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Przedmiotowe zasady oceniania z geografii w zakresie podstawowym w klasach drugich 

 

I Podstawa prawna 
Przedmiotowe zasady oceniania opracowano na podstawie: 

• Realizowanego programu nauczania geografii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – „Oblicza geografii” 

• Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 

• Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej 

• Podstawy programowej przedmiotu: geografia 

 

II Ogólne zasady oceniania uczniów  
1. Cele przedmiotowego systemu oceniania 

• Zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia 

• Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 

• Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju. 

• Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

• Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

• Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej. 

 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.  

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.  

4. Poprawione prace są udostępniane uczniom na lekcji, podczas której nauczyciel omawia sprawdzian. Jeśli uczeń jest nieobecny, praca jest udostępniana w 

czasie konsultacji/w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  

5. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia sprawdzone i ocenione prace kontrolne są udostępniane do wglądu podczas wywiadówek lub konsultacji. 

6. Prowadzenie zeszytu jest obowiązkowe. Wymagane są notatki samodzielnie prowadzone przez ucznia podczas zajęć i uzupełniane w domu. W zeszycie 

powinny znaleźć się także zadania domowe i inne materiały wykorzystywane na zajęciach. Obowiązkiem ucznia jest przynoszenie podręcznika lub innych 

pomocy wskazanych przez nauczyciela 
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III Formy aktywności i metody sprawdzania wiedzy uczniów: 
 

1. Ocenie podlegają:   

sprawdziany, testy obejmujące większy zakres materiału, kartkówki obejmujące trzy ostatnie lekcje (sprawdziany, testy, kartkówki mogą być również w wersji 

on-line), odpowiedź ustna, przygotowanie (lub nieprzygotowanie) do lekcji, zadania domowe, prace w grupach, prace długoterminowe, rozwiązywanie zadań 

maturalnych, prace i ćwiczenia z wykorzystaniem i tworzeniem materiałów kartograficznych, udział w projektach, udział w konkursach itd.). 

Oceny bieżące, śródroczne i roczne wyrażone są w skali przyjętej w statucie szkoły. 

 

 

2. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności:  

Kryteria oceniania - umiejętności szczegółowe: 

Kształtowanie języka przedmiotu 

• rzeczowość wypowiedzi 

• odwoływanie się do wiedzy przedmiotowej 

• poprawne stosowanie podstawowych pojęć 

• zbieranie, uogólnianie, porównywanie wiadomości, wyciąganie wniosków. 

 

Rozwiązywanie problemów 

• właściwe rozpoznanie i zdefiniowanie problemu 

• analizowanie wszystkich aspektów zagadnienia 

• zaplanowanie rozwiązania 

• zaproponowanie różnych wariantów rozwiązania problemu 

• uogólnianie, porównywanie i wyciąganie wniosków 

 

 

✓ Sprawdziany są przeprowadzane w formie pisemnej i praktycznej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia.  

W ocenie prac pisemnych ustala się procentowy wskaźnik przeliczenia punktacji pracy na daną ocenę: 

Dla zakresu podstawowego 
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poniżej 30% - ocena niedostateczna 

30% - 49% - ocena dopuszczająca 

50% - 69% - ocena dostateczna 

70% - 89% - ocena dobra 

90% - 99% - ocena bardzo dobra  

100% - ocena celująca 

 

Dla zakresu rozszerzonego: 

poniżej 40% - ocena niedostateczna 

40% - 54% - ocena dopuszczająca 

55% - 74% - ocena dostateczna 

75% - 89% - ocena dobra 

90% - 99% - ocena bardzo dobra  

100 % - ocena celująca 

 

Nauczyciel zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany wskaźnika przeliczenia punktacji. 

 

• Sprawdziany pisemne  w tym testy planuje się na zakończenie działu (mogą być również w wersji on-line).  

• Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, (termin sprawdzianu ustalony i wpisany do dziennika co 

najmniej tydzień wcześniej). 

• Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jej zakres programowy.  

• Sprawdzian może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.  

• Sprawdzian umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych.  

 

✓ Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich 

jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech). Kartkówka może być też formą sprawdzenia zadania domowego. 

 

• Kartkówka co najmniej jedna w semestrze z materiału realizowanego na trzech lekcjach  

• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki. 

• Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.  
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• Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami WSO.  (punktacja procentowa jak przy 

sprawdzianach -nauczyciel zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany wskaźnika przeliczenia punktacji) 

 

✓ Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie omawianego działu. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:  

• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,  

• właściwe posługiwanie się pojęciami,  

• zawartość merytoryczną  i rzeczową wypowiedzi,  

• sposób formułowania wypowiedzi.  

• odpowiedź ustna może być zamieniona na kartkówkę,   

• wyrażanie sądów, uzasadnienie,  

• płynność spójność wypowiedzi, logiczny układ treści,  

• kształtowanie wypowiedzi w zależności od jej celu i sytuacji komunikacyjnej, 

• sugestywność wypowiedzi. 

 

 

✓ Praca domowa jest praktyczną, pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji. 

Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:  

 

• prawidłowe wykonanie, 

• samodzielne wykonanie zadania, estetykę wykonania, 

• stopień zrozumienia zadania, 

• zastosowanie wiedzy przedmiotowej,  

• oryginalność. 

 

✓ Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane stopniem lub zapisami dopuszczonymi w WSO (plusy/minusy). Poprzez „aktywność na lekcjach” 

rozumie się: odpowiedzi na pytania nauczyciela, udział w dialogu, dyskusji formułowanie kilkuzdaniowych wypowiedzi, poprawne wykonywanie 

poleceń. 

