. Znaczenie usług w gospodarce 

4. Wpływ usług na jakość życia 
ludności 

11. Wpływ usług na poziom roz-
woju społeczno-ekonomicznego 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń przedstawia, na podstawie 
danych statystycznych, poziom 
zaspokojenia potrzeb na usługi 
podstawowe i wyspecjalizowane w 
państwach o różnym poziomie 
rozwoju gospodarczego 

1. Struktura usług w krajach o róż-
nym poziomie rozwoju gospodar-
czego 

2. Przykłady specjalizacji usług 

12. Usługi w mojej miejscowości (brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń planuje i prowadzi badania 
zróżnicowania usług w miejscu 
zamieszkania 

Usługi w mojej miejscowości 

13. Turystyka jako ważny sektor 
usług (P) 

(brak zapisów) III – Uczeń prezentuje opracowa-
ną na podstawie map, przewodni-
ków, Internetu trasę wycieczki po 
Europie lub jej części 

III – Uczeń wykazuje związki mię-
dzy rozwojem turystyki w Europie 
Południowej a warunkami przy-
rodniczymi oraz dziedzictwem 
kultury śródziemnomorskiej 

IV – Uczeń charakteryzuje wybra-
ne obszary intensywnie zagospoda-
rowywane turystycznie na świecie; 
wyjaśnia, dlaczego zmieniają się 
kierunki wyjazdów turystycznych 
Polaków; identyfikuje skutki roz-
woju turystyki dla środowiska przy-
rodniczego 

(brak zapisów) 1. Rodzaje turystyki 

2. Skutki koncentracji ruchu tury-
stycznego 

3. Regiony turystyczne Europy i 
świata 

4. Ruch turystyczny na świecie 

14. Międzynarodowa współpraca 
gospodarcza 

(brak zapisów) IV – Uczeń wyjaśnia zmiany za-
chodzące w kierunkach i natężeniu 
ruchu osób i towarów; wskazuje 
przykłady lokalizacji nowocze-
snych terminali i ich rolę w rozwo-
ju regionów 

Uczeń analizuje kierunki geogra-
ficzne i strukturę towarową eks-
portu i importu w wybranych pań-
stwach 

1. Konieczność rozwoju handlu 
międzynarodowego 

2. Kierunki geograficzne i struktura 
towarowa handlu zagranicznego 
wybranych krajów 

3. Przykłady specjalizacji handlu – 
wielcy eksporterzy i importerzy 

15. Globalizacja – znak naszych (brak zapisów) IV – Uczeń podaje przykłady pro-
cesów globalizacji i ich wpływu na 

Uczeń wskazuje i uzasadnia pozy-
tywne i negatywne skutki globali-

1. Czynniki globalizacji 
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czasów rozwój regionalny i lokalny zacji i integracji politycznej 2. Dziedziny globalizacji 

3. Korzyści i niekorzystne skutki 
globalizacji 

4. Ruchy przeciwstawiające się 
procesom globalizacyjnym 

16. Procesy integracji międzynaro-
dowej i jej skutki 

(brak zapisów) IV – Uczeń wyjaśnia na wybranych 
przykładach (w skali lokalnej, re-
gionalnej i globalnej) przyczyny 
procesów integracyjnych i ich 
skutki gospodarcze, społeczne 
i polityczne 

Uczeń wskazuje i uzasadnia pozy-
tywne i negatywne skutki (…) inte-
gracji politycznej 

1. Integracja międzynarodowa i 
korzyści z niej wynikające 

2. Fazy rozwoju integracji 

3. Wybrane organizacje międzyna-
rodowe i ich funkcje 

17. Konflikt – norma czy epizod 
życia społecznego? 

(brak zapisów) IV – Uczeń ocenia i projektuje 
różne formy pomocy państwa i 
organizacji pozarządowych pań-
stwom i regionom dotkniętych 
kryzysem (klęskami ekologicznymi, 
wojnami, głodem) 

Uczeń wyjaśnia przyczyny 
i przebieg konfliktów zbrojnych w 
wybranych regionach współcze-
snego świata 

1. Przyczyny konfliktów zbrojnych 

2. Przebieg wybranych konfliktów 
zbrojnych na świecie 

3. Skutki wojen 

18. Człowiek przeobraża świat (P) – – – – 

19. Człowiek przeobraża świat (K) – – – Sprawdzian działowy 

RAZEM 19 godz. 
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Nr i temat lekcji Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu II 

Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu III i IV – 
zakres podstawowy 

Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu IV – zakres 
rozszerzony 

Główne zagadnienia 
wynikające z podstawy programo-
wej 

DZIAŁ IIIC Klasyfikacja państw świata – projekt geograficzny (lekcje realizowane w ciągu całego roku szkolnego) 

Temat projektu (samodzielnej pracy badawczej): wybrane państwo świata 

1. Wskaźniki zróżnicowania pań-
stw świata 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń wyróżnia kryteria podziału 
państw według PKB na jednego 
mieszkańca oraz Wskaźnika Roz-
woju Społecznego (HDI) 

1. Wskaźniki poziomu rozwoju 
społeczno-gospodarczego 

2. Ocena jakości życia 

2. Podział na państwa o różnym 
poziomie rozwoju 

(brak zapisów) III – Uczeń określa związki po-
między problemami wyżywienia, 
występowaniem chorób (m.in. 
AIDS) a poziomem życia w krajach 
Afryki na południe od Sahary 

IV – Uczeń klasyfikuje państwa na 
podstawie analizy wskaźników 
rozwoju społecznego i gospodar-
czego; wyróżnia regiony bogate i 
biedne (bogatą Północ i biedne 
Południe) i podaje przyczyny dys-
proporcji w poziomie rozwoju 
społeczno-gospodarczego regio-
nów świata 

Uczeń porównuje strukturę PKB 
państw znajdujących się na róż-
nych poziomach rozwoju gospo-
darczego 

1. Podział krajów ze względu na 
poziom rozwoju społeczno-
gospodarczego 

2. Struktura PKB w krajach o róż-
nym poziomie rozwoju gospodar-
czego 

3. Przyczyny nierównomiernego 
rozwoju społeczno-gospodarczego 
świata 

3. Powiązania między przyrodą 
a gospodarką 

(brak zapisów) III – Uczeń wykazuje, na podsta-
wie map tematycznych, związki 
między głównymi cechami środo-
wiska przyrodniczego Europy Pół-
nocnej a głównymi kierunkami 
rozwoju gospodarczego 

III – Uczeń wykazuje wpływ gór 
na cechy środowiska przyrodnicze-
go oraz gospodarkę krajów alpej-
skich 

(brak zapisów) 1. Przykłady wpływu środowiska 
przyrodniczego na życie 
i gospodarkę człowieka (ćwiczenia) 

2. Przykłady wpływu działalności 
człowieka na środowisko przyrod-
nicze (ćwiczenia) 

4. Poznaję wybrane państwo lub 
region (P) 

(brak zapisów) III – Uczeń charakteryzuje 
i porównuje, na podstawie różnych 
źródeł informacji geograficznej, 
środowisko przyrodnicze krajów 

(brak zapisów) Kompleksowa charakterystyka 
wybranego państwa lub regionu. 
Regionem może być dowolna 
część kraju (jednostka administra-
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sąsiadujących z Polską; wykazuje 
ich zróżnicowanie społeczne 
i gospodarcze 

III – Uczeń przedstawia współcze-
sne przemiany społeczne 
i gospodarcze Ukrainy 

III – Uczeń wykazuje zróżnicowa-
nie przyrodnicze, narodowościowe, 
kulturowe i gospodarcze Rosji 

III – Uczeń przedstawia główne 
cechy środowiska przyrodniczego, 
gospodarki oraz formy współpracy 
z krajem będącym najbliższym 
sąsiadem regionu, w którym uczeń 
mieszka 

III – Uczeń charakteryzuje region 
Bliskiego Wschodu pod kątem 
cech kulturowych, zasobów ropy 
naftowej, kierunków i poziomu 
rozwoju gospodarczego; wskazuje 
miejsca konfliktów zbrojnych 

III – Uczeń opisuje kontrasty spo-
łeczne i gospodarcze w Indiach; 
wyjaśnia przyczyny gwałtownego 
rozwoju nowoczesnych technologii 

III – Uczeń wykazuje znaczenie 
czynników społeczno-kulturowych 
w tworzeniu nowoczesnej gospo-
darki Japonii na tle niekorzystnych 
cech środowiska przyrodniczego 

III – Uczeń podaje kierunki roz-
woju gospodarczego Chin oraz 
wskazuje zmiany znaczenia Chin w 
gospodarce światowej 

III – Uczeń wykazuje, na podsta-
wie map tematycznych, że konty-
nent Azji jest obszarem wielkich 
geograficznych kontrastów 

III – Uczeń przedstawia, na pod-

cyjna, kraina historyczna), grupa 
państw lub region fizycznogeogra-
ficzny (nizina, wyżyna, pasmo gór-
skie itp.). Celem projektu jest m.in. 
ćwiczenie umiejętności korzystania 
ze źródeł informacji oraz przetwa-
rzania i prezentowania informacji, 
zwłaszcza odnajdywania współza-
leżności w systemie przyroda – 
człowiek – gospodarka 
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stawie map tematycznych, warunki 
przyrodnicze obszarów, na których 
kształtowały się najstarsze azjatyc-
kie cywilizacje 

III – Uczeń wyróżnia główne ce-
chy i przyczyny zróżnicowania 
kulturowego i etnicznego Ameryki 
Północnej i Południowej 

III – Uczeń wykazuje związki mię-
dzy gospodarką a warunkami śro-
dowiska przyrodniczego w najważ-
niejszych regionach gospodarczych 
Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej; określa rolę w gospo-
darce światowej 

III – Uczeń przedstawia, na pod-
stawie map tematycznych, główne 
cechy gospodarki Australii na tle 
warunków środowiska przyrodni-
czego 

III – Uczeń określa położenie Eu-
ropy i główne cechy środowiska 
przyrodniczego na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej i map tema-
tycznych 

III – Uczeń przedstawia cechy 
położenia i środowiska geograficz-
nego Antarktyki i Arktyki 

5. Prezentacja projektu – – – Prezentacja i ocena projektów 

RAZEM 5 godz. 

RAZEM MODUŁ III 40 godz. 
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Nr i temat lekcji Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu II 

Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu III i IV – 
zakres podstawowy 

Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu IV – zakres 
rozszerzony 

Główne zagadnienia 
wynikające z podstawy programo-
wej 

MODUŁ IV Geografia Polski  

DZIAŁ IVA Geografia Polski – środowisko przyrodnicze 

1. Położenie Polski w Europie 
i świecie (P) 

(brak zapisów) Uczeń charakteryzuje, na podsta-
wie map różnej treści, położenie 
własnego regionu w Polsce oraz 
położenie Polski na świecie i w 
Europie 

(brak zapisów) 1. Położenie fizycznogeograficzne, 
polityczne i matematyczne Polski 

2. Miejsce Polski w europie i świe-
cie pod względem powierzchni i 
ludności 

2. Konsekwencje położenia Polski (brak zapisów) Uczeń charakteryzuje, na podsta-
wie map różnej treści, położenie 
własnego regionu w Polsce oraz 
położenie Polski na świecie i w 
Europie 

(brak zapisów) 1. Konsekwencje położenia Polski: 

a) astronomiczne 

b) klimatyczne 

c) polityczne 

d) komunikacyjne 

3. Podział administracyjny Polski 
i jego rola w organizacji społeczeń-
stwa 

(brak zapisów) Uczeń opisuje podział administra-
cyjny Polski; podaje nazwy i wska-
zuje na mapie województwa oraz 
ich stolice 

(brak zapisów) 1. Podział administracyjny Polski 

2. Kompetencje władz samorzą-
dowych różnego szczebla 

4. Zarys rozwoju środowiska przy-
rodniczego Polski 

(brak zapisów) Uczeń opisuje najważniejsze wyda-
rzenia (obrazy) z przeszłości geo-
logicznej Polski: powstanie węgla 
kamiennego, powstawanie gór, 
zalewy mórz, zlodowacenia; wyka-
zuje zależności pomiędzy współ-
czesną rzeźbą Polski a wybranymi 
wydarzeniami geologicznymi 

Uczeń opisuje cechy ukształtowa-
nia powierzchni Polski i określa jej 
związek z budową geologiczną i 
wykazuje wpływ orogenez (…) na 
ukształtowanie powierzchni kraju 

1. Główne jednostki tektoniczne 
Polski 

2. Ruchy górotwórcze kształtujące 
obszar Polski 

5. Wielkie zlodowacenia plejsto-
ceńskie i ich wpływ na krajobraz 
Polski 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń opisuje cechy ukształtowa-
nia powierzchni Polski i określa jej 
związek z budową geologiczną i 
wykazuje wpływ (…) zlodowaceń 
na ukształtowanie powierzchni 
kraju 

1. Chronologia zlodowaceń plej-
stoceńskich 

2. Zasięgi zlodowaceń plejstoceń-
skich  

2. Wpływ zlodowaceń na krajobraz 
Polski 
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6. Zróżnicowanie ukształtowania 
powierzchni Polski 

Uczeń rozpoznaje na mapie hip-
sometrycznej niziny, wyżyny i góry 

Uczeń wykazuje zależności pomię-
dzy współczesną rzeźbą Polski 
a wybranymi wydarzeniami geolo-
gicznymi 

Uczeń opisuje cechy ukształtowa-
nia powierzchni Polski i określa jej 
związek z budową geologiczną i 
wykazuje wpływ orogenez i zlo-
dowaceń na ukształtowanie po-
wierzchni kraju 

1. Struktura wysokościowa po-
wierzchni kraju 

2. Pasowy charakter ukształtowa-
nia powierzchni Polski 

3. Główne krainy geograficzne 
(regiony fizycznogeograficzne) 
Polski 

7.–8  Klimat Polski (brak zapisów) Uczeń podaje główne cechy klima-
tu Polski; wykazuje ich związek z 
czynnikami je kształtującymi; wyja-
śnia mechanizm powstawania wia-
tru halnego i bryzy morskiej 

Uczeń charakteryzuje klimat Polski 
na podstawie danych liczbowych i 
map klimatycznych i ocenia go-
spodarcze konsekwencje zróżni-
cowania długości okresu wegeta-
cyjnego w Polsce 

1. Położenie Polski względem stref 
i typów klimatu 

2. Cechy klimatu Polski 

3. Zróżnicowanie klimatu (w tym 
temperatury powietrza i opadów) 

3. Termiczne pory roku i okres 
wegetacyjny 

4.  Gospodarcze konsekwencje 
zróżnicowania klimatu 

9. Charakterystyka sieci wodnej 
Polski 

(brak zapisów) (brak zapisów) (brak zapisów) 1. Sieć rzeczna Polski 

2. Rozmieszczenie jezior w Polsce 

10. Wahania stanów wody w rze-
kach 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń omawia cechy reżimu pol-
skich rzek 

1. Zasilanie rzek 

2. Reżim wody rzek Polski 

3. Wezbrania i powodzie 

11. Czy Polska jest krajem zasob-
nym w wodę? 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń charakteryzuje składowe 
bilansu wodnego Polski w roku 
hydrologicznym 

Uczeń wyjaśnia przyczyny niedo-
boru wody w wybranych regionach 
i wskazuje skutki gospodarcze 

1. Bilans wodny Polski  

2. Zasoby wodne Polski 

3. Obszary nadmiarów 
i niedoborów wody w Polsce 

12. Retencyjna rola jezior i sztucz-
nych zbiorników wodnych 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń wskazuje znaczenie przy-
rodnicze i gospodarcze jezior 
i sztucznych zbiorników wodnych 

1. Genetyczne typy jezior Polski 

2. Znaczenie jezior w przyrodzie 
i gospodarce 

3. Zbiorniki retencyjne w Polsce 
i ich funkcje 

13. Gleby Polski (brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń wyjaśnia występowanie gleb 1. Rozmieszczenie gleb strefowych 
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strefowych i niestrefowych 
w Polsce 

2. Rozmieszczenie gleb niestrefo-
wych w powiązaniu z warunkami 
środowiska 

14. Roślinność Polski (brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń charakteryzuje typy natural-
nych zbiorowisk roślinnych i wska-
zuje charakterystyczne gatunki 

1. Typy zbiorowisk leśnych 

2. Typy zbiorowisk nieleśnych 

3. Gatunki roślin charakterystyczne 
dla poszczególnych zbiorowisk 

15. Przegląd krain geograficznych 
Polski – pobrzeża 

Uczeń charakteryzuje wybrane 
krajobrazy Polski: gór wysokich, 
wyżyny wapiennej, nizinny, poje-
zierny, nadmorski, wielkomiejski, 
przemysłowy, rolniczy 
oraz wskazuje je na mapie 

Uczeń podaje przykłady zależności 
między cechami krajobrazu 
a formami działalności człowieka 

Uczeń wskazuje na mapie główne 
regiony geograficzne Polski 

Uczeń charakteryzuje, na podsta-
wie map tematycznych, środowisko 
przyrodnicze głównych regionów 
geograficznych Polski ze szczegól-
nym uwzględnieniem własnego 
regionu (również na podstawie 
obserwacji terenowych) 

Uczeń ocenia walory i określa ce-
chy środowiska decydujące o kra-
jobrazie wybranych krain geogra-
ficznych Polski  

Uczeń przedstawia dominanty śro-
dowiska krain geograficznych Pol-
ski na podstawie map tematycz-
nych, danych statystycznych i ob-
serwacji bezpośrednich 

W podstawie programowej nie 
precyzuje się, które krainy geogra-
ficzne uczeń ma wybrać do analizy. 
Z tego powodu w programie pro-
ponuje się przegląd głównych krain 
geograficznych Polski 

16. Przegląd krain geograficznych 
Polski – pojezierza 

17. Przegląd krain geograficznych 
Polski – niziny środkowej Polski 

18. Przegląd krain geograficznych 
Polski – Wyżyny 

19. Przegląd krain geograficznych 
Polski – kotliny 

20. Przegląd krain geograficznych 
Polski – Sudety 

21. Przegląd krain geograficznych 
Polski – Beskidy i Pogórze karpac-
kie 

22. Przegląd krain geograficznych 
Polski – Tatry i Podtatrze 

23. Przegląd krain geograficznych 
Polski – własny region 

24. Cechy Morza Bałtyckiego (brak zapisów) Uczeń przedstawia główne cechy 
położenia oraz środowiska przy-
rodniczego Morza Bałtyckiego; 
wykazuje znaczenie gospodarcze 
Morza Bałtyckiego oraz przyczyny 
degradacji jego wód 

(brak zapisów) 1. Położenie Morza Bałtyckiego 

2. Cechy Morza Bałtyckiego 

3. Rozwój Bałtyku 

4. Znaczenie gospodarcze 

5. Przyczyny degradacji wód 

25. Cechy środowiska przyrodni- – – – – 
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czego Polski (P) 

26. Cechy środowiska przyrodni-
czego Polski (K) 

– – – Sprawdzian działowy 

RAZEM 26 godz. 
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Nr i temat lekcji Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu II 

Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu III i IV – 
zakres podstawowy 

Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu IV – zakres 
rozszerzony 

Główne zagadnienia 
wynikające z podstawy programo-
wej 

DZIAŁ IVB Geografia Polski – zagadnienia ludnościowe 

1–2. Rozwój demograficzny ludno-
ści Polski 

(brak zapisów) Uczeń wyjaśnia i poprawnie stosuje 
podstawowe pojęcia z zakresu de-
mografii: przyrost naturalny, uro-
dzenia i zgony, średnia długość 
życia 

Uczeń odczytuje z różnych źródeł 
informacji (m.in. rocznika staty-
stycznego oraz piramidy płci 
i wieku) dane dotyczące: liczby 
ludności Polski, urodzeń, zgonów, 
przyrostu naturalnego, struktury 
płci, średniej długości życia w Pol-
sce  

Uczeń charakteryzuje rozwój de-
mograficzny Polski w wybranych 
okresach na podstawie danych 
statystycznych i wyjaśnia zmiany 
kształtu piramidy wieku i płci lud-
ności Polski wraz z rozwojem go-
spodarczym oraz porównuje ją z 
innymi państwami 

1. Zmiany liczby ludności Polski 

2. Zmiany struktury demograficz-
nej ludności Polski 

3. Wahania przyrostu naturalnego, 
stopy urodzeń i zgonów oraz ich 
konsekwencje 

4. Analiza piramidy płci i wieku 
ludności Polski 

5. Struktura demograficzna Polski 
w porównaniu z innymi krajami 
Europy i świata  

3. Przyczyny nierównomiernego 
rozmieszczenia ludności Polski 

(brak zapisów) Uczeń charakteryzuje, na podsta-
wie map gęstości zaludnienia, 
zróżnicowanie rozmieszczenia lud-
ności w Polsce i zamieszkiwanym 
regionie oraz wyjaśnia te różnice 
czynnikami przyrodniczymi, histo-
rycznymi, ekonomicznymi 

(brak zapisów) 1. Rozmieszczenie ludności Polski 

2. Czynniki rozmieszczenia ludno-
ści w Polsce oraz ich przykłady z 
różnych części kraju 

4. Zmiany struktury zatrudnienia 
ludności Polski 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń wyjaśnia zmiany w struktu-
rze zatrudnienia ludności Polski 

Zmiany struktury społeczno-
zawodowej ludności Polski 

5. Regionalne zróżnicowanie rynku 
pracy w Polsce 

(brak zapisów) Uczeń wykazuje różnice w struktu-
rze zatrudnienia ludności w Polsce 
i we własnym regionie 

Uczeń podaje główne, aktualne 
problemy rynku pracy w Polsce 
i we własnym regionie 

Uczeń wskazuje regionalne zróżni-
cowanie rynku pracy w Polsce 

1. Zróżnicowanie poziomu docho-
dów ludności Polski 

2. Rynek pracy wielkich miast i 
obszarów wiejskich 

3. Bezrobocie w Polsce, jego przy-
czyny i skutki 

6. Migracje ludności Polski (brak zapisów) III – Uczeń odczytuje wielkość 
i główne kierunki migracji z Polski 
i do Polski 

IV – Uczeń charakteryzuje współ-

Uczeń analizuje okresowe zmiany 
salda migracji zewnętrznych i we-
wnętrznych oraz wyjaśnia ich przy-
czyny 

1. Wielkie migracje ludności Polski 

2. Czynniki emigracji Polaków 

3. Polacy za granicą 
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czesne kierunki emigracji Polaków 
i czynniki wpływające na atrakcyj-
ność niektórych państw dla imi-
grantów 

4. Napływ obcokrajowców do Pol-
ski 

7. Przemiany osadnictwa wiejskie-
go w Polsce 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń wyjaśnia zmiany (…) osad-
nictwa wiejskiego wiążąc je z 
przemianami gospodarczymi i spo-
łecznymi w Polsce 

1. Przemiany osadnictwa wiejskie-
go w Polsce 

2. Przyczyny modernizacji wsi 

3. Procesy urbanizacyjne w oto-
czeniu wielkich miast 

8. Rozwój miast Polski (brak zapisów) Uczeń analizuje, porównuje, ocenia 
rozmieszczenie i wielkość miast w 
Polsce i zamieszkiwanym regionie; 
wyjaśnia przyczyny rozwoju wiel-
kich miast w Polsce 

Uczeń wyjaśnia zmiany procesów 
urbanizacyjnych (…) wiążąc je z 
przemianami gospodarczymi i spo-
łecznymi w Polsce 

1. Przyczyny przemian urbaniza-
cyjnych w Polsce 

2. Wielkie miasta i zespoły miejskie 
cechą współczesnej urbanizacji 

9. Jacy jesteśmy – cechy polskiego 
społeczeństwa (P) 

– – – – 

10. Jacy jesteśmy – cechy polskiego 
społeczeństwa (K) 

– – – Sprawdzian działowy 

RAZEM 10 godz. 

 

Nr i temat lekcji Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu II 

Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu III i IV – 
zakres podstawowy 

Wymagania zapisane w podstawie 
programowej dla etapu IV – zakres 
rozszerzony 

Główne zagadnienia 
wynikające z podstawy programo-
wej 

DZIAŁ IVC Geografia Polski – działalność gospodarcza 

1.-2. Warunki produkcji rolnej 
w Polsce 

(brak zapisów) Uczeń wyróżnia główne cechy 
struktury użytkowania ziemi, wiel-
kości i własności gospodarstw rol-
nych, zasiewów i hodowli w Polsce 
na podstawie analizy map, wykre-
sów, danych liczbowych 

Uczeń ocenia poziom wykorzysta-
nia warunków naturalnych na pod-
stawie wielkości i rodzajów pro-
dukcji rolniczej w porównaniu z 
innymi państwami Unii Europej-
skiej 

1. Przyrodnicze warunki rozwoju 
rolnictwa w Polsce 

2. Pozaprzyrodnicze warunki roz-
woju rolnictwa w Polsce 

3. Przemiany strukturalne polskie-
go rolnictwa 

(brak zapisów) Uczeń podaje przyczyny zróżnico-
wania w rozmieszczeniu wybra-
nych upraw (pszenicy, ziemniaków, 
buraków cukrowych) oraz chowu 
bydła i trzody chlewnej w Polsce 

Uczeń wskazuje zmiany struktural-
ne zachodzące w polskim rolnic-
twie 

1. Cechy rolnictwa Polski w po-
równaniu z innymi krajami Europy 

2. Przekształcenia strukturalne w 
rolnictwie Polski 

4. Kierunki produkcji rolnej w Pol- (brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń ocenia poziom wykorzysta- 1. Rozmieszczenie upraw 
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sce na tle Europy nia warunków naturalnych na pod-
stawie wielkości i rodzajów pro-
dukcji rolniczej w porównaniu z 
innymi państwami Unii Europej-
skiej 

i chowu zwierząt w Polsce jako 
skutek oddziaływania czynników 
przyrodniczych i poza-
przyrodniczych 

2. Efektywność polskiego rolnic-
twa w porównaniu z innymi kraja-
mi 

5. Zasoby naturalne Polski (brak zapisów) Uczeń wymienia główne rodzaje 
zasobów naturalnych Polski 
i własnego regionu: lasów, wód, 
gleb, surowców mineralnych; ko-
rzystając z mapy opisuje ich roz-
mieszczenie i określa znaczenie 
gospodarcze 

Uczeń wskazuje obszary występo-
wania podstawowych zasobów 
naturalnych i analizuje zmiany 
wielkości ich eksploatacji 

1. Rozmieszczenie surowców mi-
neralnych w Polsce 

2. Surowce pochodzenia rolnego 
i leśnego 

6. Problemy produkcje energii 
elektrycznej w Polsce 

(brak zapisów) Uczeń przedstawia, na podstawie 
różnych źródeł informacji, struktu-
rę wykorzystania źródeł energii w 
Polsce i ocenia jej wpływ na stan 
środowiska przyrodniczego 

Uczeń porównuje wielkość i struk-
turę produkcji energii elektrycznej 
w Polsce i innych państwach świata 

1. Wielkość i struktura produkcji 
energii elektrycznej w Polsce w 
porównaniu z innymi krajami 

2. Konsekwencje dominacji ener-
getyki cieplnej 

3. Poszukiwanie nowych sposobów 
produkcji energii elektrycznej 

7. Przemysł – podstawą rozwoju 
gospodarki 

(brak zapisów) Uczeń wyjaśnia przyczyny zmian 
zachodzących w przemyśle w Pol-
sce i we własnym regionie oraz 
wskazuje najlepiej rozwijające się 
obecnie w Polsce gałęzie produkcji 
przemysłowej 

Uczeń wskazuje dziedziny produk-
cji przemysłowej dynamicznie się 
rozwijające 

1. Struktura gałęziowa przemysłu 
Polski 

2. Najszybciej rozwijające się gałę-
zie przemysłu 

8. Restrukturyzacja przemysłu 
szansą czy zagrożeniem dla kraju? 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń przedstawia zmiany w go-
spodarce Polski spowodowane jej 
restrukturyzacją i modernizacją po 
1990 r. 

1. Rodzaje restrukturyzacji prze-
mysłu 

2. Procesy modernizacji przemysłu 
i ich konsekwencje 

9. Inwestycje zagraniczne jako 
szansa przyspieszenia modernizacji 
kraju 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń wskazuje przykłady i zna-
czenie inwestycji zagranicznych w 
Polsce dla rozwoju społeczno-
gospodarczego kraju 

1. Wpływ inwestycji zagranicznych 
na rozwój społeczno-ekonomiczny 
kraju 

2. Specjalne strefy ekonomiczne i 
parki technologiczne jako czynnik 
przyciągający inwestycje 
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10. Usługi – najszybciej rozwijający 
się sektor gospodarki Polski 

(brak zapisów) Uczeń rozróżnia rodzaje usług; 
wyjaśnia szybki rozwój wybranych 
usług w Polsce i we własnym re-
gionie 

Uczeń przedstawia zróżnicowanie 
sektora usług w Polsce i innych 
państwach Unii Europejskiej 

1. Struktura usług w Polsce w po-
równaniu z innymi krajami 

2. Przyczyny i następstwa szybkie-
go rozwoju usług w Polsce 

11. Sprawny transport i łączność – 
podstawą rozwoju gospodarki (P) 

(brak zapisów) Uczeń opisuje na podstawie map 
i wyjaśnia zróżnicowanie gęstości 
i jakości sieci transportowej w Pol-
sce i wykazuje jej wpływ na rozwój 
innych dziedzin działalności go-
spodarczej 

(brak zapisów) 1. Porównanie sieci transportowej 
Polski 

2. Konieczność modernizacji 
transportu 

3. Wpływ transportu na rozwój 
innych dziedzin gospodarki 

12. Skutki przekształceń własno-
ściowych w gospodarce 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń podaje przykłady prze-
kształceń własnościowych w pol-
skiej gospodarce mające wpływ na 
zmiany struktury produkcji i sto-
pień zaspokojenia potrzeb mate-
rialnych i usług 

1. Skutki przejścia od gospodarki 
centralnie kierowanej do wolno-
rynkowej 

2. Skutki przekształceń własno-
ściowych w gospodarce 

13. Polskie produkty i usługi na 
rynku międzynarodowym 

(brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń wskazuje głównych partne-
rów handlowych oraz kierunki 
geograficzne i strukturę towarową 
wymiany międzynarodowej Polski 

1. Miejsce Polski w Europie i świe-
cie w wybranych dziedzinach pro-
dukcji i usług 

2. Towary eksportowane 
i importowane 

3. Zmiany kierunków geograficz-
nych i struktury towarowej handlu 
zagranicznego Polski 

14. Konieczność ochrony środowi-
ska naturalnego naszego kraju 

(brak zapisów) Uczeń wykazuje konieczność 
ochrony środowiska przyrodnicze-
go i kulturowego w Polsce; wymie-
nia formy jego ochrony, proponuje 
konkretne działania na rzecz jego 
ochrony we własnym regionie 

Uczeń uzasadnia konieczność dzia-
łań na rzecz restytucji i zachowania 
naturalnych elementów środowiska 
w Polsce (w tym także działań po-
dejmowanych we współpracy z 
innymi państwami) 

1. Przykłady czynnej ochrony śro-
dowiska w Polsce 

2. Przykłady ochrony prawnej ob-
szarów i tworów przyrody 

3. Międzynarodowe rezerwaty bio-
sfery 

15. Regiony turystyczne Polski (P) (brak zapisów) Uczeń wykazuje na przykładach 
walory turystyczne Polski oraz opi-
suje obiekty znajdujące się na Li-
ście Światowego Dziedzictwa Kul-
turowego i Przyrodniczego Ludz-
kości 

(brak zapisów) Charakterystyka wybranego regio-
nu turystycznego Polski 
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Uczeń przedstawia np. w formie 
prezentacji multimedialnej walory 
turystyczne wybranego regionu 
geograficznego ze szczególnym 
uwzględnieniem jego walorów kul-
turowych 

Uczeń projektuje i opisuje, na pod-
stawie map turystycznych, tema-
tycznych, ogólnogeograficznych i 
własnych obserwacji terenowych, 
podróż wzdłuż wybranej trasy we 
własnym regionie uwzględniając 
walory przyrodnicze i kulturowe 

16–17. Regionalne zróżnicowanie 
potencjału gospodarczego Polski 
(P) 

(brak zapisów) Uczeń opisuje, na podstawie map 
tematycznych, najważniejsze cechy 
gospodarki regionów geograficz-
nych Polski oraz ich związek z 
warunkami przyrodniczymi 

(brak zapisów) 1. Charakterystyka wybranego wo-
jewództwa, okręgu przemysłowego 
lub regionu rolniczego Polski  

2. Ocena walorów przyrodniczych, 
społecznych i ekonomicznych wy-
branego regionu Polski 

18. Szanse i bariery rozwoju go-
spodarczego Polski (P) 

– – – – 

19. Szanse i bariery rozwoju go-
spodarczego Polski (K) 

– – – Sprawdzian działowy 

RAZEM 19 godz. 

RAZEM MODUŁ IV 55 godz. 

RAZEM PROGRAM 200 godz. 

Lekcje przeznaczone na projekt geograficzny 5 godz. 

Lekcje do dyspozycji nauczyciela 35 godz. 

RAZEM 240 godz. 

Symbole jednoliterowe oznaczają typ lub miejsce lekcji:  

O – lekcja organizacyjna,  

P – lekcja powtórzeniowymi,  

K – lekcja kontrolno-oceniająca,  

T – lekcja w terenie 
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1.4. OGÓLNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW  

Uczeń jest podmiotem, którego wspiera się w prawidłowym rozwoju, zgodnym z jego za-

interesowaniami i potrzebami, ale nie kolidującymi z wymaganiami życia społecznego. Reali-

zacja programu polega zarówno na rozwijaniu u uczniów zainteresowań i kształtowaniu po-

staw, jak i zdobywaniu przez nich konkretnych osiągnięć intelektualnych. Jako osiągnięcie 

ucznia rozumie się taki zespół wiadomości i umiejętności z określonej dziedziny wiedzy, 

który jest niezbędny do wykonania konkretnego zadania. Osiągnięcie ucznia jest rezultatem 

procesu uczenia się, przebiegającego pod wpływem określonych wymagań programowych. 

Zapisy osiągnięć i wymagań programowych są takie same, inny jest jednak punkt odniesienia: 

osiągnięcia zdobywa uczeń, starając się spełnić wymagania stawiane przez nauczyciela reali-

zującego program nauczania.  

Z punktu widzenia efektów pracy dydaktycznej rozpatrywać należy dwie kategorie osią-

gnięć ucznia: oczekiwane i rzeczywiste. Pierwsze z nich przewidziane są programem nau-

czania, drugie zaś są faktycznym rezultatem procesu uczenia się. Pełna realizacja programu 

następuje wówczas, gdy zakres wymagań programowych zrówna się z oczekiwanymi osią-

gnięciami ucznia. Ze względu na stopień szczegółowości, w programie rozróżnia się osią-

gnięcia ogólne i szczegółowe. Osiągnięcia ogólne uczeń zdobywa w trakcie realizacji całego 

programu, w wyniku wielokrotnych powtórzeń określonych czynności, natomiast osiągnięcia 

szczegółowe – w ramach konkretnej lekcji. Osiągnięcia ogólne nie odnoszą się do konkretnej 

treści programowej, są zdobywane na różnych lekcjach, za każdym razem w odmiennej sytu-

acji zadaniowej.  

Praca nad rozwiązywaniem zadań geograficznych dzieli się na trzy podstawowe etapy:  

1) zdobywanie informacji 

2) przetwarzanie informacji 

3) prezentowanie informacji 

Każdy z etapów wymaga wypracowania odmiennych procedur postępowania i zastosowa-

nia innych wiadomości i umiejętności, czyli wykorzystania innych osiągnięć ogólnych. 

Zgodnie z założeniami programu uczeń ma osiągnięcia ogólne z zakresu zdobywania infor-

macji, jeżeli podczas rozwiązywania zadań geograficznych potrafi posługiwać się: 

1) mapą, w szczególności orientować się w przestrzeni geograficznej, lokalizować na ma-

pie i przy jej pomocy punkty na powierzchni Ziemi, określać ich wzajemne położenie  

i wyznaczać kierunki 
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2) terminologią geograficzną oraz regułami i teoriami stosowanymi w geografii, czyli ro-

zumie język przedmiotu 

3) danymi statystycznymi, prezentowanymi w postaci tabelarycznej lub graficznej 

4) obliczeniami matematycznymi łącznie z doborem i wyprowadzaniem odpowiednich 

wzorów matematycznych 

5) zasobami informacji, wykorzystując różnorodne źródła wiedzy, np. literaturę popular-

nonaukową, czasopisma, przewodniki turystyczne, Internet, programy radiowe  

i telewizyjne. Uczeń: 

a) śledzi na bieżąco przebieg zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych  

w skali globalnej, krajowej, regionalnej, lokalnej; 

b) aktywnie poszukuje, uzyskuje i ocenia materiał źródłowy pod względem wiarygod-

ności i przydatności do określonego celu; 

c) odczytuje informacje prezentowane w różnej postaci: map, planów, rysunków, pro-

filów, przekrojów, fotografii, wykresów, diagramów, schematów, modeli, tabel, danych staty-

stycznych i tekstu; 

d) gromadzi, selekcjonuje, porządkuje i klasyfikuje zdobyte informacje wg przyjętych 

kryteriów; 

e) dokonuje porównań, odnajduje różnice i podobieństwa między poznawanymi obiek-

tami i zjawiskami. 

Uczeń spełnił założenia ogólne z zakresu przetwarzania informacji, jeżeli podczas roz-

wiązywania zadań geograficznych potrafi: 

1) opisywać lub charakteryzować zjawiska i procesy przyrodnicze, społeczne, ekono-

miczne i polityczne w skali globalnej, krajowej, regionalnej, lokalnej, uwzględniając ich roz-

mieszczenia, natężenia, zróżnicowania, przebiegu, struktury i mechanizmu działania,  

a także wyjaśniać ich przyczyny, wykazywać zależności między nimi; 

2) formułować problemy wynikające z funkcjonowania społeczeństw, gospodarki, 

szczególnie w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym; 

3) na podstawie uzyskanych informacji przewidywać zmiany w przyrodzie  

i w działaniach ludzi, a także przewidywać skutki tych zmian w skali globalnej, regionalnej  

i lokalnej; 

4) oceniać walory środowiska przyrodniczego z punktu widzenia określonych potrzeb 

społeczeństwa i jego działalności; 

5) uzasadniać konieczność ochrony środowiska przyrodniczego i racjonalnego gospo-

darowania jego zasobami; 
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6) kształtować własny pogląd na świat, wyrażać opinie oraz oceniać i uzasadniać de-

cyzje mające wpływ na życie społeczne, gospodarkę i środowisko przyrodnicze, mając na 

względzie różne punkty widzenia.  

7) wysuwać własne propozycje przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom społecz-

nym, ekonomicznym i politycznym oraz w środowisku przyrodniczym. 

Przyjmuje się też, że uczeń spełnił osiągnięcia ogólne z zakresu prezentowania in-

formacji, jeżeli potrafi ustnie, pisemnie i graficznie przedstawić w zrozumiały sposób wybra-

ne zagadnienie, z użyciem zróżnicowanych technik informacyjno-komunikacyjnych. 

1.5. POSTAWY UCZNIÓW 

Zgodnie z założeniami podstawy programowej, do celów wychowawczych szkoły ponad-

gimnazjalnej należy m.in. kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu roz-

wojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzial-

ność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznaw-

cza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, 

podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest 

kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania obcych i własnych tradycji i 

kultur. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji. 