• Plus uczeń może uzyskać m.in. za: samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc 

koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji, inicjatywę przy rozwiązywaniu problemów, znalezienie nieszablonowych 

rozwiązań.  
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• Minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brak podręcznika, plików potrzebnych do wykonania zadania).  

• Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny:   

pięć„+”, to otrzymuje ocenę bardzo dobrą, 

pięć„-”, to otrzymuje ocenę niedostateczną,  

 

✓ Praca na lekcjach - oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:  

• współpracę z zespołem,  

• udzielanie pomocy kolegom,  

• inicjatywa ( własne propozycje, pytania),  

• reakcje na polecenia nauczyciela,  

• samodyscyplina,  

• udzielanie pomocy kolegom ( własne propozycje, pytania),  

• reakcje na polecenie nauczyciela,  

• zainteresowanie tematem, przebiegiem lekcji,  

• inwencja twórcza,  

• sposób prezentacji,  

• oryginalność i pomysłowość pracy.  

 

✓ Przygotowanie do lekcji - oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:  

• orientacja w bieżącym materiale,  

• posiadanie podstawowego wyposażenia( podręcznika, zeszytu),  

• odrabiane zadań domowych,  

• posiadanie niezbędnych materiałów pomocniczych,  

 

 

✓ Praca w grupie oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:  

• aktywne uczestnictwo w pracy zespołu,  

• aktywne słuchanie innych , pomoc,  

• tolerancja wobec wartości i poglądów innych osób,  

• modelowanie zachowania innych w grupie,  

• korzystanie z pomocy innych osób,  
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• podporządkowanie się poleceniom,  

• umiejętność dyskutowania, negocjowania,  

• przestrzeganie kultury języka i dyskusji, 

• twórczy wkład (argumenty, pomysły), 

• współodpowiedzialność. 

 

✓ Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie 

pomocy naukowych, referatów, prezentacji.  Oceniane mogą być takie elementy jak planowanie i wykonanie eksperymentu, opis obserwacji i 

formułowanie wniosków. 

 Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:  

• wartość merytoryczną pracy,  

• stopień zaangażowania w wykonanie pracy,  

• wykorzystanie informacji z różnych źródeł (poszukiwanie, porządkowanie i wybór istotnych źródeł informacji, analiza, porównywanie, uogólnienie, ocena 

zgromadzonego materiału, korzystanie z mediów, umiejętność oceny przydatności zgromadzonych materiał) 

• estetykę wykonania,  

• wkład pracy ucznia,  

• sposób prezentacji,  

• oryginalność i pomysłowość pracy. 

 

 

✓ Aktywność pozalekcyjna - oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:  

• udział w konkursach przedmiotowych itp.,  

• wykonanie dodatkowych prac w czasie pozaszkolnym,   

• dobrowolne działanie na rzecz innych,  

• zdobywanie wiadomości wykraczających poza program nauczania. 

 

✓ Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych i międzyszkolnych), są oceniane zgodnie z zasadami 

zapisanymi w WSO. 

 

 

✓ Testy diagnostyczne/badanie wyników. 
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Na początku roku szkolnego uczniowie realizujący przedmiot w zakresie rozszerzonym piszą test diagnozujący z zakresu szkoły podstawowej- do dziennika 

wpisywana jest informacja w postaci punktów procentowych, która nie przekłada się na ocenę i nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną.  

Nauczyciel przeprowadza test dla osób z niską frekwencją zgodnie z zasadami szkolnego programu naprawy frekwencji, 

Nauczyciel może przeprowadzić badanie wyników w formie testu obejmującego przerobiony do tej pory materiał nauczania 

 

W przypadku badania wyników nauczania z danego zakresu, badania wiedzy maturalnej (np. semestru),  testu dla osób z niską frekwencją - ocena wpisywana 

jest do dziennika zgodnie z przelicznikiem jak przy sprawdzianach. 

 

Nauczyciel zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany wskaźnika przeliczenia punktacji. 

3. Zasady przeprowadzania testów diagnostycznych/podsumowujących 

- diagnoza na wejście 

- testy umiejętności maturalnych 

- matura próbna 

- badania wyników 

- testy diagnostyczne przeprowadzane w ostatnim tygodniu nauki –dotyczą uczniów realizujących program w zakresie rozszerzonym (ich przeprowadzenie ma 

charakter informacyjny, uczeń, który jest nieobecny lub napisze test poniżej 30% będzie pisał go ponownie we wrześniu i wówczas ocena jest wpisana do 

dziennika, jako jedna z ocen cząstkowych (przelicznik punktowy jak na sprawdzianach) 

 

4. Częstotliwość i różnorodność oceniania 

• Odpowiedź ustna – przynajmniej raz w semestrze (lub zamiennie kartkówka) 

• Sprawdziany działowe, testy – zgodnie z planem pracy (co najmniej 1 w semestrze) 

• Kartkówki - z bieżącego materiału - według uznania nauczyciela. 

• Zadania domowe - według uznania nauczyciela. 

• Praca na lekcji - według uznania nauczyciela. 

• Aktywność i praca ucznia na lekcji - według uznania nauczyciela. 

• Praca w grupie - według uznania nauczyciela. 

• Praca dodatkowe  - według uznania nauczyciela. 