Podczas realizacji programu nauczania geografii, na pierwszy plan wysuwa się kształtowanie 

postaw: 

1) szacunku dla praw przyrody i jej różnorodności oraz dziedzictwa kulturowego społe-

czeństw 

2) aktywności w działaniach na rzecz ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego 

3) postępowania zgodnie z zasadami zdrowego stylu życia, propagowania go wśród innych 

ludzi, w szczególności prawidłowego odżywiania się oraz aktywności fizycznej  

i intelektualnej, tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. 

Cele programu należy uznać za zrealizowane, jeżeli uczeń będzie stosować wiedzę geogra-

ficzną i postawy uzyskane na lekcjach geografii nie tylko w szkole, ale także w pracy zawo-

dowej i codziennym życiu. 
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CZĘŚĆ II. REALIZACJA PROGRAMU 

2.1. OPERACJONALIZACJA CELÓW NAUCZANIA 

W praktyce dydaktycznej wielokrotnie zachodzi konieczność takiego sformułowania celów, aby były one za-

pisane jako efekty kształcenia po poszczególnych lekcjach lub po ich cyklu. W niniejszym programie nauczania 

cele te określane są jako oczekiwane osiągnięcia szczegółowe uczniów, rozumiane jako zespół wiadomości i 

umiejętności niezbędny do wykonania ściśle określonego zadania. Osiągnięcia szczegółowe dotyczą konkretne-

go zagadnienia z treści programu. Są one wyrażone są za pomocą czasowników operacyjnych, tzn. nazwana 

jest czynność, którą uczeń powinien umieć samodzielnie wykonywać po zakończeniu lekcji. Czasowniki te są 

bardzo przydatne w systemie kontroli i oceny osiągnięć uczniów, ponieważ użyte w trybie rozkazującym, za-

mieniają się w polecenia (zadania) dla ucznia. Jeżeli uczeń wykona te polecenia prawidłowo, przekonujemy się, 

że zdobył on założone w programie osiągnięcia szczegółowe, a zatem zrealizowane zostały cele programu. W 

tabeli 6. zamieszczono objaśnienia najczęściej stosowanych w nauczaniu geografii czasowników operacyjnych. 

Aby sformułować osiągnięcia szczegółowe z określonego zagadnienia programowego, należy dokładnie opi-

sać:  

1) czynność, którą uczeń wykonuje (według przykładów podanych w tabeli 6.) 

2) warunki wykonywania tej czynności (np. w terenie, posługując się mapą, za pomocą linijki, korzystając z 

danych statystycznych) 

3) ewentualnie sprawność i dokładność wykonywania (np. biegle, z dokładnością do 1 mm, z dokładnością 

do 1 stopnia). 

Pełny wykaz osiągnięć szczegółowych, czyli efektów kształcenia, opracowuje nauczyciel samodzielnie w 

planie wynikowym. Plan ten opisuje szczegółowo rezultat (wynik), jaki powinien zostać osiągnięty w ramach 

określonych godzin lekcyjnych. Plan wynikowy jest uszczegółowieniem i dopasowaniem programu do konkret-

nych warunków nauczania, na które składają się: zdolności i zainteresowania uczniów, specyficzne warunki 

geograficzne – przyrodnicze, społeczne, gospodarcze w otoczeniu szkoły, liczba godzin lekcyjnych, dostępność 

środków dydaktycznych, potrzeby społeczności lokalnej, preferencje nauczyciela. Za pierwszoplanowe należy 

uważać zdobywanie tych osiągnięć szczegółowych, które są konieczne do zrealizowania celów ogólnych pro-

gramu i wymagań podstawy programowej.  

Plan wynikowy uwzględnia:  

 treść nauczania, opisaną językiem efektów kształcenia (szczegółowe osiągnięcia ucznia) 

 metody pracy 

 środki dydaktyczne. 

Zapisy osiągnięć szczegółowych zawarte w planie wynikowym są niezastąpione w badaniu wyników kształ-

cenia. Pomagają one tak dobrać i skonstruować zestawy zadań kontrolnych (sprawdzianów), aby można było 

obiektywnie ocenić poziom osiągnięć uczniów. Plan wynikowy, zawierający sugestie dotyczące metod naucza-

nia i środków dydaktycznych, ułatwia także opracowanie scenariuszy lekcji. 

Osiągnięcia szczegółowe zapisane w planie wynikowym dzielą się według: 
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1) kategorii celów nauczania A, B, C, D (zapamiętanie, zrozumienie oraz stosowanie wiadomości w sytua-

cjach typowych i nietypowych); 

2) zagadnień treści nauczania, usystematyzowanych w postaci modułów, działów, jednostek tematycznych. 

W niniejszym planie wynikowym zrezygnowano z podziału osiągnięć szczegółowych na poziomy (np. pod-

stawowy, rozszerzający i dopełniający), zakładając, że podstawa programowa w każdym zapisie określa wyma-

gania pełne, obowiązujące każdego ucznia.  

Podział osiągnięć szczegółowych ma kategorie ABCD nawiązuje do hierarchicznej klasyfikacji B. Niemier-

ki. Dwie pierwsze kategorie – A i B dotyczą wiadomości ucznia, pozostałe – C i D określa się jako umiejętności. 

Kategoria A – zapamiętanie wiadomości, oznacza zdolność ucznia do odtworzenia informacji w takiej samej 

postaci, w jakiej była mu podana. Zapamiętanie może dotyczyć na przykład liczb, jednostek miar, dat, nazw, 

symboli, faktów, praw i teorii naukowych, metod i procedur postępowania, a także cech, położenia, uporządko-

wania i sklasyfikowania obiektów. 

Kategoria B – zrozumienie wiadomości, oznacza zdolność ucznia do przedstawienia informacji w innej for-

mie, niż była mu podana. Zrozumienie może dotyczyć znaczenia tekstu, rysunku, wykresu, diagramu, fotografii, 

filmu, a także terminów, charakteru zjawisk, relacji między obiektami lub zjawiskami (w tym zależności, podo-

bieństw, różnic) itp. 

Kategoria C – zastosowanie wiadomości w sytuacjach typowych, oznacza zdolność ucznia do zastosowania 

informacji w celu osiągnięcia nowego, nieznanego wcześniej wyniku według znanej sobie procedury (drogi 

postępowania). Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych może dotyczyć określania położenia i kierun-

ków, obserwacji i pomiarów, obliczeń według wzoru, wykonywania rysunków, tworzenia zestawień tabelarycz-

nych, konstruowania wykresów, diagramów, modeli.  

Kategoria D – zastosowanie wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych), oznacza zdolność 

ucznia do zastosowania informacji w celu osiągnięcia nowego, nieznanego wcześniej wyniku według własnego 

pomysłu (samodzielnie opracowanej drogi postępowania). Stosowanie wiadomości w sytuacjach nietypowych 

może dotyczyć samodzielnego przeprowadzenia analizy i syntezy informacji, wyciągania wniosków, odnajdy-

wania zależności, podobieństw i różnic między obiektami bądź zjawiskami, opracowania klasyfikacji obiektów 

lub zjawisk, znajdowania przyczyn, przewidywania skutków, przeprowadzenia dowodu, projektowania lub oce-

niania określonej działalności. 
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Tabela 6. Czasowniki operacyjne i ich zastosowanie do sformułowania poleceń sprawdzających 

Czasowniki opisujące osiągnięcia ucznia  

(czynności ucznia). Uczeń: 

Najczęstsze kategorie 

osiągnięć ABCD 

Polecenia sprawdzające 

osiągnięcia ucznia 

● analizuje – wyodrębnia elementy z pewnej całości, wskazuje 

związki między nimi, wydobywa informacje podane w różnej 

formie (tekst źródłowy, rysunek, wykres, fotografia, film pre-

zentacja multimedialna itp.), aby mogły być podstawą formu-

łowania twierdzeń, wnioskowania, interpretacji 

C lub D Zanalizuj… 

● charakteryzuje – określa lub opisuje cechy wyróżniające, 

szczególne 

C Scharakteryzuj… 

● czyta – zamienia w myśli symbole na odpowiadające im 

informacje, nadaje symbolom określone znaczenie (czyta tekst, 

wykres, mapę itp.), jeżeli czyta ze zrozumieniem, przedstawia 

informacje w inny sposób, niż zostały podane 

B Przeczytaj… 

● definiuje, formułuje definicję – dokładnie objaśnia określony 

termin, precyzyjnie określa jego znaczenie 

D Sformułuj definicję… 

● dokumentuje – zapisuje wyniki obserwacji, pomiarów, ba-

dań, doświadczeń itp. 

C lub D Dokumentuj, zapisz wyni-

ki… 

● dowodzi, przeprowadza dowód – uzasadnia określone twier-

dzenie 

D Udowodnij… 

● eksperymentuje, przeprowadza eksperyment, doświadczenie 

– wykonuje czynności służące odtworzeniu zjawiska w sztucz-

nych warunkach 

D Przeprowadź ekspery-

ment… 

● formułuje – zwięźle wyraża określoną myśl, nadaje jej kon-

kretną formę słowną, precyzuje, tworzy spójną logicznie wy-

powiedź 

C lub D Sformułuj wniosek… 

Sformułuj problem… 

● identyfikuje – rozpoznaje, utożsamia, kojarzy ze sobą różne 

obiekty, nadaje pojedynczym symbolom określone znaczenie 

B Rozpoznaj… 

● interpretuje – przedstawia odczytane informacje w inny spo-

sób, niż były podane 

B Zinterpretuj… 

● klasyfikuje – przyporządkowuje, zalicza, kwalifikuje, przypi-

suje zadane obiekty lub zjawiska do określonych kategorii 

według przyjętych lub samodzielnie dobranych kryteriów, 

umieszcza we właściwym miejscu 

C lub D Sklasyfikuj… 

● kreśli – rysuje wykres, diagram, wykonuje precyzyjny rysu-

nek wg wzorca lub własnego pomysłu 

C lub D Wykreśl rysunek, wy-

kres… 

● konstruuje – tworzy, składa całość z poszczególnych elemen-

tów (np. model, wykres, precyzyjny rysunek) wg wzorca lub 

C lub D Skonstruuj… 
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własnego pomysłu 

● lokalizuje na mapie – odnajduje na mapie, wskazuje położe-

nie i granice zadanego obiektu 

A Zlokalizuj, znajdź… 

● mierzy – posługuje się przyrządami pomiarowymi w celu 

zbadania określonych cech lub wyznaczenia położenia (katego-

ria D – gdy uczeń samodzielnie dobiera przyrząd pomiarowy) 

C lub D Zmierz… 

● objaśnia – tłumaczy, interpretuje, przedstawia w inny, bar-

dziej zrozumiały sposób 

B Objaśnij … 

● oblicza – odnajduje wynik posługując się działaniami mate-

matycznymi 

C lub D Oblicz… 

● obserwuje – uważnie ogląda w sposób ukierunkowany, w 

określonym celu, dokonuje systematycznych spostrzeżeń 

zgodnie z określonymi procedurami (kategoria D – gdy uczeń 

samodzielnie dobiera przyrządy i opracowuje procedurę ob-

serwacji) 

C lub D Zaobserwuj… 

● ocenia – nadaje określonym obiektom, cechom, zjawiskom 

pewne wartości według określonego kryterium, porównuje z 

innymi, określa jakość używając przymiotników: sprzyjający, 

niesprzyjający, lepszy, gorszy, słabszy, silniejszy itp., wydaje 

opinię, osądza 

D Oceń… 

● odczytuje z mapy (tabeli, schematu, wykresu, diagramu) – 

odnajduje określone symbole i przypisuje im odpowiednie 

znaczenie zgodnie z legendą mapy w celu zdobycia informacji 

na zadany temat  

B Odczytaj… 

● odnajduje – odszukuje, zdobywa określone informacje lub 

przedmioty, wybiera te, które spełniają określone kryteria 

C lub D Znajdź… 

● określa – wyodrębnia cechy charakterystyczne, opisuje miej-

sce i granice, precyzuje, wyznacza zakres terminu, konkretyzu-

je, przybliża 

C lub D Określ… 

● opisuje – przedstawia szczegóły dotyczące wyglądu określo-

nego obiektu lub przebiegu konkretnego zjawiska, niekoniecz-

nie wyróżniając cechy szczególne 

B Opisz… 

● opracowuje – wykonuje złożone zadanie, plan, projekt, sce-

nariusz, nadaje im określoną formę i treść 

D Opracuj… 

● planuje – określa zamierzenia, sposoby postępowania, prze-

widuje kolejne czynności do wykonania, opracowuje harmono-

gram przedsięwzięcia 

D Zaplanuj… 

● podaje nazwy, liczby, wartości, cechy, definicje – odtwarza 

je z pamięci 

A Podaj… 
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● porównuje – wyciąga wnioski z zestawienia różnych warto-

ści, cech itp., wymienia podobieństwa i różnice między zada-

nymi obiektami, używając przymiotników, np.: większe, 

mniejsze, wyższe, niższe, lepsze, gorsze 

C Porównaj… 

● porządkuje – układa w kolejności zadane obiekty, cechy lub 

zjawiska według określonego kryterium np. od największego 

do najmniejszego, od najwyższego do najniższego, od najbliż-

szego do najdalszego 

C Uporządkuj… 

● posługuje się mapą – używa mapę do wykonania określo-

nych zadań, np. w celu uzyskania informacji, orientacji w tere-

nie, zaplanowania działań 

C lub D Posłuż się, użyj… 

● posługuje się przyrządami – używa je zgodnie z przeznacze-

niem, w celu zbadania określonych cech obiektów lub zjawisk, 

przebiegu procesu itp. 

C lub D Posłuż się, zastosuj… 

● posługuje się terminem – stosuje je we właściwej sytuacji, w 

odpowiednim miejscu, używa zgodnie z jego znaczeniem 

C Zastosuj… 

● projektuje, opracowuje projekt – układa szczegółowy, spójny 

plan działań zmierzających do określonego celu, przedstawia 

precyzyjnie pomysł w postaci tekstowej lub graficznej 

D Zaprojektuj… 

● proponuje, wysuwa propozycje – zgłasza pomysł wykonania 

lub rozwiązania określonego zadania 

D Zaproponuj… 

● przedstawia (prezentuje) – podaje informacje na zadany te-

mat w określony sposób (słownie, pisemnie, graficznie), tłu-

maczy, wyjaśnia 

B Przedstaw, zaprezentuj… 

● przeprowadza doświadczenie, eksperyment, próbę – wykonu-

je czynności służące odtworzeniu zjawiska w sztucznych wa-

runkach 

D Przeprowadź…  

● przewiduje, prognozuje – przedstawia dalszy tok zdarzeń na 

podstawie wniosków z dotychczasowego ich przebiegu, określa 

prawdopodobne sytuacje w przyszłości  

D Prognozuj… 

● przyporządkowuje – przypisuje, dopasowuje do siebie różne 

obiekty lub cechy wg określonego kryterium 

C Przyporządkuj… 

● rozpoznaje – kwalifikuje na podstawie określonych cech do 

odpowiedniej grupy, stwierdza tożsamość, podaje prawidłową 

nazwę 

A Rozpoznaj… 

● rozróżnia, odróżnia – rozpoznaje odmienności między róż-

nymi obiektami, zjawiskami, nie myli ich ze sobą, wymienia 

lub wyszukuje różnice 

B lub C Rozróżnij, wymień różni-

ce… 
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● rozważa – zestawia ze sobą argumenty za i przeciw, wyciąga 

wnioski z tego zestawienia 

D Rozważ… 

● selekcjonuje, przeprowadza selekcję, dokonuje selekcji – 

wybiera informacje lub przedmioty, które spełniają określone 

kryteria 

C lub D Przeprowadź selekcję,  

wybierz… 

● sporządza – porządkuje i zestawia informacje wg określonej 

zasady, wykonuje listę, zestawienie, tabelę 

C lub D Sporządź… 

● streszcza – zwięźle objaśnia treść, uwzględniając najważniej-

sze informacje 

B lub C Streść… 

● szacuje – określa wartość przybliżoną, szacunkową C Oszacuj… 

● uzasadnia – popiera dowodami, argumentami, wyjaśnia, 

dlaczego zjawisko przebiega w określony sposób, obiekty mają 

określone cechy, przekonuje o konieczności podejmowania 

określonych działań, przedstawia związki przyczynowo-

skutkowe  

D Uzasadnij… 

● wnioskuje – wyprowadza na podstawie zdobytych informacji 

nowe twierdzenie (wniosek) 

C lub D Wnioskuj, wyciągnij 

wnioski… 

● wskazuje na mapie – odnajduje na mapie odpowiedni sym-

bol, rozpoznaje jego znaczenie, podaje nazwę odpowiadającego 

mu obiektu 

A Wskaż… 

● wyjaśnia – tłumaczy, interpretuje, przedstawia w inny, bar-

dziej zrozumiały sposób 

B Wyjaśnij, wytłumacz… 

● wyjaśnia termin – objaśnia, formułuje jego definicję w taki 

sposób, aby była zrozumiała 

B Wyjaśnij… 

● wykazuje – udowadnia, przekonuje, układa tok rozumowania 

w celu udowodnienia określonego twierdzenia 

D Wykaż, udowodnij… 

● wymienia, wylicza – podaje fakty, nazwy, liczby, cechy, 

zjawiska spełniające określone kryterium wyboru w dowolnej 

kolejności, bez dodatkowego opisu, wyjaśnienia, komentarza 

A Wymień, wylicz… 

● wyróżnia – rozpoznaje określone obiekty spośród podanych C Wyróżnij… 

● wyznacza – odnajduje wartość za pomocą określonej proce-

dury 

C lub D Wyznacz… 
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2.2. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW PROGRAMU 

Osiągnięcia ogólne uczniów dotyczą stosowania wiedzy geograficznej w różnych sytuacjach. Uczniowie zy-

skują osiągnięcia ogólne stopniowo, zdobywając na kolejnych lekcjach osiągnięcia szczegółowe. Podczas tego 

procesu uczniowie starają się samodzielnie zdobywać wiadomości, przetwarzać je oraz wykorzystywać do wy-

konywania określonych zadań typowych, a następnie problemowych.  

Nauczyciel powinien do minimum ograniczyć metody podające, stosować zaś powszechnie metody wyzwa-

lające aktywność twórczą uczniów (głównie metody praktyczne), pobudzające ich ciekawość (przede wszystkim 

metody poszukujące) oraz poruszające pozytywne emocje (w dużej mierze metody waloryzacyjne). Część zadań 

uczniowie wykonują indywidualnie, a część w 3–5 osobowych zespołach. Nauczyciel przede wszystkim organi-

zuje pracę uczniów, stawia przed nimi zadania do wykonania, wspiera samodzielne, aktywne i twórcze uczenie 

się, pomaga w rozstrzyganiu sporów, pilnuje, aby uczniowie dochodzili do poprawnych rozwiązań, stoi na straży 

porządku i dyscypliny. Większość wymagań podstawy programowej jest tak sformułowana, że prowokuje do 

stawiania problemów, a następnie do poszukiwania ich rozwiązania metodą dyskusji w zespołach uczniowskich. 

Wnioski wypracowane podczas dyskusji uczniowie zapisują najczęściej na arkuszach papieru (stąd niezbędne są 

odpowiednie materiały piśmienne), a następnie prezentują wszystkim uczniom w klasie. Taki system pracy moż-

na zastosować podczas realizacji programu zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym. W naucza-

niu w zakresie rozszerzonym występuje dodatkowy czynnik motywujący uczniów do samodzielnej pracy, jak 

wykonanie pracy badawczej oraz przygotowanie się do matury. 

Jak podano w części I Założenia ogólne programu, praca nad rozwiązywaniem zadań geograficznych dzieli 

się na trzy podstawowe etapy:  

1) zdobywanie informacji 

2) przetwarzanie informacji 

3) prezentowanie informacji. 

Na etapie zdobywania informacji występują następujące kategorie zadań: 

1) poszukiwanie źródeł informacji, 

2) poszukiwanie informacji, 

3) gromadzenie informacji, 

4) selekcja informacji, z uwzględnieniem jej aktualności, wiarygodności i przydatności. 