 

5. Wymagana ilość ocen: 

proponowana:  

przy 1-2 godz. w tygodniu – min. 3 oceny 
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przy 3 godz. w tygodniu – min. 4 oceny 

przy 4 godz. w tygodniu – min. 5 ocen 

przy 5 i więcej godz. w tygodniu – min. 6 ocen 

Ocenie powinny podlegać co najmniej dwie formy aktywności ucznia (np. sprawdzian i kartkówka lub odpowiedź ustna) 

 

IV Sposoby informowania ucznia i rodzica o ocenie  
Zgodnie z zapisami statutu. 

• Rodzice maja prawo wglądu do prac pisemnych ucznia w czasie konsultacji, zebrań lub po umówieniu się z nauczycielem. 

 

V Zasady uzupełniania braków i poprawy ocen ;  

poprawa oceny w ciągu dwóch tygodni od wpisania oceny do dziennika – poprawy odbywają się poza lekcjami podczas konsultacji 

 

• Uczeń może poprawić ocenę bieżącą (np. ze sprawdzianu) na zasadzie dobrowolności, raz w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania w terminie 

ustalonym przez nauczyciela. Po terminie wyłącznie za zgodą nauczyciela w uzasadnionych przypadkach. Za datę otrzymania oceny przyjmuje się wpis 

do e-dziennika. Ocenę uzyskaną z poprawy wpisuje się dzienniku obok oceny uzyskanej poprzednio (osobna kolumna). 

• Jeżeli uczeń w czasie sprawdzianu korzysta z niedozwolonych materiałów, elektronicznych nośników danych, podpowiedzi kolegów nauczyciel ma prawo 

postawić ocenę niedostateczną oraz może nie wyrazić zgody na poprawę oceny. 

• Uczeń nieobecny na lekcji podczas sprawdzianu, pisze sprawdzian na pierwszej lekcji po powrocie; przy nieobecności dłuższej niż tydzień w terminie 

ustalonym przez nauczyciela – w ciągu tygodnia od powrotu 

• Uczeń ma prawo wglądu do sprawdzianów i kartkówek w czasie lekcji, na której nauczyciel je omawia, lub w czasie konsultacji. 

• Sprawdzanie osiągnięć i postępów w nauce charakteryzuje się takimi cechami jak: obiektywizm, indywidualizacja, konsekwencja, systematyczność, 

jawność. 

• Ustalanie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w trybie ustalonym w statucie szkoły. 

• Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia oraz zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

• Ocena jest uwarunkowana stopniem opanowania przez uczniów treści przewidzianych podstawą programową: 

 

Warunki uzyskania rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana - zgodnie ze statutem szkoły. 
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VI Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia oraz zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

Ogólne propozycje dostosowania wymagań dydaktycznych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów: 

A) ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu: 

• uwzględniać trudności z zapamiętywaniem pojęć, 

• częściej powtarzać i utrwalać materiał, 

• w czasie odpowiedzi ustnych wspomagać, dawać więcej czasu na przypomnienie, 

• w czasie odpowiedzi pisemnych (kartkówek, testów) dawać więcej czasu na pisanie lub mniej zadań do wykonania w standardowym czasie, 

• podczas uczenia stosować techniki skojarzeniowe ułatwiające zapamiętywanie, 

• podczas ćwiczeń praktycznych dawać więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, cierpliwe udzielać instruktażu, 

• podczas oceniania ćwiczeń praktycznych brać przede wszystkim pod uwagę chęci, wysiłek, 

B) z inteligencją niższa niż przeciętna: 

• często odwoływać się do konkretu, 

• omawiać niewielkie partie materiału i o mniejszym stopniu trudności (pamiętając, że obniżenie wymagań nie może zejść poniżej podstawy 

programowej), 

• podawać polecenia w prostszej formie, 

• wydłużać czas na wykonanie zadania, 

• podchodzić do dziecka w trakcie samodzielnej pracy, w razie potrzeby udzielać pomocy i wyjaśnień, 

• dać większą ilość czasu i powtórzeń dla przyswojenia danej partii materiału, 

• kontrolować systematyczność pracy ucznia, 

 

C) słabowidzący: 

• dawać większą czcionkę testów, tekstów rozdawanych uczniom, 

• podczas lekcji posadzić ucznia w pierwszej ławce, 

• zorganizować wsparcie koleżanki z ławki, 

• stosować dużych plansz, wykresów umożliwiających poszerzenie wiedzy, 

• wydłużyć czas pracy, 

• formy sprawdzania wiedzy – odpowiedzi ustne, 

• podczas pytania wydłużyć czasu na zastanowienie się nad odpowiedzią 
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• częściej powtarzać i utrwalać materiał, 

• oceniać wszelką aktywność na lekcji, 

 

D) słabo słyszący: 

• Uczeń powinien być blisko nauczyciela (od 0,5 do 1.5 m), którego twarz jest dobrze oświetlona, może słuchać jego wypowiedzi i jednocześnie 

odczytywać mowę z ust. Należy też, umożliwić uczniowi odwracanie się w kierunku innych kolegów odpowiadających na lekcji co ułatwi lepsze 

zrozumienie ich wypowiedzi  

• nauczyciel mówiąc do całej klasy, powinien stać w pobliżu dziecka zwrócony twarzą w jego stronę -nie powinien chodzić po klasie, czy być odwrócony 

twarzą do tablicy, to utrudnia dziecku odczytywanie mowy z jego ust  

• nauczyciel powinien mówić do dziecka wyraźnie używając normalnego głosu i intonacji, unikać gwałtownych ruchów głową czy nadmiernej gestykulacji  

• należy zadbać o spokój i ciszę w klasie, eliminować zbędny hałas m.in. zamykać okna przy ruchliwej ulicy, unikać szeleszczenia kartkami papieru, 

szurania krzesłami, to utrudnia dziecku rozumienie poleceń nauczyciela i wypowiedzi innych uczniów, powoduje też większe zmęczenie. Takie 

zakłócenia stanowią również problem dla uczniów z aparatami słuchowymi, ponieważ są wzmacniane przez aparat  

• nauczyciel winien upewnić się czy polecenia kierowane do całej klasy są właściwie rozumiane przez uczniów niedosłyszących. W przypadku trudności 

zapewnić mu dodatkowe wyjaśnienia, sformułować inaczej polecenie, używając prostego, znanego dziecku słownictwa. Można też wskazać jak to 

polecenie wykonuje jego kolega siedzący w ławce  

• uczeń z wadą słuchu ma trudności z równoczesnym wykonywaniem kilku czynności w tym samym czasie, nie jest wstanie słuchać nauczyciela -co 

wymaga obserwacji jego twarzy - jednocześnie otworzyć książkę na odpowiedniej stronie i odnaleźć wskazane ćwiczenie. Często więc nie nadąża za 

tempem pracy pozostałych uczniów w klasie  

• uczeń niedosłyszący powinien siedzieć w ławce ze zdolnym uczniem, zrównoważonym emocjonalnie, który chętnie dodatkowo będzie pomagał mu np. 

szybciej otworzy książkę, wskaże ćwiczenie, pozwoli przepisać notatkę z zeszytu itp.  

• w czasie lekcji wskazane jest używanie jak najczęściej pomocy wizualnych i tablicy  

• nauczyciel może przygotować uczniowi z niedosłuchem plan pracy na piśmie opisujący zagadnienia poruszane w wykładzie lub poprosić innych uczniów 

w klasie, aby robili notatki z kopią i udostępniali je koledze  

• konieczne jest aktywizowanie ucznia do rozmowy poprzez zadawanie prostych pytań, podtrzymywanie jego odpowiedzi przez dopowiadanie 

pojedynczych słów, umowne gesty, 

• nauczyciel podczas lekcji powinien często zwracać się do ucznia niesłyszącego, zadawać pytania – ale nie dlatego, aby oceniać jego wypowiedzi, ale by 

zmobilizować go do lepszej koncentracji uwagi i ułatwić mu lepsze zrozumienie tematu  
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• pisanie ze słuchu jest najtrudniejszą formą pisania, a szczególnie dla ucznia z zaburzonym słuchem i nieprawidłową wymową, dlatego też należy stosować 

ćwiczenia w pisaniu ze słuchu tylko wyrazów lub zdań, wcześniej z uczniem utrwalonych, w oparciu o znane mu słownictwo. Jeżeli pisanie ze słuchu 

sprawia dziecku niedosłyszącemu duże trudności można je zastąpić inną formą ćwiczeń w pisaniu.  

• przy ocenie prac pisemnych ucznia nie należy uwzględniać błędów wynikających z niedosłuchu, one nie powinny obniżyć ogólnej oceny pracy. Błędy 

mogą stanowić dla nauczyciela podstawę, do podjęcia z uczniem dalszej pracy samokształceniowej i korekcyjnej oraz ukierunkowania rodziców do 

dalszej pracy w domu. Błędy w pisowni należy oceniać opisowo, udzielając uczniowi wskazówek do sposobu ich poprawienia  

• uczeń niedosłyszący jest w stanie opanować konieczne i podstawowe wiadomości zawarte w programie nauczania ale wymaga to od niego znacznie 

więcej czasu i wkładu pracy, w porównaniu z uczniem słyszącym. Przy ocenie osiągnięć ucznia z wadą słuchu należy szczególnie doceniać własną 

aktywność i wkład pracy ucznia, a także jego stosunek do obowiązków szkolnych (systematyczność, obowiązkowość, dokładność).  

 

 

 
 

VII Dodatkowe informacje wpisywane do dziennika mające charakter informacyjny:  

 

1. Oceny wpisywane w następujących rubrykach:  

• odpowiedź - „O” 

• praca na lekcji – „Pnl” 

• sprawdziany „S”, 

• kartkówki „K” 

• projekty – „P” 

• zadanie domowe -  „Zd” 

• zadania maturalne - „Zm” 

• “bz” – brak zadania 

• wynik procentowy z testów diagnostycznych, próbnych egzaminów itp. 

• “nb” jako informacja o nieprzystąpieniu do sprawdzianu/kartkówki itp. 