Kształtowanie umiejętności przetwarzania i stosowania informacji w różnych sytuacjach odbywa się w 

trakcie wykonywania zadań obejmujących: 

1) analizę i syntezę informacji, 

2) dostrzeganie podobieństw i różnic między obiektami lub zjawiskami,  

3) porządkowanie i klasyfikację obiektów lub zjawisk, 

4) odnajdywanie zależności między zjawiskami,  

5) wyciąganie wniosków, 

6) przewidywanie przebiegu zdarzeń,  

7) ocenę zdarzeń z określonego punktu widzenia, 

8) proponowanie rozwiązań rozpatrywanych problemów, 
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9) planowanie i projektowanie działań własnych z uwzględnieniem zdobytych informacji. 

Na tym etapie pracy mogą być zastosowane różne metody dyskusji (np. metaplan, drzewo decyzyjne, „za i 

przeciw”) oraz metody kreatywne (burza mózgów, mapa mentalna, linia czasu itp.). Możliwości wykorzystania 

metod praktycznych (projektowanie, opracowanie referatu, prezentacji multimedialnej itp.) są dużo mniejsze, 

ponieważ ze względu na pracochłonność mają zastosowanie głównie pracy pozalekcyjnej. Na ostatnim etapie 

zdobyta i przetworzona informacja może być zaprezentowana przez ucznia w różnej formie: ustnej, pisemnej, 

graficznej, a nawet multimedialnej. 

Do najtrudniejszych i najbardziej złożonych zadań dla ucznia należą: proponowanie rozwiązań, przewidywa-

nie przebiegu zdarzeń, a następnie ich ocena z określonego punktu widzenia. Aby zadania te mogły być zreali-

zowane w warunkach pełnej samodzielności, powinien on równomiernie rozwijać umiejętności o niższym stop-

niu złożoności. Dopiero zdobycie przez ucznia wszystkich osiągnięć otwiera mu drogę do przeprowadzenia 

racjonalnego i skutecznego planowania swoich działań. Umiejętność planowania (zawierająca w sobie przewi-

dywanie zdarzeń i ocenę sytuacji) jest warunkiem uzyskania sukcesu życiowego ucznia.  

2.3. KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

Aby na bieżąco kontrolować realizację celów programu, należy systematycznie sprawdzać osiągnięcia 

uczniów. Rezultatem sprawdzania osiągnięć jest informacja zwrotna, które wiadomości i umiejętności przewi-

dziane w programie nauczania są przez uczniów opanowane. Na podstawie tej informacji nauczyciel podejmuje 

swoje działania dydaktyczne, dostosowując je do zmieniających się warunków, potrzeb i możliwości rozwojo-

wych uczniów. Sprawdzanie osiągnięć jest również czynnikiem motywującym ucznia do systematycznej i efek-

tywnej pracy, oddziałuje na niego wychowawczo, pomaga mu w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

wskazując uzdolnienia i wykrywając trudności w nauce. 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów obejmuje: 

a) sprawdzanie pisemne (ocena kategorii S); 

b) sprawdzanie ustne (ocena kategorii U lub A); 

c) sprawdzanie w sytuacjach praktycznych (ocena kategorii P); 

d) obserwację ucznia pracującego w grupie (ocena kategorii G); 

e) kontrolę zeszytów przedmiotowych (ocena kategorii Z). 

Korzystając z zapisów szczegółowych osiągnięć uczniów w planie wynikowym, można łatwo sformułować 

pytania ustne lub ułożyć zadania pisemne do sprawdzianu osiągnięć. Przykłady zamiany zapisów osiągnięć pro-

gramowych na formę polecenia podano w tabeli 3. Nauczyciel może, ale nie musi uzupełnić treści tych poleceń 

o własne komentarze sugerujące treść odpowiedzi. 

Jak podano w uzasadnieniu do podstawy programowej, „regulacja treści kształcenia w języku efektów 

kształcenia (…), ma na celu precyzyjne określenie tego, czego szkoła zobowiązana jest nauczyć przeciętnego 

ucznia”. Oznacza to, że opisana w podstawie programowej treść nauczania powinna być bez trudu opanowana 

przez około połowę populacji uczniów. Uczniowie słabsi mogą mieć trudności ze zrozumieniem niektórych 

zagadnień programowych, zaś uczniowie lepsi będą pracowali poniżej swoich możliwości. Aby temu zapobiec, 

nauczyciel powinien zindywidualizować proces nauczania, różnicując m.in. poziom trudności zadań i wymaga-

jąc większej sprawności w ich rozwiązywaniu. Uczniowie zdolni, aby uzyskać wysokie oceny na miarę swoich 

możliwości, muszą przodować w pracy na lekcji, w szczególności: 
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1) sprawnie zdobywać, przetwarzać i prezentować informacje 

2) samodzielnie rozwiązywać zadania trudne, złożone  

3) proponować nieszablonowe rozwiązania zadań 

4) wykazywać się jak najszerszym zakresem wiadomości i umiejętności 

5) skutecznie przewodzić w pracy zespołowej 

2.4. OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA 

Osiągnięcia uczniów są dokumentowane w postaci ocen bieżących, które z kolei stanowią podstawę śród-

rocznej i końcoworocznej klasyfikacji uczniów, przeprowadzonej zgodnie z zasadami zawartymi w systemie 

oceniania. Oceny bieżące powinny być wystawiane z uwzględnieniem następujących ogólnych kryteriów wy-

magań: 

1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie ma osiągnięć wystarczających do dalszego uczenia się geografii; 

b) nie rozwiązuje najprostszych zadań, nawet przy pomocy innych uczniów lub nauczyciela; 

c) nie zachowuje minimalnej dokładności i staranności, koniecznej do poprawnego rozwiązywania zadania; 

d) nieprawidłowo używa terminy geograficzne wymienione w programie nauczania. 

e) nie potrafi odnajdywać i selekcjonować informacji na zadany temat, nawet mimo wskazania źródła. 

2. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a) zdobył część osiągnięć przewidzianych w programie nauczania, w zakresie wystarczającym do dalszego 

uczenia się geografii; 

b) rozwiązuje proste, typowe zadania, korzystając z pomocy innych uczniów lub nauczyciela; 

c) zachowuje stosunkowo małą dokładność i staranność, jest ona jednak wystarczająca do poprawnego roz-

wiązywania zadania; 

d) prawidłowo używa tylko niektóre terminy geograficzne wymienione w programie nauczania; 

e) odnajduje i selekcjonuje informacje na zadany temat ze wskazanego źródła, ale wykonuje to z pomocą in-

nych uczniów lub nauczyciela. 

3. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) zdobył większość osiągnięć przewidzianych w programie nauczania; 

b) samodzielnie rozwiązuje proste, typowe zadania; 

c) zachowuje dokładność i staranność wystarczającą do poprawnego rozwiązywania zadania; 

d) prawidłowo używa większość terminów geograficznych wymienionych w programie nauczania; 

e) odnajduje i selekcjonuje informacje na zadany temat ze wskazanego źródła. 

4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) zdobył prawie wszystkie osiągnięcia przewidziane w programie nauczania; 

b) samodzielnie rozwiązuje zadania typowe i problemowe o średnim poziomie złożoności; 

c) zachowuje dokładność i staranność wystarczającą do poprawnego rozwiązywania zadania; 

d) wypowiada się pełnymi zdaniami; 

e) prawidłowo posługuje się terminologią geograficzną. 

f) odnajduje i selekcjonuje informacje na zadany temat, korzystając z różnych źródeł. 

5. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
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a) zdobył wszystkie osiągnięcia przewidziane w programie nauczania; 

b) samodzielnie rozwiązuje zadania typowe i problemowe o wysokim poziomie złożoności; 

c) zachowuje wzorową dokładność i staranność w rozwiązywaniu zadań; 

d) wypowiada się pełnymi zdaniami w sposób logiczny i spójny; 

e) bezbłędnie posługuje się terminologią geograficzną; 

f) sprawnie odnajduje i selekcjonuje informacje na zadany temat, korzystając z różnych źródeł. 

6. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a) zdobył nie tylko wszystkie osiągnięcia przewidziane w programie nauczania, ale również wykazał się 

osiągnięciami znacząco wykraczającymi poza program nauczania; 

b) samodzielnie rozwiązuje zadania typowe i problemowe o wysokim poziomie złożoności, proponuje roz-

wiązania alternatywne i nieszablonowe; 

c) zachowuje wzorową dokładność i staranność w rozwiązywaniu zadań;  

d) wypowiada się pełnymi zdaniami w sposób logiczny i spójny; 

e) bezbłędnie posługuje się terminologią geograficzną, w tym także nie uwzględnioną w programie naucza-

nia; 

f) sprawnie odnajduje i selekcjonuje obszerne informacje na zadany temat, korzystając z różnych źródeł. 
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2.5. PISEMNE SPRAWDZANIE OSIĄGNIĘĆ 

W celu pisemnego sprawdzenia osiągnięć uczniów nauczyciel przygotowuje odpowiednie zestawy zadań 

zwane sprawdzianami. Procedura i warunki przeprowadzania sprawdzianów powinny być zgodne ze szkolnym 

systemem oceniania. Sprawdziany takie obejmować mogą różne zakresy treści nauczania, od pojedynczego 

zagadnienia do całego działu programu. Każde zadanie sprawdzianu powinno odnosić się do konkretnego osią-

gnięcia zapisanego w programie nauczania. Aby sprawdzian osiągnięć przyniósł wszechstronną informację o 

osiągnięciach ucznia, powinien zawierać zadania sprawdzające osiągnięcia z różnych kategorii i zagadnień. 

Wskazane jest, aby choć w przybliżeniu istniała równowaga w liczebności zadań poszczególnych kategorii A, B, 

C, D. 

Rozwiązanie zadania wymaga wykonania pewnej liczby czynności, za wykonanie których uczniowie otrzy-

mują punkty. W rezultacie zadania bardziej złożone, wymagające wykonania większej liczby czynności i zajmu-

jące przez to uczniowi więcej czasu, mają większą wagę, czyli przypisana jest im większa liczba punktów. Po 

podsumowaniu punktów zdobytych przez ucznia, przelicza się je na oceny bieżące zgodnie ze szkolnym syste-

mem oceniania. Ocena sprawdzianu (S) zależy od sumy uzbieranych punktów. Przykład przeliczania punktów na 

oceny bieżące podano w tabeli 4. Nauczyciel może stosować inne przeliczenia, zgodne ze szkolnym systemem 

oceniania.  

 

Tabela 7. Propozycja przeliczania punktów uzyskanych za sprawdzian na oceny bieżące* 

Odsetek punktów uzyskanych przez ucznia 

z ogólnej liczby punktów sprawdzianu 

Ocena bieżąca 

0 – 30,0 1 (niedostateczny) 

30,1 – 50,0 2 (dopuszczający) 

50,1 – 70,0 3 (dostateczny) 

70,1 – 90,0 4 (dobry) 

90,1 – 100,0 5 (bardzo dobry) 

Ponad 100,0** 6 (celująca) 

*Przy zastosowaniu tradycyjnego systemu ocen bieżących od 1 (najniższa) do 6 (najwyższa). 

**Za rozwiązanie zadań specjalnych, po uzyskaniu minimum 90,1% punktów za pozostałe zadania 

 

2.6. USTNE SPRAWDZANIE OSIĄGNIĘĆ 

Osiągnięcia uczniów zdobyte na poprzednich lekcjach można sprawdzać i oceniać, wysłuchując ich odpo-

wiedzi ustnych. Odpowiedzi te mogą być poparte obliczeniami, rysunkami i schematami wykonywanymi na 

tablicy lub na arkuszu papieru oraz powiązane z wykorzystaniem mapy bądź określonych przyrządów. Pozwala-

ją one nauczycielowi na ocenę sprawności językowej ucznia, znajomości terminów i nazw geograficznych, 

umiejętności budowania wypowiedzi, zmierzającej do rozwiązania zadania lub sformułowania wniosku. Są 

również ważnym czynnikiem wychowawczym, stwarzając uczniom okazję do publicznego zaprezentowania 



 86 

swojej wiedzy i umiejętności. Ustne sprawdzanie osiągnięć powinno obejmować pytania kontrolne w miarę 

możliwości z różnych kategorii i zagadnień.  

Stosownie do jakości odpowiedzi ustnej na zadane pytanie (polecenie) uczniowi przyznaje się punkty: 

– (odpowiedź negatywna) – jeżeli uczeń nie udzielił prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie, nawet przy 

pomocy innych uczniów lub nauczyciela, nie zachował minimalnej dokładności i staranności, niezbędnej do 

poprawnego rozwiązania zadania, nieprawidłowo stosował większość terminów i nazw geograficznych przewi-

dzianych w programie nauczania. 

± (odpowiedź pozytywna, ale słaba) – jeżeli uczeń udzielił odpowiedzi niepełnej, wymagającej pomocy in-

nych uczniów lub nauczyciela, zachował małą dokładność i staranność podczas rozwiązywania zadania, niepra-

widłowo stosował niektóre terminy i nazwy geograficzne, jednak popełnione błędy nie przekreśliły prawidłowe-

go toku rozumowania i możliwości uzyskania poprawnego rozwiązania zadania. 

+ (odpowiedź pozytywna) – jeżeli uczeń wypowiedział się pełnymi zdaniami w sposób logiczny, spójny i 

wyczerpujący, zachował dokładność i staranność niezbędną do poprawnego rozwiązania zadania, prawidłowo 

stosował większość terminów i nazw geograficznych, przedstawił prawidłowy tok rozumowania, dochodząc do 

poprawnego rozwiązania zadania. 

Aby czas na lekcji był racjonalnie wykorzystany na aktywną i twórczą pracę, uczniowie powinni mieć jak 

najwięcej okazji do wypowiedzi. Z tego powodu zarówno pytania nauczyciela, jak i odpowiedzi pojedynczych 

uczniów nie powinny być zbyt długie, rozbudowane i przez to czasochłonne. Proponuje się zatem, aby podczas 

odpowiedzi ustnej, która podlega ocenie, uczeń odpowiadał na co najwyżej trzy pytania zadane przez nauczycie-

la. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania nauczyciel podsumowuje zdobyte punkty i wystawia ocenę 

kategorii U (tabela 8.). Ocenę 5 można na życzenie ucznia podwyższyć do 6, jeżeli odpowie od poprawnie na 

czwarte pytanie z zakresu wiadomości i umiejętności wykraczającego poza program. Oczywiście nauczyciel 

może stosować inne reguły oceniania odpowiedzi ustnej, zgodne ze szkolnym systemem oceniania. 
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Tabela 8. Propozycja systemu kontroli i oceny odpowiedzi ustnej ucznia 

Uczniowie PYTANIE I PYTANIE II PYTANIE III Ocena* 

 + + + 5 

 + + ± 5 

 + + – 4 

 + ± ± 4 

 + ± – 3 

 ± ± ± 3 

 + – – 2 

 ± ± – 2 

 ± – – 1 

 – – – 1 

*Przy zastosowaniu tradycyjnego systemu ocen bieżących od 1 (najniższa) do 6 (najwyższa). 

+ odpowiedź poprawna, ± odpowiedź poprawna, ale wymagająca uzupełnienia, – odpowiedź błędna 

 

Oceniane mogą być również odpowiedzi dotyczące nowych zagadnień, poruszanych po raz pierwszy na bie-

żącej lekcji, jednak pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia się ucznia do zabrania głosu. Oceny tych odpo-

wiedzi należy odróżnić od ocen osiągnięć uczniów, nadając im odrębny status, np. ocen aktywności uczniów 

(oceny kategorii A). 

2.7. SPRAWDZANIE ZADAŃ PRAKTYCZNYCH 

Niezależnie od wyników pisemnego i ustnego sprawdzania osiągnięć, nauczyciel powinien zadawać do wy-

konania, a następnie kontrolować prace praktyczne uczniów. Dotyczy to szczególnie nauczania w zakresie roz-

szerzonym, w ramach którego podstawa programowa przewiduje, że „uczeń przeprowadza badania wybranych 

elementów środowiska geograficznego w regionie zamieszkania według przygotowanego planu”. Rezultatem 

pracy praktycznej uczniów mogą być: 

1) opracowania wykonane przez uczniów w wyniku samodzielnych obserwacji i pomiarów obiektów bądź 

zjawisk występujących w ich regionie zamieszkania; 

2) krótkie opracowania dotyczące wybranych wydarzeń na świecie, w Polsce i we własnym regionie, wyko-

nane na podstawie informacji z prasy, radia, telewizji, w miarę możliwości również Internetu; 

3) krótkie opracowania charakteryzujące wybrane państwo lub region kompleksowo lub w określonej dzie-

dzinie na podstawie różnych źródeł informacji: atlasu, podręcznika, literatury popularnonaukowej, filmów, mul-

timediów; 
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Opracowania te muszą być wykonane przez ucznia samodzielnie. Powinny zawierać nie tylko tekst, ale także 

ilustracje (np. rysunki, fotografie, schematy, szkice, wykresy, mapy), ewentualnie wykazy i zestawienia tabela-

ryczne. W tekście powinny być umieszczone odsyłacze do tych ilustracji, a także do literatury źródłowej lub 

stron internetowych. 

Ocena tych prac odbywa się według następujących kryteriów: 

a) poprawność merytoryczna i językowa; 

b) zgodność treści z tematem, jej przejrzystość i porządek, z uwzględnieniem wstępu, rozwinięcia i zakoń-

czenia; 

c) dobór treści i materiału ilustracyjnego, umiejętność oceny wiarygodności i selekcji źródeł informacji; 

d) estetyka i staranność wykonania, czytelność i funkcjonalność rozwiązań graficznych; 

e) jakość bibliografii, różnorodność wykorzystanych źródeł informacji, umiejętność powoływania się na lite-

raturę źródłową. 

2.8. OCENA WSPÓŁPRACY W ZESPOLE 

Jedną z głównych cech oczekiwanych od ucznia szkoły ponadgimnazjalnej jest umiejętność zgodnej i sku-

tecznej współpracy w zespole. Sprawdzanie i bieżąca ocena tej współpracy w warunkach szkolnych ma na celu 

wzmacnianie u uczniów zachowań pozytywnych z punktu widzenia funkcjonowania grupy i eliminowanie dzia-

łań destrukcyjnych. 

Aby ocenić współpracę ucznia w grupie, nauczyciel powinien zaobserwować: 

a) w jakim stopniu jego zachowanie świadczy o odpowiedzialności za wykonanie zadania powierzonego 

grupie, w szczególności czy podejmuje się pełnienia roli ustalonej przez grupę, czy realizuje zadania wynikające 

z roli prawidłowo i z korzyścią dla grupy; 

b) w jakim stopniu jego zachowanie świadczy o odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy jako całości 

oraz za pełnienie ról przez jej członków, w szczególności czy występuje z inicjatywą pomocy innym uczniom, 

czy akceptuje decyzje grupy i sprzyja rozstrzyganiu sporów. 

Najwyższe noty otrzymują liderzy zespołów i uczniowie prezentujący wyniki pracy w grupie, najniższe, ne-

gatywne oceny osoby przeszkadzające, działające na grupę destrukcyjnie. Współpracę w grupie mogą oceniać: 

nauczyciel lub uczniowie (wzajemnie lub dokonując samooceny), uwzględniając wyżej wymienione kryteria 

oraz zasady przyjęte w szkolnym systemie oceniania. 

2.9. OCENA ZESZYTÓW PRZEDMIOTOWYCH 

Jednym z warunków zwiększenia trwałości efektów procesu uczenia się jest prowadzenie przez ucznia bieżą-

cych notatek w zeszycie przedmiotowym lub regularne rozwiązywanie zadań w zeszycie ćwiczeń. W trosce o 

prawidłowość procesu uczenia się, a także z przyczyn wychowawczych, nauczyciel powinien dokonywać kon-

troli i oceny jakości tych notatek. Oceny za prowadzenie zeszytu przedmiotowego przyznaje się według następu-

jących głównych kryteriów: 

a) poprawność merytoryczna i językowa wykonanych zadań i notatek; 

b) systematyczność sporządzania notatek, wykonywania zadań, w tym również domowych; 

d) estetyka i staranność wykonania, czytelność i funkcjonalność rozwiązań graficznych. 