• “+”/”-” jako informacja o pracy ucznia wpis w kolumnie (“Pnl”) 

 



12 

 

2. Oceny semestralne uwzględniają oceny cząstkowe z zachowaniem następującej hierarchii:  

• testy, sprawdziany, 

• kartkówki, odpowiedzi, projekty, 

• zadania domowe, zadanie maturalne, 

• praca na lekcji  

 

VIII Ogólne wymagania 

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który potrafi: 

• wykazać się znajomością podstawowych faktów, pojęć i zjawisk oraz zlokalizować je na mapie, 

• prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

• wykazać się znajomością zależności i prawidłowości występujących w środowisku geograficznym, 

• wyjaśnić ich przyczyny i skutki oraz zlokalizować je na mapie, 

• korzystać z różnych źródeł informacji, 

• wyjaśnić i ocenić przebieg i konsekwencje zjawisk i procesów geograficznych, 

• analizować, syntetyzować, wyciągać wnioski i klasyfikować przetwarzane informacje, 

• dostrzegać i rozwiązywać problemy istniejące w środowisku geograficznym w różnych skalach przestrzennych (od lokalnej do globalnej) i czasowych, 

• wykorzystywać swoją wiedzę i przeżycia oraz doświadczenia także z innych dziedzin, 

• opanować w wysokim stopniu wiedzę i umiejętności z geografii określone programem nauczania, 

• lub twórczo rozwijać zainteresowania geograficzne. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który potrafi: 

• wykazać się znajomością podstawowych faktów, pojęć i zjawisk oraz zlokalizować je na mapie, 

• prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

• wykazać się znajomością zależności i prawidłowości występujących w środowisku geograficznym, 

• wyjaśnić ich przyczyny i skutki oraz zlokalizować je na mapie, 

• korzystać z różnych źródeł informacji, 

• wyjaśnić i ocenić przebieg i konsekwencje zjawisk i procesów geograficznych, 

• analizować, syntetyzować, wyciągać wnioski i klasyfikować przetwarzane informacje, 

• dostrzegać i rozwiązywać problemy istniejące w środowisku geograficznym w różnych skalach przestrzennych (od lokalnej do globalnej) i czasowych, 

• wykorzystywać swoją wiedzę i przeżycia oraz doświadczenia także z innych dziedzin. 
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Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który potrafi: 

• wykazać się znajomością podstawowych faktów, pojęć i zjawisk oraz zlokalizować je na mapie, 

• prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

• wykazać się znajomością zależności i prawidłowości występujących w środowisku geograficznym, 

• wyjaśnić ich przyczyny i skutki oraz zlokalizować je na mapie, 

• korzystać z różnych źródeł informacji, 

• wyjaśnić i ocenić przebieg i konsekwencje zjawisk i procesów geograficznych, 

• analizować, syntetyzować, wyciągać wnioski i klasyfikować przetwarzane informacje. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który potrafi: 

• wykazać się znajomością podstawowych faktów, pojęć i zjawisk oraz zlokalizować je na mapie, 

• prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

• wykazać się znajomością zależności i prawidłowości występujących w środowisku geograficznym, 

• wyjaśnić ich przyczyny i skutki oraz zlokalizować je na mapie, 

• korzystać z różnych źródeł informacji.  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który potrafi: 

• wykazać się znajomością podstawowych faktów, pojęć i zjawisk oraz zlokalizować je na mapie, 

• prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

• wykazać się znajomością podstawowych zależności i prawidłowości występujących w środowisku geograficznym.  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych w programie, które są konieczne do dalszego kształcenia,  

• nie potrafi, nawet z pomocą nauczyciela, rozwiązywać prostych zadań geograficznych,  

• nie potrafi wykazać się znajomością podstawowych zależności i prawidłowości występujących w środowisku geograficznym. 

 

Uczeń, który opuścił ponad 50% lekcji (nieobecności usprawiedliwione jak  

i nieusprawiedliwione) może być niesklasyfikowany 

Pozostałe zasady nie zapisane w powyższym przedmiotowym systemie oceniania zawarte są w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania – statut szkoły. 

 

IX Szczegółowe kryteria oceniania na poszczególne oceny 
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Oblicza geografii. Zakres podstawowy. Część II 
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Wymagania na poszczególne oceny 

konieczne 
(ocena dopuszczająca) 

podstawowe 
(ocena dostateczna) 

rozszerzające 
(ocena dobra) 

dopełniające 
(ocena bardzo dobra) 

wykraczające 
(ocena celująca) 

2 3 4 5 6 

I. Zmiany na mapie politycznej 

Uczeń: 

• wyjaśnia znaczenie terminów: państwo, 
eksklawa, terytorium zależne 

• wymienia elementy państwa 

• wymienia wielkie państwa  
i minipaństwa 

• określa różnice w powierzchni państw 

• podaje powierzchnię Polski 

• podaje aktualną liczbę państw świata 

• wyjaśnia znaczenie terminów: 
kolonializm, dekolonizacja 

• wyjaśnia znaczenie terminów: 
integracja, dezintegracja 

• wymienia przyczyny procesów 
integracyjnych na świecie 

• wymienia państwa w Europie powstałe 
po 1989 r. 

• podaje przykłady organizacji 
międzynarodowych 

• wymienia przyczyny konfliktów 
zbrojnych na świecie 

• wyjaśnia różnice między terroryzmem  
a konfliktem zbrojnym 

• wymienia wskaźniki rozwoju 
gospodarczego i społecznego państw 

 

Uczeń: 
• podaje przykłady eksklaw i wskazuje je  

na mapie 

• wskazuje na mapie wielkie państwa  
i minipaństwa 

• określa pozycję Polski w Europie  
pod względem powierzchni 

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

• wyjaśnia różnicę między integracją  
a dezintegracją państw 

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

• określa główne cele ONZ 

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

• podaje definicje wskaźników rozwoju 
krajów: PKB, HDI, MPI 

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

Uczeń: 
• podaje przykłady terytoriów zależnych 

w XXI w. na świecie 
• odczytuje na mapach aktualny podział 

polityczny 
• wyjaśnia przyczyny zmian na mapie 

politycznej świata 
• omawia na przykładach procesy 

integracji i dezintegracji w Europie  
po 1989 r. 

• podaje przykłady organizacji 
międzyrządowych i pozarządowych  

• podaje przykłady organizacji 
międzynarodowych, których członkiem 
jest Polska 

• omawia przyczyny konfliktów zbrojnych 
na świecie 

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

• omawia przyczyny dysproporcji  
w rozwoju społeczno-gospodarczym 
państw świata 

• omawia składowe wskaźnika HDI  
na przykładzie Polski 

• opisuje zróżnicowanie przestrzenne 
państw świata według wskaźników HDI  
i MPI 

Uczeń: 

• podaje przykłady krajów 
nieuznawanych na arenie 
międzynarodowej 

• wymienia skutki kolonializmu 

• omawia wpływ kolonializmu  
na współczesny podział polityczny 
świata 

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

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

• omawia skutki konfliktów zbrojnych  
i ataków terrorystycznych na świecie 

• ocenia strukturę PKB Polski na tle 
innych krajów 

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

Uczeń: 
• przedstawia przyczyny i skutki 

dekolonizacji 

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

• analizuje wpływ kolonizacji  
na dysproporcje w rozwoju państw 

• omawia pozytywne i negatywne skutki 
integracji politycznej i gospodarczej na 
świecie 

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

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

II. Ludność i urbanizacja 

Uczeń: 

• podaje aktualną liczbę ludności świata i 
prognozy zmian 

• porównuje kontynenty pod względem 
liczby ludności 

Uczeń: 
• przedstawia przyczyny zmian liczby 

ludności świata 
• podaje różnice w przyroście naturalnym w 

krajach wysoko i słabo rozwiniętych pod 
względem społeczno-gospodarczym 

Uczeń: 

• analizuje dynamikę zmian liczby 
ludności świata  

• wyjaśnia przyczyny różnic między 
wartością przyrostu naturalnego  
w krajach wysoko i słabo rozwiniętych  

Uczeń: 

• wyjaśnia przyczyny zmian tempa 
wzrostu liczby ludności na świecie 

• analizuje przestrzenne różnice  
w wielkości wskaźników urodzeń, 

Uczeń: 
• przedstawia skutki zmian tempa 

wzrostu liczby ludności na świecie 
• ocenia konsekwencje eksplozji 

demograficznej i regresu 



15 

 

• wymienia najludniejsze państwa  
na świecie 

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

• opisuje model przejścia 
demograficznego 

• wyjaśnia znaczenie terminów: eksplozja 
demograficzna, regres demograficzny 

• wymienia typy demograficzne 
społeczeństw 

• wymienia dominujące na świecie 
modele rodziny  

• wyjaśnia znaczenie terminu 
współczynnik dzietności 

• wyjaśnia znaczenie terminów: 
ekumena, subekumena, anekumena 

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

• wymienia bariery osadnicze 

• wyjaśnia znaczenie terminu wskaźnik 
gęstości zaludnienia 

• wymienia najgęściej zaludnione kraje 
na świecie 

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

• przedstawia podział migracji 

• podaje główne kierunki współczesnych 
migracji ludności na świecie 

• wymienia odmiany ludzkie – główne  
i mieszane 

• wyjaśnia znaczenie terminów: naród, 
mniejszość narodowa, mniejszość 
etniczna 

• wymienia mniejszości narodowe  
w Polsce 

• wyjaśnia znaczenie terminu religia 

• wymienia religie uniwersalne 

• wymienia i wskazuje na mapie główne 
kręgi kulturowe na świecie 

• oblicza współczynniki urodzeń, zgonów  
i przyrostu naturalnego 

• opisuje fazy rozwoju demograficznego  
• podaje przykłady państw, w których 

występują eksplozja demograficzna  
i regres demograficzny 

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

• wymienia przyczyny starzenia się 
społeczeństw 

• podaje przykłady państw starzejących się 
• wymienia modele rodziny i omawia ich 

występowanie na świecie 
• podaje wybrane czynniki rozmieszczenia 

ludności na świecie 
• opisuje ograniczenia w rozmieszczeniu 

ludności 
• oblicza wskaźnik gęstości zaludnienia  

dla wybranego obszaru 
• wskazuje obszary słabo zaludnione  

i bezludne 
• podaje główne przyczyny migracji  

na świecie 
• wskazuje na mapie kraje emigracyjne  

i imigracyjne 
• odróżnia uchodźstwo od migracji 

ekonomicznej 
• charakteryzuje główne i mieszane 

odmiany ludzkie 
• wymienia przykłady krajów jednolitych 

oraz zróżnicowanych pod względem 
narodowościowym 

• opisuje zróżnicowanie narodowościowe  
i etniczne w Polsce 

• charakteryzuje wielkie religie i wskazuje 
na mapie obszary ich występowania 

• podaje cechy wybranych kręgów 
kulturowych ludności świata 

• przedstawia strukturę wyznaniową  
w Polsce 

• charakteryzuje osadnictwo wiejskie 
• omawia czynniki kształtujące sieć miejską 
• omawia płaszczyzny procesu urbanizacji 

pod względem społeczno- 
-gospodarczym 

• opisuje przyczyny występowania 
eksplozji demograficznej i regresu 
demograficznego na świecie 