 89 

2.10. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU 

Dobór metod nauczania i środków dydaktycznych do konkretnego tematu lekcji zależy od wyposażenia pra-

cowni geograficznej oraz wkładu pracy nauczyciela. Program przewidziany jest do realizacji w szkole dysponu-

jącej warunkami do przeprowadzenia lekcji geografii, posiadającej następujący minimalny zestaw środków dy-

daktycznych: 

a) mapy ścienne: mapy fizyczne świata, poszczególnych kontynentów, mapy polityczne świata i poszczegól-

nych kontynentów, mapa fizyczna i administracyjna Polski, mapy tematyczne świata (zwłaszcza strefy klima-

tyczne świata, roślinność, gleby, surowce mineralne, ewentualnie organizacje międzynarodowe, mapa ogólnogo-

spodarcza), mapa przedstawiająca rozwój Unii Europejskiej; 

b) mapy konturowe świata, poszczególnych kontynentów i Polski; 

c) aktualne publikacje statystyczne; 

d) plansze dydaktyczne i foliogramy o tematyce dostosowanej do treści programu oraz sprzęt umożliwiający 

ich wyświetlanie (zastąpić go może projektor multimedialny z komputerem); 

e) materiały piśmienne: zestawy kolorowych flamastrów, papier kolorowy, taśma samoprzylepna oraz arku-

sze papieru A1 do prezentacji wyników pracy w grupach;  

Część plansz dydaktycznych i map ściennych powinna stanowić stałą ekspozycję w pracowni geograficznej. 

Dotyczy to szczególnie map fizycznych i politycznych świata lub Europy. Stwarza to nie tylko specyficzną at-

mosferę pracy w otoczeniu różnych źródeł informacji, ale również pozwala uczniom mimochodem utrwalić w 

pamięci obraz rozmieszczenia obiektów geograficznych na Ziemi. Ekspozycję tą można modyfikować, stosow-

nie do tematyki działów programu czy lekcji, np. w pierwszej fazie realizacji programu najbardziej potrzebna 

jest mapa fizyczna świata, a począwszy od tematu 6 częściej wykorzystywana jest mapa polityczna świata. Przy-

datne są też zmieniane co pewien czas gazetki ścienne poświęcone aktualnym wydarzeniom na świecie. 

Warunkiem realizacji programu jest również zapewniony dostęp uczniów do biblioteki, w której zasobach 

znajdują się: 

a) słowniki nazw i terminów geograficznych, encyklopedie ogólne i geograficzne (w tym multimedialne); 

b) atlasy geograficzne świata; 

c) najbardziej aktualne publikacje statystyczne; 

d) prenumerowane na bieżąco czasopisma popularnonaukowe (zwłaszcza geograficzne), krajoznawcze i tu-

rystyczne. 

e) wybrana literatura naukowa i popularnonaukowa z zakresu geografii, poradniki, korepetytoria i zbiory za-

dań z geografii; 

f) wybrana literatura podróżnicza, dokumentalna; 

g) wybrane albumy zawierające treści geograficzne. 

Wyposażenie pracowni można wzbogacić m.in. o zamontowany na stałe projektor multimedialny połączony 

z komputerem podłączonym do Internetu, tablicę interaktywną, piloty interaktywne. Sprzęt taki pozwala na 

pracę z fotografiami, animacjami i filmami dydaktycznymi, a także na stosowanie metod interaktywnych, zwięk-

szających zaangażowanie uczniów, a przez to podnoszących atrakcyjność i efektywność lekcji.  

Ponadto uczeń powinien mieć do własnej dyspozycji: 

a) podręcznik do geografii o treści umożliwiającej realizację programu; 

b) zeszyt ćwiczeń lub zbiór zadań z geografii dostosowany do treści podręcznika i programu nauczania; 
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c) atlas geograficzny dla szkoły ponadgimnazjalnej; 

d) zeszyt przedmiotowy; 

e) przybory do wykonywania rysunków: ołówek, kroczek, linijka, ekierka, kątomierz. 
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PLAN WYNIKOWY  

DO ZAKRESU PODSTAWOWEGO (ZAŁĄCZNIK DO PROGRAMU NAUCZANIA) 

Prezentowany plan wynikowy obejmuje 26 tematów, przy czym każdy z nich realizowany jest na jednej godzinie lekcyjnej. Do każdego tematu dołączony jest obszerny 

wykaz szczegółowych osiągnięć ucznia, metod nauczania i środków dydaktycznych. Oczywiście nie wszystkie z proponowanych osiągnięć mogą uczniowie zdobyć w krót-

kim czasie jednej lekcji. Nauczyciel wybiera tylko te, które są przez jego uczniów możliwe do zyskania i pozwalają im na spełnienie wymogów podstawy programowej. To 

samo dotyczy metod nauczania i środków dydaktycznych wymienionych w planie wynikowym. Zadaniem nauczyciela jest zastosowanie przede wszystkim tych, które w jego 

ocenie są najbardziej skuteczne w procesie nauczania. Nauczyciel może te metody i środki swobodnie dobierać, modyfikować lub zastępować innymi, stosownie do potrzeb, 

możliwości i zainteresowań uczniów. Warto też pamiętać, że podczas wykonywania zadań na lekcji należy skorzystać z osiągnięć uczniów zdobytych w gimnazjum, a nawet 

w szkole podstawowej. Dotyczy to zwłaszcza tematów obszernych w treść nauczania, np. Zmiany liczby ludności świata i ich następstwa, Procesy koncentracji ludności i 

gospodarki w miastach, Energia podstawą życia i gospodarki człowieka. Należy też pamiętać, że niektóre zagadnienia zostaną jeszcze raz poruszone w ramach realizacji 

zakresu rozszerzonego, nie ma więc obawy, że przyszły maturzysta nie przeanalizuje ich dostatecznie dogłębnie. 
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Temat 1. Środowisko przyrodnicze człowieka jako źródło zasobów 

 

Wymagania przewidziane w podstawie programowej Kategorie szczegółowych osiągnięć ucznia 

z geografii dla szkoły podstawo-

wej (jako podbudowa programo-

wa) 

z geografii dla liceum – zakres 

podstawowy 

Zapamiętanie 

i zrozumienie wiadomości 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach typowych  

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach nietypowych  

(problemowych) 

Szkoła podstawowa PL Kategorie A i B Kategoria C Kategoria D 

Uczeń rozpoznaje w terenie przy-

rodnicze (nieożywione 

i ożywione) oraz antropogeniczne 

składniki krajobrazu i wskazuje 

zależności między nimi 

Uczeń formułuje problemy wyni-

kające z eksploatowania zasobów 

odnawialnych i nieodnawialnych; 

potrafi przewidzieć przyrodnicze i 

pozaprzyrodnicze przyczyny i 

skutki zakłóceń równowagi eko-

logicznej 

Uczeń wymienia rodzaje potrzeb 

człowieka, wymienia możliwości 

ich zaspokojenia; wyjaśnia, czym 

są zasoby przyrody, wymienia ich 

rodzaje; wyjaśnia, co to jest śro-

dowisko przyrodnicze człowieka, 

wymienia jego elementy; wyja-

śnia terminy ekologia, ekosystem 

i ruch ekologiczny; wyjaśnia, na 

czym polega równowaga w śro-

dowisku przyrodniczym oraz 

równowaga ekologiczna 

Uczeń odnajduje przykłady 

współzależności między elemen-

tami środowiska przyrodniczego; 

odnajduje przykłady zakłócenia 

równowagi ekologicznej pod 

wpływem czynników naturalnych 

oraz działalności człowieka, od-

najduje potrzeby człowieka wy-

magające wykorzystania zasobów 

przyrody, formułuje problemy 

wynikające z eksploatowania 

zasobów odnawialnych i nieod-

nawialnych 

Uczeń przewiduje skutki zakłóce-

nia równowagi w przyrodzie wy-

wołane przez wybrane rodzaje 

działalności człowieka, uzasadnia 

konieczność ochrony zasobów 

nieodnawialnych 

Metody nauczania: operatywne – korzystanie ze źródeł informacji (podręcznika, słownika terminów geograficznych, atlasu geograficznego), burza mózgów (przykłady 

zakłócenia równowagi ekologicznej), mapa mentalna (potrzeby człowieka, współzależności między elementami środowiska przyrodniczego),  

Środki dydaktyczne: mapa fizyczna świata, słownik terminów geograficznych, materiały piśmienne do samodzielnej pracy w grupach. 



 93 

 

Temat 2. Woda jako podstawowy warunek egzystencji człowieka 

 

Wymagania przewidziane w podstawie programowej Kategorie szczegółowych osiągnięć ucznia 

z geografii dla gimnazjum 

(jako podbudowa programowa) 

z geografii dla liceum – zakres 

podstawowy 

Zapamiętanie 

i zrozumienie wiadomości 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach typowych 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach nietypowych  

(problemowych) 

PG PL Kategorie A i B Kategoria C Kategoria D 

Uczeń wykazuje, na przykładzie 

strefy Sahelu, związek pomiędzy 

formami gospodarowania czło-

wieka a zasobami wodnymi; uza-

sadnia potrzebę racjonalnego 

gospodarowania w środowisku 

charakteryzującym się poważny-

mi niedoborami słodkiej wody 

Uczeń charakteryzuje obszary 

niedoboru i nadmiaru wody na 

świecie i określa przyczyny tego 

zróżnicowania (w tym zanie-

czyszczenia wód); przedstawia 

projekty rozwiązań stosowanych 

w sytuacjach braku lub niedobo-

rów wody w różnych strefach 

klimatycznych 

Uczeń wymienia zastosowania 

wody w życiu i gospodarce czło-

wieka, opisuje schemat obiegu 

wody w przyrodzie; wymienia 

składniki bilansu wodnego, roz-

różnia bilans wodny dodatni i 

ujemny, wskazuje na mapie świa-

ta obszary nadmiarów i deficytów 

wody, wyjaśnia przyczyny niedo-

borów wody na obszarach silnie 

uprzemysłowionych i zurbanizo-

wanych; wymienia rodzaje zanie-

czyszczeń wody, wymienia źródła 

tych zanieczyszczeń, wyjaśnia 

terminy eutrofizacja i samoocz-

yszczanie, wymienia sposoby 

ochrony wód przed zanieczysz-

czeniem; wymienia funkcje 

Uczeń odnajduje i charakteryzuje 

przykłady skutków nadmiernego 

poboru wody w gospodarce, cha-

rakteryzuje obszary niedoboru i 

nadmiaru wody na świecie, od-

najduje przykłady korzystnego i 

niekorzystnego wpływu sztucz-

nych zbiorników wodnych na 

środowisko przyrodnicze i dzia-

łalność człowieka 

Uczeń charakteryzuje rodzaje 

zasobów wodnych hydrosfery, 

wskazuje możliwości ich gospo-

darczego wykorzystania; uzasad-

nia konieczność racjonalnej go-

spodarki wodnej, w szczególności 

zapewnienia czystości wody, 

przewiduje skutki nadmiernej 

eutrofizacji wód, proponuje spo-

soby zwiększenia zasobów wody 

dostępnych człowiekowi i jego 

gospodarce, w szczególności 

zwiększenia retencji wody, ocenia 

wpływ sztucznych zbiorników 

wodnych na środowisko przyrod-

nicze, proponuje projekty rozwią-

zań problemu braku lub niedobo-

rów wody w różnych strefach 
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sztucznych zbiorników wodnych, 

wymienia wady i zalety budowy i 

eksploatacji sztucznych zbiorni-

ków wodnych 

klimatycznych, proponuje sposo-

by oszczędzania wody 

Metody nauczania: operatywne – korzystanie ze źródeł informacji (podręcznika, słownika terminów geograficznych, atlasu geograficznego), burza mózgów (jak oszczę-

dzać wodę?), mapa mentalna (zastosowania wody, przyczyny zmniejszenia zasobów wody na Ziemi), dyskusja „za i przeciw” (czy warto budować sztuczne zbiorniki wod-

ne?), komiks lub animacja (obieg wody w przyrodzie) 

Środki dydaktyczne: mapa fizyczna świata, mapa fizyczna Europy, słownik terminów geograficznych, plansza przedstawiająca obieg wody w przyrodzie, materiały pi-

śmienne do samodzielnej pracy w grupach 
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Temat 3. Zmiany klimatu Ziemi – procesy naturalne czy skutek ingerencji człowieka? 

 

Wymagania przewidziane w podstawie programowej Kategorie szczegółowych osiągnięć ucznia 

z geografii dla gimnazjum 

(jako podbudowa programowa) 

z geografii dla liceum – zakres 

podstawowy 

Zapamiętanie 

i zrozumienie wiadomości 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach typowych 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach nietypowych  

(problemowych) 

PG PL Kategorie A i B Kategoria C Kategoria D 

Uczeń charakteryzuje wpływ 

głównych czynników klimato-

twórczych na klimat 

Uczeń rozróżnia przyczyny za-

chodzących współcześnie global-

nych zmian klimatu (ocieplenia 

globalnego) i ocenia rozwiązania 

podejmowane w skali globalnej i 

regionalnej zapobiegające temu 

zjawisku 

Uczeń rozróżnia terminy pogoda i 

klimat, wymienia składniki pogo-

dy i klimatu, wyjaśnia termin 

efekt cieplarniany, wymienia 

sposoby ograniczenia emisji ga-

zów cieplarnianych do atmosfery, 

w szczególności międzynarodowe 

porozumienia w tym zakresie, 

wyjaśnia przyczyny niechęci do 

respektowania tych porozumień 

przez niektóre kraje 

Uczeń odnajduje, korzystając z 

różnych źródeł informacji, przy-

kłady zmian klimatu na Ziemi, 

charakteryzuje ich skutki 

Uczeń odnajduje możliwe przy-

czyny wzrostu efektu cieplarnia-

nego w atmosferze Ziemi; prze-

widuje możliwe skutki ocieplania 

się klimatu globalnego; uzasadnia 

konieczność zmniejszenia emisji 

gazów cieplarnianych do atmosfe-

ry, ocenia rozwiązania podejmo-

wane w skali globalnej i regional-

nej zapobiegające temu zjawisku, 

proponuje sposoby ograniczenia 

emisji gazów cieplarnianych do 

atmosfery, proponuje działania 

własne na rzecz ochrony atmosfe-

ry Ziemi 

Metody nauczania: operatywne – korzystanie ze źródeł informacji (podręcznika, słownika terminów geograficznych), burza mózgów, mapa mentalna (źródła zagrożeń 

atmosfery Ziemi), drzewo decyzyjne (czy warto redukować emisję gazów cieplarnianych do atmosfery?) 
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Środki dydaktyczne: mapa fizyczna świata, mapa stref klimatycznych świata, słownik terminów geograficznych, plansza przedstawiająca powstawanie efektu cieplar-

nianego w atmosferze, materiały piśmienne do samodzielnej pracy w grupach 
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Temat 4. Gleba jako podstawa produkcji rolnej 

 

Wymagania przewidziane w podstawie programowej Kategorie szczegółowych osiągnięć ucznia 

z geografii dla szkoły podstawo-

wej (jako podbudowa  

programowa) 

z geografii dla liceum – zakres 

podstawowy 

Zapamiętanie 

i zrozumienie wiadomości 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach typowych 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach nietypowych  

(problemowych) 

PP PL Kategorie A i B Kategoria C Kategoria D 

Uczeń opisuje glebę, jako zbiór 

składników nieożywionych 

i ożywionych, wyjaśnia znaczenie 

organizmów glebowych i próch-

nicy w odniesieniu do żyzności 

gleby 

Uczeń wykazuje na przykładach, 

że zbyt intensywne wykorzystanie 

rolnicze gleb oraz nieumiejętne 

zabiegi agrotechniczne powodują 

w wielu częściach świata degra-

dację gleb, co w konsekwencji 

prowadzi do spadku produkcji 

żywności, a w niektórych regio-

nach świata do głodu i ubóstwa 

Uczeń wyjaśnia termin gleba, 

opisuje jej profil, wymienia rodza-

je degradacji gleb, wyjaśnia ter-

min erozja gleby, wymienia skutki 

erozji gleb, wyjaśnia wpływ rol-

nictwa na zmiany środowiska 

naturalnego, wskazuje na mapie 

świata obszary najbardziej zagro-

żone degradacją gleb; wyjaśnia 

termin melioracja rolna, wyjaśnia 

mechanizm pustynnienia; wymie-

nia zagrożenia spowodowane 

nadmiernym i niewłaściwym 

stosowaniem nawozów sztucz-

nych i chemicznych środków 

ochrony roślin w rolnictwie 

Uczeń charakteryzuje obszary 

najbardziej zagrożone degradacją 

gleb, charakteryzuje skutki nad-

miernego osuszania gleb, charak-

teryzuje jego korzyści i zagroże-

nia dla gospodarki i środowiska 

przyrodniczego, charakteryzuje 

skutki nadmiernego wypasu zwie-

rząt na obszarach okresowo su-

chych; charakteryzuje skutki sto-

sowania upraw monokulturowych 

Uczeń uzasadnia konieczność 

ochrony gleb przed degradacją, 

wykazuje wpływ rodzaju użytko-

wania ziemi na procesy degradacji 

gleb, proponuje sposoby zaha-

mowania nadmiernej erozji gleb, 

uzasadnia konieczność nawadnia-

nia gleby na obszarach suchych, 

uzasadnia konieczność racjonalnej 

gospodarki wodą na obszarach 

suchych, proponuje sposoby 

zmniejszenia niekorzystnych 

skutków stosowania upraw mono-

kulturowych 

Metody nauczania: operatywne – korzystanie ze źródeł informacji (podręcznika, słownika terminów geograficznych, atlasu geograficznego), burza mózgów (jak chronić 

gleby przed degradacją na różnych obszarach?)  
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Środki dydaktyczne: mapa fizyczna świata, mapa gleb świata, słownik terminów geograficznych, plansza przedstawiająca profile glebowe. 
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Temat 5. Przyjazny stosunek człowieka do przyrody 

 

Wymagania przewidziane w podstawie programowej Kategorie szczegółowych osiągnięć ucznia 

z geografii dla gimnazjum 

(jako podbudowa programowa) 

z geografii dla liceum – zakres 

podstawowy 

Zapamiętanie 

i zrozumienie wiadomości 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach typowych 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach nietypowych  

(problemowych) 

PG PL Kategorie A i B Kategoria C Kategoria D 

Uczeń wykazuje konieczność 

ochrony środowiska przyrodni-

czego i kulturowego w Polsce; 

wymienia formy jego ochrony, 

proponuje konkretne działania na 

rzecz jego ochrony we własnym 

regionie 

Uczeń wykazuje na przykładach 

pozaprzyrodnicze czynniki zmie-

niające relacje człowiek – środo-

wisko przyrodnicze (rozszerzanie 

udziału technologii energoosz-

czędnych, zmiany modelu kon-

sumpcji, zmiany poglądów doty-

czących ochrony środowiska) 

Uczeń wyjaśnia termin antropo-

presja, wymienia jej przykłady; 

wskazuje na mapie obszary o 

najsilniejszej antropopresji; wyja-

śnia, na czym polega rabunkowa 

gospodarka zasobami przyrody, 

wyjaśnia, na czym polega zrów-

noważony rozwój, wymienia ro-

dzaje biernej i czynnej ochrony 

przyrody; wymienia przykłady 

międzynarodowych porozumień 

w zakresie ochrony przyrody i jej 

zasobów; wymienia zagrożenia 

spowodowane przez dzikie wysy-

piska śmieci, wymienia metody 

utylizacji odpadów, wyjaśnia, 

czym jest rolnictwo ekologiczne, 

wymienia zasady zrównoważone-

Uczeń odnajduje, korzystając z 

różnych źródeł informacji, przy-

kłady rabunkowej gospodarki 

człowieka oraz przykłady czynnej 

ochrony przyrody, charakteryzuje 

wybrane pozaprzyrodnicze czyn-

niki zmieniające relacje człowiek 

– środowisko przyrodnicze (roz-

szerzanie udziału technologii 

energooszczędnych, zmiany mo-

delu konsumpcji, zmiany poglą-

dów dotyczących ochrony środo-

wiska) 

Uczeń uzasadnia konieczność 

rozwoju świadomości ekologicz-

nej, uzasadnia konieczność osz-

czędzania energii i surowców, 

uzasadnia konieczność rozwoju 

badań i monitoringu środowiska, 

uzasadnia konieczność rekultywa-

cji terenów zdegradowanych w 

wyniku działalności człowieka, 

uzasadnia konieczność sortowania 

odpadów i stosowania recyklingu, 

proponuje działania własne na 

rzecz zmniejszenia ilości szkodli-

wych odpadów, proponuje sposo-

by ochrony gleby przed degrada-

cją, proponuje sposoby oszczęd-

nego gospodarowania zasobami 

przyrody 
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go rozwoju 

Metody nauczania: operatywne – korzystanie ze źródeł informacji (podręcznika, słownika terminów geograficznych), burza mózgów, mapa mentalna (formy ochrony 

przyrody), drzewo decyzyjne (czy warto budzić świadomość ekologiczną?) 