• omawia zróżnicowanie struktury wieku 
na świecie 

• wymienia czynniki kształtujące strukturę 
wieku 

• omawia zróżnicowanie współczynnika 
dzietności  

• analizuje wpływ wybranych czynników 
na rozmieszczenie ludności na świecie 

• opisuje bariery osadnicze 

• omawia cechy rozmieszczenia ludności 
na świecie 

• analizuje zróżnicowanie gęstości 
zaludnienia na świecie  

• omawia obszary zamieszkane  
i niezamieszkane na świecie 

• omawia współczesne migracje 
zagraniczne 

• analizuje saldo migracji zagranicznych 
na świecie 

• wyjaśnia przyczyny dodatniego lub 
ujemnego salda migracji na świecie 

• opisuje zróżnicowanie narodowościowe 
wybranych krajów 

• omawia zróżnicowanie etniczne 
wybranych krajów 

• omawia strukturę religijną w wybranych 
krajach  

• przedstawia zróżnicowanie religijne  
w Polsce 

• charakteryzuje kręgi kulturowe ludności 
świata i wskazuje je na mapie 

• omawia zróżnicowanie typów wsi  
na przykładzie Europy 

• opisuje zróżnicowanie sieci osadniczej 
na świecie 

• wymienia przyczyny urbanizacji 
wybranych regionów świata 

zgonów i przyrostu naturalnego  
na świecie 

• analizuje przyczyny kształtujące 
przyrost naturalny w poszczególnych 
fazach przejścia demograficznego 

• analizuje i porównuje piramidy wieku  
i płci w wybranych krajach świata 

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

• określa społeczno-kulturowe 
uwarunkowania zróżnicowania modelu 
rodziny 

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

• przedstawia prawidłowości  
w rozmieszczeniu ludności świata 

• opisuje problemy uchodźców  
w wybranych państwach 

• przedstawia konsekwencje 
zróżnicowania narodowościowego  
i etnicznego ludności na wybranych 
przykładach 

• przedstawia konsekwencje 
zróżnicowania religijnego i kulturowego 
ludności na świecie 

• analizuje sieć osadniczą wybranych 
regionów świata na podstawie map 
cyfrowych 

• przedstawia gęstość zaludnienia 
obszarów miejskich na wybranych 
etapach urbanizacji 

• wyjaśnia przyczyny przestrzennego 
zróżnicowania poziomu urbanizacji  
na świecie 

• wymienia skutki urbanizacji wybranych 
regionów świata 

• podaje przyczyny zacierania się granic 
między miastem a wsią 

• wyjaśnia przyczyny depopulacji 
niektórych wsi w Polsce i w Europie 

demograficznego w wybranych 
państwach 

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

• przedstawia społeczno-ekonomiczne  
i ekologiczne skutki nadmiernej 
koncentracji ludności 

• omawia skutki ruchów migracyjnych 
dla społeczeństw i gospodarki 
wybranych państw świata 

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

• analizuje wpływ religii na życie 
człowieka i na gospodarkę 

• omawia wkład kręgów kulturowych 
w dziedzictwo kulturowe ludzkości 

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

• analizuje przyczyny i skutki urbanizacji 
wybranych regionów świata 

• przedstawia zależność między 
udziałem ludności wiejskiej  
w ogólnej liczbie ludności  
a poziomem rozwoju społeczno- 
-gospodarczego kraju 
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• wymienia rodzaje jednostek 
osadniczych 

• wyjaśnia znaczenie terminów: miasto, 
wieś 

• wymienia czynniki lokalizacji jednostek 
osadniczych i rozwoju sieci osadniczej 

• wyjaśnia znaczenie terminów: 
urbanizacja, wskaźnik urbanizacji 

• wymienia płaszczyzny urbanizacji 

• podaje fazy urbanizacji 

• podaje typy zespołów miejskich 

• podaje różnicę między wsią a obszarem 
wiejskim 

• wyjaśnia znaczenie terminów: wieś, 
obszar wiejski 

• wymienia kryteria podziału jednostek 
osadniczych 

• podaje na wybranych przykładach 
funkcje wsi 

• przedstawia wskaźnik urbanizacji i jego 
zróżnicowanie w Polsce i na świecie  

• opisuje fazy urbanizacji  
• wymienia typy aglomeracji i podaje 

przykłady w Polsce i na świecie 
• wymienia czynniki wpływające na rozwój 

obszarów wiejskich 

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

• charakteryzuje obszary wiejskie  
na świecie 

• omawia zmiany funkcji współczesnych 
wsi 

III. Sektory gospodarki. Globalizacja 

Uczeń: 

• przedstawia podział gospodarki  
na sektory 

• wymienia funkcje poszczególnych 
sektorów gospodarki 

• wyjaśnia znaczenie terminów: 
globalizacja, indeks globalizacji 

• wymienia płaszczyzny globalizacji 

Uczeń: 
• omawia znaczenie poszczególnych 

sektorów gospodarki 
• opisuje funkcje poszczególnych sektorów 

gospodarki 
• wyjaśnia, czym jest struktura zatrudnienia 
• wymienia kraje o najwyższym indeksie 

globalizacji na świecie  
 

Uczeń: 

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

• opisuje zmiany w strukturze 
zatrudnienia w Polsce po 1950 r. 