Środki dydaktyczne: mapa fizyczna świata, mapa fizyczna Europy, słownik terminów geograficznych, materiały piśmienne do samodzielnej pracy w grupach. 
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Temat 6. Podział na państwa – wielkie formy organizacji społeczeństwa 

 

Wymagania przewidziane w podstawie programowej Kategorie szczegółowych osiągnięć ucznia 

z geografii dla gimnazjum 

(jako podbudowa programowa) 

z geografii dla liceum – zakres 

podstawowy 

Zapamiętanie 

i zrozumienie wiadomości 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach typowych 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach nietypowych  

(problemowych) 

PG PL Kategorie A i B Kategoria C Kategoria D 

Uczeń wykazuje się znajomością 

podziału politycznego Europy 

Uczeń wyjaśnia współczesne 

zmiany na mapie politycznej 

świata 

Uczeń wymienia cechy państwa, 

wymienia rodzaje państw wg 

ustroju politycznego i gospodar-

czego, wskazuje na mapie ich 

przykłady, podaje przykłady pań-

stw karłowatych, wskazuje je na 

mapie, podaje przykłady teryto-

riów niesamodzielnych (zależ-

nych, zamorskich i autonomicz-

nych), wskazuje je na mapie; 

wyjaśnia termin kolonializm, 

podaje nazwy wszystkich państw 

europejskich i ich stolic, wskazuje 

je na mapie, podaje nazwy dużych 

i liczących się na świecie państw 

pozaeuropejskich i ich stolic, 

wskazuje je na mapie 

Uczeń charakteryzuje, korzystając 

z różnych źródeł informacji, roz-

wój kolonializmu i przebieg deko-

lonizacji na poszczególnych kon-

tynentach, porządkuje państwa wg 

ich dawnej przynależności poli-

tycznej; odnajduje, korzystając z 

różnych źródeł informacji, przy-

kłady dezintegracji politycznej – 

rozpadu wielkich imperiów; cha-

rakteryzuje rozwój i rozpad sys-

temu państw socjalistycznych, 

charakteryzuje rozpad Jugosławii 

i Czechosłowacji; charakteryzuje 

przykłady integracji politycznej 

(zjednoczenie Niemiec, rozwój 

Unii Europejskiej) 

Uczeń charakteryzuje, korzystając 

z dostępnych źródeł informacji, 

wybrany przez siebie przykład 

dezintegracji politycznej ze zwró-

ceniem uwagi na wydarzenia mu 

towarzyszące – negocjacje, mani-

festacje czy konflikt zbrojny; 

opracowuje prezentację multime-

dialną przedstawiającą przebieg 

wybranego procesu powstawania i 

rozpadu państw lub ugrupowań 

politycznych 
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Metody nauczania: operatywne – korzystanie ze źródeł informacji (podręcznika, słownika terminów geograficznych, atlasu geograficznego, atlasu historycznego), burza 

mózgów (przyczyny rozpadu państw), mapa mentalna (klasyfikacja państw) 

Środki dydaktyczne: mapa polityczna świata, mapa polityczna Europy, ewentualnie mapy historyczne świata (np. przedstawiające rozwój i rozpad kolonializmu), mapy 

historyczne Europy (np. z końca XIX w. i z okresu międzywojennego XX w.), mapa krajów byłego Związku Radzieckiego, słownik terminów geograficznych. 

Uwaga: lekcja pozwala na doskonałą korelację z historią. 
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Temat 7. Przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia ludności świata 

 

Wymagania przewidziane w podstawie programowej Kategorie szczegółowych osiągnięć ucznia 

z geografii dla gimnazjum 

(jako podbudowa programowa) 

z geografii dla liceum – zakres 

podstawowy 

Zapamiętanie 

i zrozumienie wiadomości 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach typowych 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach nietypowych  

(problemowych) 

PG PL Kategorie A i B Kategoria C Kategoria D 

Uczeń charakteryzuje, na podsta-

wie map gęstości zaludnienia, 

zróżnicowanie rozmieszczenia 

ludności w Polsce i zamieszkiwa-

nym regionie oraz wyjaśnia te 

różnice czynnikami przyrodni-

czymi, historycznymi, ekono-

micznymi; wyjaśnia, na podsta-

wie map tematycznych, zróżni-

cowanie rozmieszczenia ludności 

na obszarze Chin 

Uczeń wyróżnia i charakteryzuje 

obszary o optymalnych i trudnych 

warunkach do zamieszkania w 

skali globalnej i regionalnej; for-

mułuje prawidłowości rządzące 

rozmieszczeniem ludności na 

świecie 

Uczeń rozróżnia znaczenia termi-

nów ekumena, subekumena, ane-

kumena, wskazuje te obszary na 

mapie; wyjaśnia termin gęstość 

zaludnienia, wskazuje na mapie 

obszary o różnej gęstości zalud-

nienia, korzystając z danych staty-

stycznych, wymienia kraje o 

skrajnych wartościach gęstości 

zaludnienia; wymienia walory 

(atrakcje) i bariery osadnicze 

Uczeń wykonuje obliczenia z 

użyciem wskaźnika gęstości za-

ludnienia, charakteryzuje czynniki 

zróżnicowania gęstości zaludnie-

nia na świecie (bariery i walory 

osadnicze) 

Uczeń formułuje prawidłowości 

rządzące rozmieszczeniem ludno-

ści na świecie 

Metody nauczania: operatywne – korzystanie ze źródeł informacji (podręcznika, słownika terminów geograficznych, atlasu geograficznego, rocznika statystycznego), 

ćwiczenia obliczeniowe, mapa mentalna (walory i atrakcje osadnicze) 

Środki dydaktyczne: mapa fizyczna świata, mapa polityczna świata, aktualny rocznik statystyczny, słownik terminów geograficznych. 
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Temat 8. Zmiany liczby ludności świata i ich następstwa 

 

Wymagania przewidziane w podstawie programowej Kategorie szczegółowych osiągnięć ucznia 

z geografii dla gimnazjum 

(jako podbudowa programowa) 

z geografii dla liceum – zakres 

podstawowy 

Zapamiętanie 

i zrozumienie wiadomości 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach typowych 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach nietypowych  

(problemowych) 

PG PL Kategorie A i B Kategoria C Kategoria D 

Uczeń wyjaśnia i poprawnie sto-

suje podstawowe pojęcia z zakre-

su demografii: przyrost naturalny, 

urodzenia i zgony, średnia dłu-

gość życia; odczytuje z różnych 

źródeł informacji (m.in. rocznika 

statystycznego oraz piramidy płci 

i wieku) dane dotyczące: liczby 

ludności Polski, urodzeń, zgo-

nów, przyrostu naturalnego, struk-

tury płci, średniej długości życia 

w Polsce; analizuje wykresy i 

dane liczbowe dotyczące rozwoju 

ludnościowego (…) w Chinach 

Uczeń charakteryzuje główne 

procesy demograficzne (fazy 

przejścia demograficznego i 

przejścia epidemiologicznego) na 

przykładzie całego świata i po-

szczególnych kontynentów 

Uczeń interpretuje wykresy 

przedstawiające zmiany liczby 

ludności, opisuje wzrost liczby 

ludności w dziejach cywilizacji 

ludzkiej, porównuje wzrost liczby 

ludności na różnych kontynen-

tach; wyjaśnia termin przyrost 

naturalny, wskazuje na mapie 

świata kraje o wysokim i niskim 

współczynniku przyrostu natural-

nego, wyjaśnia termin migracja i 

przyrost rzeczywisty; odczytuje 

informacje z piramidy płci i wie-

ku, opisuje wzrost przeciętnej 

długości życia człowieka w dzie-

jach ludzkości, opisuje obecne 

zróżnicowanie przeciętnej długo-

Uczeń oblicza, korzystając odpo-

wiednich z danych statystycz-

nych, współczynniki urodzeń, 

zgonów i przyrostu naturalnego 

dla wybranego obszaru; oblicza, 

korzystając z odpowiednich da-

nych statystycznych, saldo migra-

cji i przyrost rzeczywisty dla wy-

branego obszaru; charakteryzuje 

fazy przejścia demograficznego, 

rozróżnia cechy społeczeństw 

młodych i starzejących się, cha-

rakteryzuje fazy przejścia epide-

miologicznego, odnajduje, korzy-

stając z różnych źródeł informacji, 

przykłady polityki demograficz-

Uczeń wykazuje zależności mię-

dzy postępem nauki i techniki 

(rewolucje przemysłowe, rozwój 

medycyny, upowszechnienie hi-

gieny) a zmianami liczby ludno-

ści, proponuje sposoby przeciw-

działania skutkom eksplozji de-

mograficznej, wyciąga wnioski na 

postawie danych statystycznych 

dotyczących struktury ludności, 

proponuje rozwiązania proble-

mów dotykających kraje o społe-

czeństwach młodych i starzeją-

cych się 
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ści życia na świecie; wyjaśnia 

termin eksplozja demograficzna, 

wymienia jej przyczyny i skutki 

nej, w tym regulacji urodzeń 

Metody nauczania: operatywne – korzystanie ze źródeł informacji (podręcznika, słownika terminów geograficznych, atlasu geograficznego, rocznika statystycznego), 

ćwiczenia obliczeniowe, burza mózgów, metaplan (jak przeciwdziałać skutkom przeludnienia w krajach słabo rozwiniętym?) 

Środki dydaktyczne: mapa fizyczna świata, mapa polityczna świata, aktualny rocznik statystyczny, słownik terminów geograficznych, materiały piśmienne do samo-

dzielnej pracy w grupach 
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Temat 9. Przemiany rynku pracy 

 

Wymagania przewidziane w podstawie programowej Kategorie szczegółowych osiągnięć ucznia 

z geografii dla gimnazjum 

(jako podbudowa programowa) 

z geografii dla liceum – zakres 

podstawowy 

Zapamiętanie 

i zrozumienie wiadomości 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach typowych 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach nietypowych  

(problemowych) 

PG PL Kategorie A i B Kategoria C Kategoria D 

Uczeń wykazuje różnice w struk-

turze zatrudnienia ludności w 

Polsce i we własnym regionie; 

podaje główne, aktualne problemy 

rynku pracy w Polsce i we wła-

snym regionie 

Uczeń wyjaśnia, na czym polega-

ją zmiany zachodzące na rynku 

pracy w skali globalnej i regional-

nej, wynikające z rozwoju nowo-

czesnych technologii informacyj-

no-komunikacyjnych 

Uczeń rozróżnia ludność aktywną 

i bierną zawodowo; wymienia 

źródła utrzymania ludności, 

przedstawia podział gospodarki na 

sektory, wymienia przykłady 

działalności w poszczególnych 

sektorach, interpretuje diagramy 

przedstawiające strukturę zatrud-

nienia ludności, wymienia naj-

szybciej rozwijające się obecnie 

działy gospodarki; wyjaśnia ter-

miny bezrobotny, stopa bezrobo-

cia, wymienia przyczyny i skutki 

bezrobocia, wskazuje na mapie 

kraje o najwyższej i najniższej 

stopie bezrobocia 

Uczeń charakteryzuje społeczeń-

stwo rolnicze, przemysłowe i 

poprzemysłowe 

Uczeń wykazuje zależność mię-

dzy komputeryzacją i rozwojem 

telekomunikacji a charakterem 

zatrudnienia; proponuje sposoby 

zmniejszenia bezrobocia, ocenia 

rolę kwalifikacji zawodowych w 

znalezieniu pracy, uzasadnia po-

trzebę podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych 

Metody nauczania: operatywne – korzystanie ze źródeł informacji (podręcznika, słownika terminów geograficznych, atlasu geograficznego, rocznika statystycznego), bu-

rza mózgów, mapa mentalna (podział gospodarki), dywanik pomysłów (jak pomoc bezrobotnemu?) drzewko decyzyjne (jak zmniejszyć liczbę bezrobotnych?) 
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Środki dydaktyczne: mapa polityczna świata, mapa polityczna Europy, aktualny rocznik statystyczny, słownik terminów geograficznych, materiały piśmienne do sa-

modzielnej pracy w grupach 
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Temat 10. Człowiek nieustannym wędrowcem 

 

Wymagania przewidziane w podstawie programowej Kategorie szczegółowych osiągnięć ucznia 

z geografii dla gimnazjum 

(jako podbudowa programowa) 

z geografii dla liceum – zakres 

podstawowy 

Zapamiętanie 

i zrozumienie wiadomości 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach typowych 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach nietypowych  

(problemowych) 

PG PL Kategorie A i B Kategoria C Kategoria D 

Uczeń odczytuje z różnych źródeł 

informacji (m.in. rocznika staty-

stycznego) wielkość i główne 

kierunki migracji z Polski i do 

Polski 

Uczeń klasyfikuje migracje, poda-

je ich przyczyny i ocenia skutki 

tego zjawiska; charakteryzuje 

współczesne kierunki emigracji 

Polaków i czynniki wpływające 

na atrakcyjność niektórych państw 

dla imigrantów 

Uczeń rozróżnia terminy emigra-

cja i imigracja, wymienia rodzaje 

migracji, wymienia czynniki skła-

niające do migracji oraz zniechę-

cające do niej; wskazuje na mapie 

świata kraje emigracyjne i imigra-

cyjne; wskazuje na mapie świata 

główne skupiska Polonii 

Uczeń oblicza, korzystając z od-

powiednich danych statystycz-

nych, saldo migracji i przyrost 

rzeczywisty ludności; charaktery-

zuje korzystne i niekorzystne 

skutki odczuwane w kraju emi-

gracyjnym, charakteryzuje ko-

rzystne i niekorzystne skutki od-

czuwane w kraju imigracyjnym, 

charakteryzuje kierunki i przy-

czyny migracji Polaków w okresie 

od końca XIX w. do dziś, w tym 

wielkie powojenne przesiedlenia 

ludności, charakteryzuje współ-

czesne kierunki emigracji Pola-

ków i czynniki wpływające na 

atrakcyjność niektórych państw 

Uczeń ocenia skutki migracji 

ludności dla kraju emigracyjnego 

i imigracyjnego 
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dla imigrantów 

Metody nauczania: operatywne – korzystanie ze źródeł informacji (podręcznika, słownika terminów geograficznych, atlasu geograficznego, rocznika statystycznego), 

ćwiczenia obliczeniowe, burza mózgów, mapa mentalna (rodzaje migracji, przyczyny migracji), drzewo decyzyjne (zostać w kraju czy wyjechać?), komiks lub inscenizacja 

(problemy człowieka żyjącego „na walizkach”) 

Środki dydaktyczne: mapa polityczna świata, mapa polityczna Europy, mapa fizyczna lub administracyjna Polski, aktualny rocznik statystyczny, słownik terminów 

geograficznych, materiały piśmienne do samodzielnej pracy w grupach 
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Temat 11. Procesy koncentracji ludności i gospodarki w miastach 

 

Wymagania przewidziane w podstawie programowej Kategorie szczegółowych osiągnięć ucznia 

z geografii dla gimnazjum 

(jako podbudowa programowa) 

z geografii dla liceum – zakres 

podstawowy 

Zapamiętanie 

i zrozumienie wiadomości 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach typowych 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach nietypowych  

(problemowych) 

PG PL Kategorie A i B Kategoria C Kategoria D 

Uczeń analizuje, porównuje, oce-

nia rozmieszczenie i wielkość 

miast w Polsce i zamieszkiwanym 

regionie; wyjaśnia przyczyny 

rozwoju wielkich miast w Polsce; 

przedstawia główne cechy poło-

żenia, wielkości, układu prze-

strzennego oraz znaczenie Paryża 

lub Londynu jako światowej me-

tropolii; analizuje wykresy i dane 

liczbowe dotyczące (…) urbani-

zacji w Chinach; określa cechy 

rozwoju i problemy wielkich 

miast w Brazylii 

Uczeń wyjaśnia zróżnicowanie 

procesów urbanizacji na świecie; 

opisuje procesy tworzenia się 

aglomeracji miejskich oraz ich 

formy, identyfikuje i wyjaśnia 

procesy wzrostu liczby ludności 

oraz ekspansji przestrzennej wiel-

kich metropolii świata (np. pozna-

je przyczyny powstawania dziel-

nic nędzy, wzrostu przestępczości, 

degradacji środowiska przyrodni-

czego, problemów komunikacyj-

nych) 

Uczeń wymienia cechy miasta, 

wymienia funkcje miasta, odróż-

nia miasto od wsi, wyjaśnia ter-

min metropolia i metropolizacja, 

wskazuje na mapie świata wielkie 

metropolie, podaje ich nazwy, 

wyjaśnia terminy aglomeracja 

miejska i miasto-sypialnia, roz-

różnia aglomerację monocen-

tryczną od konurbacji, wskazuje 

ich przykłady na mapie Polski i 

świata, wyjaśnia termin urbaniza-

cja i wieś zurbanizowana, Inter-

pretuje diagramy przedstawiające 

odsetki ludności miast i wsi, wy-

jaśnia termin megalopolis, wska-

zuje tego typu obszary na mapie 

Uczeń oblicza, korzystając z da-

nych statystycznych, odsetek 

ludności miejskiej w wybranym 

kraju; charakteryzuje stadia roz-

woju miasta i aglomeracji miej-

skiej, charakteryzuje fazy urbani-

zacji w powiązaniu ze strukturą 

zawodową ludności; porównuje 

procesy urbanizacji w krajach 

wysoko i słabo rozwiniętych 

Uczeń proponuje sposoby rozwią-

zania problemów wywołanych 

nadmierną koncentracją ludności 

w miastach 
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świata, wymienia czynniki rozwo-

ju aglomeracji miejskich, wskazu-

je na mapie świata kraje słabo i 

wysoko zurbanizowane, wyjaśnia 

przyczyny hiperurbanizacji i roz-

woju dzielnic nędzy w krajach 

słabo rozwiniętych; wymienia, 

posługując się przykładami, pro-

blemy społeczne, gospodarcze i 

środowiskowe wielkich miast, 

wyjaśnia termin deglomeracja, 

wymienia jej przykłady 

Metody nauczania: operatywne – korzystanie ze źródeł informacji (map, podręcznika, słownika terminów geograficznych, atlasu geograficznego, rocznika statystyczne-

go), burza mózgów, metaplan (jak rozwiązać problem korków samochodowych w moim mieście?) 

Środki dydaktyczne: mapa polityczna świata, mapa polityczna Europy, aktualny rocznik statystyczny, słownik terminów geograficznych, ewentualnie plan dowolnego 

dużego miasta i jego okolic, materiały piśmienne do samodzielnej pracy w grupach 
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Temat 12. Różnorodność kulturowa świata i jej konsekwencje społeczne i gospodarcze 

 

Wymagania przewidziane w podstawie programowej Kategorie szczegółowych osiągnięć ucznia 

z geografii dla gimnazjum 

(jako podbudowa programowa) 

z geografii dla liceum – zakres 

podstawowy 

Zapamiętanie 

i zrozumienie wiadomości 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach typowych 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach nietypowych  

(problemowych) 

PG PL Kategorie A i B Kategoria C Kategoria D 

Brak zapisów Uczeń wyjaśnia znaczenie kultury 

i tradycji regionalnych w procesie 

różnicowania się regionów pod 

względem rozwoju społecznego i 

gospodarczego (np. wyjaśnia rolę 

tradycji w rozwoju przedsiębior-

czości w państwach Azji Połu-

dniowo-Wschodniej) 

Uczeń wskazuje na mapie wielkie 

regiony społeczno-ekonomiczne 

świata, wymienia źródła sukce-

sów gospodarczych wysoko roz-

winiętych państw świata, wymie-

nia bariery rozwoju społeczno-

ekonomicznego państw słabo 

rozwiniętych, wskazuje na mapie 

kraje o wysokim odsetku analfa-

betów, wyjaśnia, dlaczego niektó-

re kraje słabo rozwinięte są być 

atrakcyjne dla inwestorów zagra-

nicznych 

Uczeń charakteryzuje wielkie 

regiony społeczno-ekonomiczne 

świata, uwzględniając ich cechy 

kulturowe i poziom rozwoju go-

spodarczego 

Uczeń udowadnia wpływ jakości 

kształcenia na poziom rozwoju 

społeczno-ekonomicznego pań-

stw, wykazuje znaczenie przed-

siębiorczości i etosu pracy w po-

myślnym rozwoju społeczno-

ekonomicznym państwa, udowad-

nia wpływ słabej organizacji pań-

stwa, korupcji, nepotyzmu, szarej 

strefy na rozwój ekonomiczny 

Metody nauczania: operatywne – korzystanie ze źródeł informacji (podręcznika, słownika terminów geograficznych, atlasu geograficznego, rocznika statystycznego), 

metaplan (jak przełamać bariery rozwoju państw słabo rozwiniętych?) 

Środki dydaktyczne: mapa polityczna świata, mapa polityczna Europy, aktualny rocznik statystyczny, słownik terminów geograficznych, materiały piśmienne do sa-

modzielnej pracy w grupach 
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Temat 13. Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego świata 

 

Wymagania przewidziane w podstawie programowej Kategorie szczegółowych osiągnięć ucznia 

z geografii dla gimnazjum 

(jako podbudowa programowa) 

z geografii dla liceum – zakres 

podstawowy 

Zapamiętanie 

i zrozumienie wiadomości 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach typowych 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach nietypowych  

(problemowych) 

PG PL Kategorie A i B Kategoria C Kategoria D 

Brak zapisów Uczeń klasyfikuje państwa na 

podstawie analizy wskaźników 

rozwoju społecznego i gospodar-

czego; wyróżnia regiony bogate i 

biedne (bogatą Północ i biedne 

Południe) i podaje przyczyny 

dysproporcji w poziomie rozwoju 

społeczno-gospodarczego regio-

nów świata 

Uczeń wymienia wskaźniki wy-

korzystywane do oceny poziomu 

rozwoju państw świata, wyjaśnia 

terminy: produkt krajowy brutto, 

dochód narodowy, wskaźnik HDI, 

wskazuje na mapie przykłady 

krajów wysoko i słabo rozwinię-

tych; porównuje, korzystając z 

najnowszych danych statystycz-

nych, poziom zadłużenia zagra-

nicznego wybranych krajów świa-

ta, wyjaśnia przyczyny nierów-

nomiernego rozwoju społeczno-

gospodarczego świata 

Uczeń, korzystając z najnowszych 

danych statystycznych, klasyfiku-

je państwa wg wskaźników po-

ziomu rozwoju gospodarczego, 

zwłaszcza produktu krajowego 

brutto, dochodu narodowego, HDI 

odnajduje, korzystając z danych 

statystycznych, kraje najsłabiej i 

najwyżej rozwinięte, odnajduje 

przyczyny nierównomiernego 

rozwoju społeczno-gospodarczego 

świata, wykonuje obliczenia z 

użyciem wskaźników PKB, po-

równuje wyniki obliczeń, wyciąga 

na ich podstawie wnioski  

Uczeń ocenia szanse rozwoju 

krajów słabo rozwiniętych, ocenia 

wpływ inwestycji zagranicznych 

na zmiany społeczno-kulturowe i 

rozwój gospodarczy państw, oce-

nia wpływ kolonializmu i neoko-

lonializmu w zróżnicowaniu po-

ziomu rozwoju państw świata, 

wykazuje wpływ nadmiernego 

zadłużenia zagranicznego na roz-

wój gospodarczy państw 

Metody nauczania: operatywne – korzystanie ze źródeł informacji (podręcznika, słownika terminów geograficznych, atlasu geograficznego, rocznika statystycznego), 

ćwiczenia obliczeniowe, burza mózgów (przyczyny nierównomiernego rozwoju społeczno-ekonomicznego świata) 
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Środki dydaktyczne: mapa polityczna świata, mapa polityczna Europy, aktualny rocznik statystyczny, słownik terminów geograficznych 
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Temat 14. Przestrzenne zróżnicowanie rolnictwa na świecie 

Wymagania przewidziane w podstawie programowej Kategorie szczegółowych osiągnięć ucznia 

z geografii dla gimnazjum 

(jako podbudowa programowa) 

z geografii dla liceum – zakres 

podstawowy 

Zapamiętanie 

i zrozumienie wiadomości 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach typowych 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach nietypowych  

(problemowych) 

PG PL Kategorie A i B Kategoria C Kategoria D 

Uczeń wyróżnia główne cechy 

struktury użytkowania ziemi, 

wielkości i własności gospo-

darstw rolnych, zasiewów i ho-

dowli w Polsce na podstawie 

analizy map, wykresów, danych 

liczbowych; podaje przyczyny 

zróżnicowania w rozmieszczeniu 

wybranych upraw (pszenicy, 

ziemniaków, buraków cukro-

wych) oraz chowu bydła i trzody 

chlewnej w Polsce; wykazuje, na 

przykładzie rolnictwa Francji lub 

innego kraju europejskiego, zwią-

zek pomiędzy warunkami przy-

rodniczymi a kierunkiem i efek-

tywnością produkcji rolnej; iden-

tyfikuje cechy rolnictwa towaro-

Uczeń opisuje główne obszary 

upraw i chowu zwierząt na świe-

cie, wyjaśnia ich zróżnicowanie 

przestrzenne 

Uczeń wymienia przyrodnicze i 

pozaprzyrodnicze warunki pro-

dukcji rolnej, wymienia typy go-

spodarki rolnej, wymienia cechy 

rolnictwa intensywnego i eksten-

sywnego, towarowego i kon-

sumpcyjnego, wymienia rodzaje 

roślin uprawnych ze względu na 

zastosowanie 

Uczeń charakteryzuje zróżnico-

wanie przyrodniczych i pozaprzy-

rodniczych warunków produkcji 

rolnej na świecie, charakteryzuje 

zróżnicowanie zbiorów i plonów 

roślin uprawnych w zależności 

warunków przyrodniczych, cha-

rakteryzuje, korzystając z dostęp-

nych źródeł informacji, warunki, 

typy i strukturę produkcji rolnej w 

wybranym kraju lub regionie 

świata 

Uczeń wykazuje związek między 

warunkami i typami produkcji 

rolnej a wielkością plonów i zbio-

rów 
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wego 

Metody nauczania: operatywne – korzystanie ze źródeł informacji (podręcznika, słownika terminów geograficznych, atlasu geograficznego, rocznika statystycznego), 

mapa mentalna (warunki produkcji rolnej, rodzaje roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych), wykonanie opracowania (referatu lub prezentacji multimedialnej) poświęcone-

go wybranemu regionowi rolniczemu świata) 

Środki dydaktyczne: mapa polityczna świata, mapa polityczna Europy, mapa ogólnogospodarcza świata, aktualny rocznik statystyczny, słownik terminów geograficz-

nych 
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Temat 15. Problemy wyżywienia ludności świata 

Wymagania przewidziane w podstawie programowej Kategorie szczegółowych osiągnięć ucznia 

z geografii dla gimnazjum 

(jako podbudowa programowa) 

z geografii dla liceum – zakres 

podstawowy 

Zapamiętanie 

i zrozumienie wiadomości 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach typowych 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach nietypowych  

(problemowych) 

PG PL Kategorie A i B Kategoria C Kategoria D 

Brak zapisów Uczeń wyjaśnia, z czego wynikają 

różnice w wielkości i strukturze 

spożycia żywności na świecie 

(uwarunkowania przyrodnicze, 

kulturowe, społeczne i polityczne, 

mechanizmy wpływające na nie-

równomierny rozdział żywności w 

skali globalnej) 

Uczeń wymienia składniki od-

żywcze człowieka, opisuje pira-

midę prawidłowego żywienia, 

wyjaśnia pojęcia głodu i niedo-

żywienia; wyjaśnia wpływ zielo-

nej rewolucji na podniesienie 

poziomu wyżywienia ludności w 

krajach słabo rozwiniętych, wska-

zuje na mapie kraje o najwyższym 

i najniższym poziomie wyżywie-

nia ludności 

Uczeń charakteryzuje zróżnico-

wanie poziomu oraz struktury 

wyżywienia ludności świata, od-

najduje, korzystając z różnych 

źródeł informacji, przykłady 

wpływu tradycji kulinarnych na 

poziom i strukturę wyżywienia 

Uczeń proponuje sposoby rozwią-

zania problemu głodu i niedoży-

wienia na świecie, wykazuje 

szkodliwy wpływ nadmiernego i 

niewłaściwe go spożycia pokar-

mów na zdrowie człowieka 

Metody nauczania: operatywne – korzystanie ze źródeł informacji (podręcznika, słownika terminów geograficznych, atlasu geograficznego, rocznika statystycznego), bu-

rza mózgów, drzewo decyzyjne (jak rozwiązać problem głodu na Ziemi) 

Środki dydaktyczne: mapa polityczna świata, mapa ogólnogospodarcza świata, aktualny rocznik statystyczny, słownik terminów geograficznych, ewentualnie plansza 

przedstawiająca piramidę prawidłowego żywienia, materiały piśmienne do samodzielnej pracy w grupach 
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Temat 16. Społeczno-gospodarcze i kulturowe przemiany obszarów wiejskich 

 

Wymagania przewidziane w podstawie programowej Kategorie szczegółowych osiągnięć ucznia 

z geografii dla gimnazjum 

(jako podbudowa programowa) 

z geografii dla liceum – zakres 

podstawowy 

Zapamiętanie 

i zrozumienie wiadomości 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach typowych 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach nietypowych  

(problemowych) 

PG PL Kategorie A i B Kategoria C Kategoria D 

Brak zapisów Uczeń opisuje zmiany w funkcji 

obszarów wiejskich na wybranych 

przykładach (np. w Unii Europej-

skiej, w regionach turystycznych 

w państwach rozwijających się); 

potrafi wyjaśnić szanse i zagroże-

nia dla środowiska przyrodnicze-

go i mieszkańców poszczególnych 

regionów, wynikające z procesów 

przemian zachodzących na tere-

nach wiejskich 

Uczeń wymienia funkcje i cechy 

tradycyjnego osiedla wiejskiego, 

wymienia typy nierolniczych 

osiedli wiejskich 

Uczeń charakteryzuje procesy 

modernizacyjne w produkcji rol-

nej na wsi, charakteryzuje procesy 

urbanizacyjne, uwzględniając 

zmiany zabudowy i funkcji osiedli 

wiejskich, charakteryzuje zmiany 

społeczno-kulturowe zachodzące 

w związku z modernizacją i urba-

nizacja wsi, charakteryzuje zagro-

żenia środowiska przyrodniczego 

wywołane intensyfikacją produk-

cji rolnej i urbanizacją wsi, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

krajów słabo rozwiniętych 

Uczeń uzasadnia konieczność 

modernizacji obszarów wiejskich, 

wykazuje wpływ turystyki na 

zmiany funkcjonalne na wsi, pro-

ponuje sposoby ochrony środowi-

ska przyrodniczego i kultury re-

gionalnej na obszarach wiejskich  

Metody nauczania: operatywne – korzystanie ze źródeł informacji (podręcznika, słownika terminów geograficznych, atlasu geograficznego), burza mózgów, dyskusja 

metodą śnieżnej kuli (wybierzmy optymalne kierunki rozwoju dla wybranego obszaru wiejskiego, np. w strefie podmiejskiej lub w regionie turystycznym) 

Środki dydaktyczne: mapa polityczna świata, mapa polityczna Europy, słownik terminów geograficznych, materiały piśmienne do samodzielnej pracy w grupach 
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Temat 17. Znaczenie lasów w przyrodzie i gospodarce 

 

Wymagania przewidziane w podstawie programowej Kategorie szczegółowych osiągnięć ucznia 

z geografii dla gimnazjum 

(jako podbudowa programowa) 

z geografii dla liceum – zakres 

podstawowy 

Zapamiętanie 

i zrozumienie wiadomości 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach typowych 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach nietypowych  

(problemowych) 

PG PL Kategorie A i B Kategoria C Kategoria D 

Uczeń identyfikuje konflikt inte-

resów pomiędzy ekologicznymi 

skutkami wylesiania Amazonii a 

jej gospodarczym wykorzysta-

niem 

Uczeń charakteryzuje kierunki 

zmian w powierzchni lasów na 

świecie (w wyniku procesów 

wylesiania i zalesiania) i podaje 

przykłady gospodarowania zaso-

bami leśnymi (pozytywne i nega-

tywne) 

Uczeń przedstawia rozmieszcze-

nie lasów na świecie z uwzględ-

nieniem podziału na strefy klima-

tyczne, wymienia funkcje lasów w 

przyrodzie i gospodarce, wymie-

nia zasoby leśne wykorzystywane 

w gospodarce, wymienia przy-

czyny degradacji lasów; wskazuje 

obszary leśne na świecie najbar-

dziej zagrożone degradacją, wy-

mienia skutki rabunkowej gospo-

darki zasobami leśnymi, wymie-

nia zasady racjonalnej gospodarki 

leśnej 

Uczeń charakteryzuje warunki 

konieczne do rozwoju lasów, 

odnajduje, korzystając z dostęp-

nych źródeł informacji, przykłady 

krajów świata, w których udało 

się zwiększyć powierzchnię la-

sów, 

Uczeń uzasadnia konieczność 

ochrony lasów, wykazuje znacze-

nie lasów w utrzymaniu równo-

wagi w środowisku przyrodni-

czym w skali lokalnej i globalnej, 

udowadnia, że warto jest powięk-

szać obszary leśne 

Metody nauczania: operatywne – korzystanie ze źródeł informacji (podręcznika, słownika terminów geograficznych, atlasu geograficznego, rocznika statystycznego), bu-

rza mózgów, metaplan (jak chronić lasy równikowe przed rabunkowa eksploatacją?) 
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Środki dydaktyczne: mapa fizyczna świata, mapa roślinności świata, mapa polityczna Europy, aktualny rocznik statystyczny, słownik terminów geograficznych, mate-

riały piśmienne do samodzielnej pracy w grupach 
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Temat 18. Racjonalna i rabunkowa gospodarka zasobami morza 

 

Wymagania przewidziane w podstawie programowej Kategorie szczegółowych osiągnięć ucznia 

z geografii dla gimnazjum 

(jako podbudowa programowa) 

z geografii dla liceum – zakres 

podstawowy 

Zapamiętanie 

i zrozumienie wiadomości 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach typowych 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach nietypowych  

(problemowych) 

PG PL Kategorie A i B Kategoria C Kategoria D 

Brak zapisów Uczeń charakteryzuje cechy go-

spodarki morskiej i podaje przy-

kłady wykorzystania oceanu świa-

towego oraz zagrożeń wynikają-

cych ze zbyt intensywnej eksploa-

tacji zasobów morskich 

Uczeń wymienia korzyści dla 

kraju wynikające z dostępu do 

morza, wymienia dziedziny go-

spodarki morskiej, wskazuje na 

mapie świata najważniejsze łowi-

ska, wyjaśnia przyczyny zaha-

mowania rozwoju połowu ryb na 

świecie, wymienia przykłady 

zagrożeń spowodowanych nad-

mierną eksploatacją zasobów 

morskich, wymienia, korzystając 

z dostępnych źródeł informacji, 

kraje – największe potęgi w po-

łowie ryb 

Uczeń charakteryzuje cechy go-

spodarki morskiej, charakteryzuje 

korzyści i niekorzystne skutki 

wyznaczenia morskich stref eko-

nomicznych 

Uczeń uzasadnia konieczność 

ochrony łowisk przed zuboże-

niem, uzasadnia konieczność 

wyznaczania morskich stref eko-

nomicznych 

Metody nauczania: operatywne – korzystanie ze źródeł informacji (podręcznika, słownika terminów geograficznych, atlasu geograficznego, rocznika statystycznego), bu-

rza mózgów, mapa mentalna (rodzaje zasobów morskich), drzewo decyzyjne (czy łowiska należy chronić przed zubożeniem?) 
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Środki dydaktyczne: mapa polityczna świata, mapa polityczna Europy, aktualny rocznik statystyczny, słownik terminów geograficznych, materiały piśmienne do sa-

modzielnej pracy w grupach 
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Temat 19. Energia podstawą życia i gospodarki człowieka 

 

Wymagania przewidziane w podstawie programowej Kategorie szczegółowych osiągnięć ucznia 

z geografii dla gimnazjum 

(jako podbudowa programowa) 

z geografii dla liceum – zakres 

podstawowy 

Zapamiętanie 

i zrozumienie wiadomości 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach typowych 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach nietypowych  

(problemowych) 

PG PL Kategorie A i B Kategoria C Kategoria D 

Uczeń przedstawia, na podstawie 

różnych źródeł informacji, struk-

turę wykorzystania źródeł energii 

w Polsce i ocenia jej wpływ na 

stan środowiska przyrodniczego; 

charakteryzuje region Bliskiego 

Wschodu pod kątem (…) zaso-

bów ropy naftowej 

Uczeń charakteryzuje i ocenia 

zróżnicowanie i zmiany struktury 

wykorzystania surowców energe-

tycznych na świecie; dokonuje 

oceny zjawiska uzależnienia pro-

dukcji energii na świecie od źró-

deł zaopatrzenia surowców nieod-

nawialnych, potrafi wyjaśnić 

twierdzenie „ropa rządzi światem” 

Uczeń wymienia rodzaje źródeł 

energii wykorzystywanych w 

gospodarce, wskazuje, korzystając 

z map i najnowszych danych sta-

tystycznych, główne kraje i rejony 

wydobycia surowców energetycz-

nych, interpretuje wykresy doty-

czące wydobycia surowców ener-

getycznych i produkcji energii 

elektrycznej, wymienia szanse i 

bariery rozwoju energetyki jądro-

wej, wskazuje na mapie kraje o 

największym stopniu rozwoju 

energetyki jądrowej, wymienia 

wady i zalety elektrowni wod-

nych, wyjaśnia rolę elektrowni 

szczytowo-pompowych w utrzy-

maniu zasilania sieci energetycz-

Uczeń charakteryzuje poszcze-

gólne źródła energii, w szczegól-

ności ich cechy i rozmieszczenie 

na świecie: węgla kamiennego, 

węgla brunatnego, ropy naftowej, 

gazu ziemnego, charakteryzuje 

skutki transportu i spalania paliw 

kopalnych, charakteryzuje zróżni-

cowanie struktury produkcji ener-

gii elektrycznej na świecie, odnaj-

duje, korzystając z różnych źródeł 

informacji, przykłady zależności 

między polityką a handlem su-

rowcami energetycznymi, wyko-

nuje obliczenia z użyciem danych 

dotyczących wydobycia surow-

ców energetycznych i produkcji 

energii elektrycznej, wyciąga na 

Uczeń ocenia znaczenie energety-

ki w rozwoju gospodarczym świa-

ta, uzasadnia konieczność oszczę-

dzania energii, ocenia zjawisko 

uzależnienia produkcji energii na 

świecie od źródeł zaopatrzenia 

surowców nieodnawialnych, 

udowadnia twierdzenie „ropa 

rządzi światem” , ocenia rolę 

OPEC w światowym handlu ropą 

naftową, ocenia strukturę produk-

cji energii elektrycznej w Polsce, 

proponuje alternatywne źródła 

energii, które można zastosować 

w ogrzewaniu mieszkań i w trans-

porcie  
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nej; wymienia wady i zalety elek-

trowni wiatrowych, geotermicz-

nych, pływowych, wymienia 

szanse i bariery wykorzystania 

energii słonecznej, wskazuje na 

mapie kraje – głównych produ-

centów energii elektrycznej – 

ogółem i na mieszkańca, wymie-

nia kraje silnie uzależnione od 

eksportu i importu surowców 

energetycznych 

ich podstawie wnioski 

Metody nauczania: operatywne – korzystanie ze źródeł informacji (podręcznika, słownika terminów geograficznych, atlasu geograficznego, rocznika statystycznego), 

ćwiczenia obliczeniowe, burza mózgów, mapa mentalna (źródła energii), drzewo decyzyjne (jak zaspokoić rosnące potrzeby energetyczne Polski?), dyskusja „za i przeciw” 

(dotyczy elektrowni atomowej lub hydroelektrowni) 

Środki dydaktyczne: mapa polityczna świata, mapa surowców mineralnych świata, aktualny rocznik statystyczny, słownik terminów geograficznych, materiały pi-

śmienne do samodzielnej pracy w grupach 
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Temat 20. Postęp technologiczny lokomotywą rozwoju cywilizacji 

 

Wymagania przewidziane w podstawie programowej Kategorie szczegółowych osiągnięć ucznia 

z geografii dla gimnazjum 

(jako podbudowa programowa) 

z geografii dla liceum – zakres 

podstawowy 

Zapamiętanie 

i zrozumienie wiadomości 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach typowych 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach nietypowych  

(problemowych) 

PG PL Kategorie A i B Kategoria C Kategoria D 

Uczeń wyjaśnia przyczyny zmian 

zachodzących w przemyśle w 

Polsce i we własnym regionie 

oraz wskazuje najlepiej rozwija-

jące się obecnie w Polsce gałęzie 

produkcji przemysłowej; przed-

stawia, na podstawie wskazanych 

źródeł informacji geograficznej, 

główne kierunki i przyczyny 

zmian w strukturze przemysłu 

wybranego regionu (lub okręgu) 

przemysłowego w Europie Za-

chodniej; wyjaśnia przyczyny 

gwałtownego rozwoju nowocze-

snych technologii w Indiach 

Uczeń przedstawia cechy przemy-

słu wysokiej technologii i podaje 

przykłady jego lokalizacji na 

świecie; poznaje nowe funkcje 

ośrodków przemysłowych i nowe 

formy przestrzenne – technopolie, 

klastry i dystrykty przemysłowe 

Uczeń wymienia cechy przemysłu 

wysokiej techniki, wskazuje na 

mapie świata główne ośrodki i 

okręgi przemysłu wysokiej tech-

niki (technopolie), wymienia 

czynniki ich lokalizacji, wymienia 

cechy klastra i dystryktu przemy-

słowego 

Uczeń charakteryzuje „rewolucje 

przemysłowe” z uwzględnieniem 

zmian struktury produkcji 

Uczeń uzasadnia potrzebę rozwo-

ju przemysłu wysokiej techniki, 

uzasadnia potrzebę tworzenia w 

niektórych krajach specjalnych 

stref ekonomicznych 

Metody nauczania: operatywne – korzystanie ze źródeł informacji (podręcznika, słownika terminów geograficznych, atlasu geograficznego, rocznika statystycznego), 

dyskusja dydaktyczna (czy w Polsce mogłaby powstać światowa technopolia?) 
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Środki dydaktyczne: mapa polityczna świata, mapa polityczna Europy, aktualny rocznik statystyczny, słownik terminów geograficznych, materiały piśmienne do sa-

modzielnej pracy w grupach 
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Temat 21. Komunikacja warunkiem życia społeczno-gospodarczego 

 

Wymagania przewidziane w podstawie programowej Kategorie szczegółowych osiągnięć ucznia 

z geografii dla gimnazjum 

(jako podbudowa programowa) 

z geografii dla liceum – zakres 

podstawowy 

Zapamiętanie 

i zrozumienie wiadomości 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach typowych 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach nietypowych  

(problemowych) 

PG PL Kategorie A i B Kategoria C Kategoria D 

Uczeń opisuje na podstawie map i 

wyjaśnia zróżnicowanie gęstości 

i jakości sieci transportowej w 

Polsce i wykazuje jej wpływ na 

rozwój innych dziedzin działalno-

ści gospodarczej 

Uczeń ocenia rolę nowoczesnych 

usług komunikacyjnych w funk-

cjonowaniu gospodarki i w życiu 

codziennym 

Uczeń wyjaśnia termin komuni-

kacja, rozróżnia terminy transport 

i łączność, wymienia rodzaje 

środków transportu i łączności, 

opisuje cechy autostrady, wymie-

nia jej wady i zalety, wskazuje na 

mapie kraje o najwyższej gęstości 

sieci drogowej i kolejowej oraz 

najlepiej rozwiniętej telefonii 

komórkowej i sieci internetowej 

Uczeń charakteryzuje różne środ-

ki transportu i łączności, porów-

nuje ich wady i zalety, odnajduje 

przykłady zmian społeczno-

obyczajowych spowodowanych 

rozwojem nowoczesnych środków 

łączności, wybiera optymalny 

środek transportu do przewozu 

określonego typu ładunku 

Uczeń uzasadnia konieczność 

harmonijnego rozwoju różnych 

środków transportu, uzasadnia 

konieczność rozwoju sieci auto-

strad i kolei dużych prędkości, 

uzasadnia potrzebę utrzymania 

nierentownych linii kolejowych, 

uzasadnia konieczność rozwoju 

nowoczesnych środków łączności 

Metody nauczania: operatywne – korzystanie ze źródeł informacji (podręcznika, słownika terminów geograficznych, atlasu geograficznego, rocznika statystycznego), bu-

rza mózgów, dyskusja „za i przeciw” (dotyczy budowy autostrad) 

Środki dydaktyczne: mapa polityczna świata, mapa polityczna Europy, aktualny rocznik statystyczny, słownik terminów geograficznych, materiały piśmienne do sa-

modzielnej pracy w grupach 
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Temat 22. Transport i handel międzynarodowy „krwiobiegiem” światowej gospodarki 

 

Wymagania przewidziane w podstawie programowej Kategorie szczegółowych osiągnięć ucznia 

z geografii dla gimnazjum 

(jako podbudowa programowa) 

z geografii dla liceum – zakres 

podstawowy 

Zapamiętanie 

i zrozumienie wiadomości 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach typowych 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach nietypowych  

(problemowych) 

PG PL Kategorie A i B Kategoria C Kategoria D 

Brak zapisów Uczeń wyjaśnia zmiany zacho-

dzące w kierunkach i natężeniu 

ruchu osób i towarów; wskazuje 

przykłady lokalizacji nowocze-

snych terminali i ich rolę w roz-

woju regionów 

Uczeń wymienia korzyści mię-

dzynarodowego podziału pracy i 

specjalizacji, rozróżnia terminy 

eksport i import oraz bilans han-

dlowy i bilans płatniczy, wymie-

nia przedmioty handlu międzyna-

rodowego, wskazuje na mapie 

świata największe porty morskie i 

lotnicze 

Uczeń porównuje warunki rozwo-

ju wybranych dziedzin produkcji i 

usług w różnych krajach (wybór 

zależy od nauczyciela), odnajduje, 

korzystając z dostępnych infor-

macji, przykłady decyzji politycz-

nych regulujących handel mię-

dzynarodowy, porównuje struktu-

rę eksportu i importu krajów o 

różnym poziomie rozwoju oraz 

niejednakowych pod względem 

powierzchni i liczby ludności, 

charakteryzuje przyczyny i go-

spodarcze i społeczno-kulturowe 

skutki przepływu siły między 

krajami 

Uczeń uzasadnia konieczność 

rozwoju handlu międzynarodo-

wego; wykazuje wpływ sprawnej 

organizacji transportu, w szcze-

gólności centrów logistycznych 

oraz terminali pasażerskich i to-

warowych na rozwój handlu mię-

dzynarodowego 

Metody nauczania: operatywne – korzystanie ze źródeł informacji (podręcznika, słownika terminów geograficznych, atlasu geograficznego, rocznika statystycznego), 

dyskusja dydaktyczna (czy należy ograniczać handel zagraniczny i międzynarodowy przepływ osób?) 
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Środki dydaktyczne: mapa polityczna świata, mapa polityczna Europy, aktualny rocznik statystyczny, słownik terminów geograficznych, materiały piśmienne do sa-

modzielnej pracy w grupach 
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Temat 23. Turystyka i jej wpływ na przyrodę, społeczeństwo i gospodarkę 

 

Wymagania przewidziane w podstawie programowej Kategorie szczegółowych osiągnięć ucznia 

z geografii dla gimnazjum 

(jako podbudowa programowa) 

z geografii dla liceum – zakres 

podstawowy 

Zapamiętanie 

i zrozumienie wiadomości 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach typowych 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach nietypowych  

(problemowych) 

PG PL Kategorie A i B Kategoria C Kategoria D 

Uczeń wykazuje na przykładach 

walory turystyczne Polski oraz 

opisuje obiekty znajdujące się na 

Liście Światowego Dziedzictwa 

Kulturowego i Przyrodniczego 

Ludzkości; wykazuje związki 

między rozwojem turystyki w 

Europie Południowej a warunka-

mi przyrodniczymi oraz dziedzic-

twem kultury śródziemnomor-

skiej; prezentuje opracowaną na 

podstawie map, przewodników, 

Internetu trasę wycieczki po Eu-

ropie lub jej części 

Uczeń charakteryzuje wybrane 

obszary intensywnie zagospoda-

rowywane turystycznie na świe-

cie; wyjaśnia, dlaczego zmieniają 

się kierunki wyjazdów turystycz-

nych Polaków; identyfikuje skutki 

rozwoju turystyki dla środowiska 

przyrodniczego 

Uczeń wyjaśnia termin turysta, 

turystyka, rekreacja, odróżnia 

ruch turystyczny od innego rodza-

ju migracji ludności, wymienia 

walory turystyczne, posługuje się 

ich klasyfikacją, wymienia i cha-

rakteryzuje rodzaje turystyki, 

wyjaśnia, na czym polega turysty-

ka alternatywna, opisuje, korzy-

stając z danych statystycznych, 

wzrost liczby turystów na świecie, 

wyjaśnia przyczyny zmian kie-

runków wyjazdów turystycznych 

Polaków, wymienia niekorzystne 

skutki koncentracji ruchu tury-

stycznego na określonych obsza-

rach, wyjaśnia termin pojemność 

turystyczna, wymienia skutki tego 

Uczeń charakteryzuje wybrany 

region turystyczny Europy i świa-

ta, odnajduje, korzystając z róż-

nych źródeł informacji, przykłady 

skutków przekroczenia dopusz-

czalnej pojemności turystycznej, 

odnajduje, korzystając z różnych 

źródeł informacji, przykłady od-

wracalnych i nieodwracalnych 

zmian w środowisku przyrodni-

czym i kulturze regionalnej wy-

wołanych przez masową turystykę 

Uczeń wykazuje wpływ turystyki 

masowej na rozwój gospodarczy 

krajów i regionów, proponuje 

sposoby przeciwdziałania nad-

miernej koncentracji ruchu tury-

stycznego w niektórych miejsco-

wościach i regionach, proponuje 

sposoby łagodzenia niekorzyst-

nych skutków masowej turystyki 
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zjawiska, rozpoznaje najważniej-

sze w Europie i na świecie obiek-

ty o walorach turystycznych (wy-

bór zależy od nauczyciela) 

Metody nauczania: operatywne – korzystanie ze źródeł informacji (podręcznika, słownika terminów geograficznych, atlasu geograficznego, rocznika statystycznego, 

ewentualnie folderów turystycznych), mapa mentalna (rodzaje turystyki), dyskusja dydaktyczna (korzyści i niekorzystne skutki turystyki masowej), wykonanie opracowania 

(referatu, folderu reklamowego lub prezentacji multimedialnej) poświęconego wybranemu regionowi turystycznemu świata), ewentualnie projektowanie trasy wycieczki do 

wybranego regionu turystycznego. 

Środki dydaktyczne: mapa fizyczna świata, mapa polityczna świata, mapa fizyczna Europy, słownik terminów geograficznych, rocznik statystyczny, aktualny rocznik 

statystyczny, ewentualnie foldery turystyczne, materiały piśmienne do samodzielnej pracy w grupach 
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Temat 24. Globalizacja i jej skutki dla rozwoju społeczeństwa i gospodarki w skali regionalnej i lokalnej 

 

Wymagania przewidziane w podstawie programowej Kategorie szczegółowych osiągnięć ucznia 

z geografii dla gimnazjum 

(jako podbudowa programowa) 

z geografii dla liceum – zakres 

podstawowy 

Zapamiętanie 

i zrozumienie wiadomości 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach typowych 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach nietypowych  

(problemowych) 

PG PL Kategorie A i B Kategoria C Kategoria D 

Brak zapisów Uczeń podaje przykłady procesów 

globalizacji i ich wpływu na roz-

wój regionalny i lokalny 

Uwaga: nie można zrozumieć 

procesów globalizacji, jeżeli nie 

sięgnie się problematyki handlu 

międzynarodowego – stąd taka 

tematyka została ujęta w ramach 

tematu 24, mimo jasnych zapisów 

programowych 

Uczeń wyjaśnia termin globaliza-

cja, wymienia czynniki globaliza-

cji, wymienia przykłady proble-

mów o charakterze globalnym, 

których rozwiązanie nie leży w 

zakresie możliwości jednego pań-

stwa, wyjaśnia powstawanie kor-

poracji międzynarodowych i mo-

nopoli, wymienia dziedziny glo-

balizacji, wymienia korzyści i 

niekorzystne skutki globalizacji, 

wyjaśnia, na czym polega proces 

regionalizacji, rozpoznaje przeja-

wy globalizacji w codziennym 

życiu 

Uczeń charakteryzuje wybrane 

dziedziny globalizacji (wybór 

zależy od nauczyciela); charakte-

ryzuje ruchy społeczne i politycz-

ne próbujące się przeciwstawić 

procesom globalnym (anty- lub 

alterglobalizm, fundamentalizm, 

nacjonalizm i separatyzm) 

Uczeń ocenia rolę międzynaro-

dowych korporacji w procesie 

globalizacji 

Metody nauczania: operatywne – korzystanie ze źródeł informacji (podręcznika, słownika terminów geograficznych), burza mózgów, mapa mentalna (dziedziny globali-

zacji), dyskusja „za i przeciw” (dotyczy globalizacji) 
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Środki dydaktyczne: mapa polityczna świata, mapa polityczna Europy, słownik terminów geograficznych, materiały piśmienne do samodzielnej pracy w grupach 
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Temat 25. Procesy integracji politycznej i ich skutki 

 

Wymagania przewidziane w podstawie programowej Kategorie szczegółowych osiągnięć ucznia 

z geografii dla gimnazjum 

(jako podbudowa programowa) 

z geografii dla liceum – zakres 

podstawowy 

Zapamiętanie 

i zrozumienie wiadomości 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach typowych 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach nietypowych  

(problemowych) 

PG PL Kategorie A i B Kategoria C Kategoria D 

Brak zapisów Uczeń wyjaśnia na wybranych 

przykładach (w skali lokalnej, 

regionalnej i globalnej) przyczyny 

procesów integracyjnych i ich 

skutki gospodarcze, społeczne i 

polityczne 

Uczeń wymienia przykłady mię-

dzynarodowej integracji politycz-

nej, gospodarczej i militarnej, 

wymienia jej korzyści, wymienia 

zadania Organizacji Narodów 

Zjednoczonych, jego głównych 

organów i powiązanych z nim 

agend, wymienia najważniejsze 

organizacje polityczne, militarne i 

gospodarcze na świecie (wybór 

zależy od nauczyciela), rozpozna-

je skróty ich nazw, określa ich 

zadania, wskazuje na mapie świa-

ta kraje do nich należące, opisuje 

rozwój Unii Europejskiej, wyja-

śnia, na czym polega układ z 

Schengen 

Uczeń charakteryzuje fazy zacie-

śniania międzynarodowej współ-

pracy gospodarczej i politycznej, 

od strefy wolnego handlu, przez 

unię celną, unię ekonomiczną po 

unię walutową i fiskalną 

Uczeń uzasadnia konieczność 

międzynarodowej integracji poli-

tycznej, gospodarczej i militarnej 
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Metody nauczania: operatywne – korzystanie ze źródeł informacji (podręcznika, słownika terminów geograficznych, atlasu geograficznego), linia czasu (rozwój Unii Eu-

ropejskiej), dyskusja „za i przeciw” (dotyczy integracji międzynarodowej) 

Środki dydaktyczne: mapa polityczna świata, mapa polityczna Europy, ewentualnie mapa organizacji międzynarodowych, mapa przedstawiająca rozwój Unii Europej-

skiej, słownik terminów geograficznych, materiały piśmienne do samodzielnej pracy w grupach 
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Temat 26. Międzynarodowa solidarność – rzeczywistość czy utopia? 

 

Wymagania przewidziane w podstawie programowej Kategorie szczegółowych osiągnięć ucznia 

z geografii dla gimnazjum 

(jako podbudowa programowa) 

z geografii dla liceum – zakres 

podstawowy 

Zapamiętanie 

i zrozumienie wiadomości 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach typowych 

Zastosowanie wiadomości w sy-

tuacjach nietypowych  

(problemowych) 

PG PL Kategorie A i B Kategoria C Kategoria D 

Brak zapisów Uczeń ocenia i projektuje różne 

formy pomocy państwa i organi-

zacji pozarządowych państwom i 

regionom dotkniętych kryzysem 

(klęskami ekologicznymi, wojna-

mi, głodem) 

Uczeń wymienia przykłady krót-

koterminowej i długofalowej 

pomocy społeczności międzyna-

rodowej, odróżnia formy pomocy 

bezinteresownej od działalności 

komercyjnej, wymienia przykłady 

wydarzeń, wymagających inter-

wencji organizacji humanitarnych, 

wymienia nazwy międzynarodo-

wych organizacji humanitarnych, 

wyjaśnia mechanizm uzależnienia 

się najuboższych społeczeństw od 

pomocy międzynarodowej, wy-

mienia przykłady patologii spo-

łecznych i gospodarczych wywo-

łanych przez nieprzemyślaną 

pomoc międzynarodową, wymie-

Uczeń charakteryzuje działalność 

światowych instytucji finanso-

wych – Banku Światowego i Mię-

dzynarodowego Funduszu Walu-

towego w systemie pomocy kra-

jom potrzebującym, charakteryzu-

je działalność wybranej organiza-

cji humanitarnej (wybór należy do 

nauczyciela); odnajduje, korzysta-

jąc z różnych źródeł informacji, 

przykłady korzystnych i nieko-

rzystnych skutków udzielania 

długofalowej pomocy międzyna-

rodowej 

Uczeń uzasadnia konieczność 

udzielania pomocy międzynaro-

dowej, ocenia różnorodne formy 

pomocy międzynarodowej, pro-

jektuje różne formy pomocy pań-

stwa i organizacji pozarządowych 

krajom i regionom dotkniętym 

kryzysem 
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nia skutki nadmiernego zadłuże-

nia krajów słabo rozwiniętych 

Metody nauczania: operatywne – korzystanie ze źródeł informacji (podręcznika, słownika terminów geograficznych), burza mózgów, mapa mentalna (rodzaje pomocy 

międzynarodowej), metaplan (jak pomóc społeczeństwom krajów słabo rozwiniętym?)  

Środki dydaktyczne: mapa polityczna świata, słownik terminów geograficznych, materiały piśmienne do samodzielnej pracy w grupach 

 