• omawia przebieg procesów globalizacji 
na płaszczyźnie gospodarczej, 
społecznej i politycznej 

Uczeń: 

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

• wykazuje zależność między 
wskaźnikiem indeksu globalizacji  
a poziomem rozwoju społeczno- 
-gospodarczego kraju 

• analizuje skutki globalizacji  
na przykładzie Polski 

Uczeń: 

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

• przedstawia wpływ globalizacji  
na gospodarkę światową i życie 
człowieka 

IV. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Uczeń: 

• wymienia przyrodnicze  
i pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju 
rolnictwa  

• wymienia formy użytkowania ziemi 

• wymienia elementy tworzące strukturę 
użytków rolnych 

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

Uczeń: 
• przedstawia zróżnicowanie warunków 

przyrodniczych produkcji rolnej  
na świecie 

• omawia formy użytkowania ziemi  
na świecie i w Polsce  

• opisuje strukturę użytków rolnych  
na świecie i w Polsce 

• omawia czynniki wpływające na 
rozmieszczenie upraw 

Uczeń: 

• wyjaśnia wpływ czynników 
przyrodniczych i pozaprzyrodniczych  
na rozwój rolnictwa na świecie 

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

• opisuje warunki i rejony upraw 
wybranych roślin oraz ich głównych 
producentów  

Uczeń: 

• opisuje zróżnicowanie przyrodniczych 
warunków produkcji rolnej  
w wybranym kraju lub regionie 

• omawia zmiany w strukturze 
użytkowania ziemi na świecie 

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

Uczeń: 

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

• porównuje obecny zasięg wybranych 
roślin uprawnych z obszarami ich 
pochodzenia 
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• wymienia czołowych producentów 
wybranych roślin uprawnych 

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

• wyjaśnia znaczenie terminu pogłowie 

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

• wymienia funkcje lasów 

• wymienia czynniki decydujące  
o rozmieszczeniu lasów na Ziemi 

• wyjaśnia, czym jest wskaźnik lesistości 

• wyjaśnia znaczenie terminów: 
rybactwo, rybołówstwo, akwakultura, 
marikultura 

• podaje kraje, w których rybołówstwo 
odgrywa istotna rolę 

wymienia najczęściej poławiane 
organizmy wodne 

• przedstawia podział i zastosowanie roślin 
uprawnych 

• przedstawia podział zwierząt 
gospodarskich i kierunki ich chowu 

• wyjaśnia różnicę między chowem  
a hodowlą 

• omawia rozmieszczenie lasów na Ziemi 
• przedstawia rozmieszczenie głównych 

łowisk na świecie  
• omawia rozmieszczenie najbardziej 

eksploatowanych łowisk na świecie 
wyjaśnia, czym jest przełowienie 

• dostrzega różnicę między chowem 
intensywnym a chowem ekstensywnym 

• omawia czynniki przyrodnicze 
wpływające na rozmieszczenie pogłowia 
zwierząt gospodarskich  
na świecie 

• omawia przestrzenne zróżnicowanie 
wskaźnika lesistości na świecie  
i w Polsce  

• przedstawia sposoby wykorzystania 
lasów na świecie 

• opisuje wielkość i znaczenie 
rybołówstwa na świecie 

• omawia znaczenie akwakultury  
w gospodarce morskiej świata 

 

• omawia uprawę warzyw i owoców oraz 
używek na świecie 

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

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

• opisuje skutki rabunkowej i racjonalnej 
gospodarki leśnej w wybranych 
regionach świata 

omawia wpływ rybołówstwa  
i akwakultury na równowagę  
w środowisku 

• przedstawia tendencje zmian  
w pogłowiu zwierząt gospodarskich  
na świecie  

• uzasadnia konieczność racjonalnego 
gospodarowania zasobami leśnymi  
na świecie 

• rozumie zasady zrównoważonej 
gospodarki leśnej i ochrony przyrody 

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

V. Przemysł 
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Uczeń: 
• wyjaśnia, czym jest przemysł 
• wymienia czynniki lokalizacji przemysłu 
• przedstawia działy przemysłu  

high-tech 
• wyjaśnia znaczenie terminów: 

industrializacja, dezindustrializacja, 
reindustrializacja 

• podaje przykłady procesów 
dezindustralizacji na świecie 

• wymienia źródła energii na świecie  
w podziale na odnawialne  
i nieodnawialne 

• wymienia główne surowce 
energetyczne i przykłady ich 
wykorzystania 

• wymienia największych na świecie 
producentów surowców 
energetycznych  

• wyjaśnia, na czym polega bilans 
energetyczny 

• podaje największych producentów 
energii elektrycznej 

• wymienia rodzaje elektrowni 
wytwarzających energię ze źródeł 
odnawialnych i nieodnawialnych 

• wymienia pozytywne i negatywne 
skutki rozwoju energetyki jądrowej 

Uczeń: 

• przyporządkowuje rodzaj lokalizacji 
przemysłu do zakładów przemysłowych 

• podaje cechy przemysłu tradycyjnego  
i jego rozmieszczenie na świecie 

• wymienia cechy przemysłu high-tech  
i jego rozmieszczenie na świecie 

• wymienia cechy industrializacji, 
dezindustrializacji i reindustrializacji 

• podaje różnicę między industrializacją  
a reindustrializacją 

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

świecie 
• podaje zalety i wady elektrowni cieplnych 

i jądrowych 
• omawia zalety i wady wybranych 

elektrowni odnawialnych 
• wskazuje na mapie państwa posiadające 

elektrownie jądrowe 
• przedstawia wielkość produkcji energii 

elektrycznej wytwarzanej  
w elektrowniach jądrowych 

 

Uczeń: 

• analizuje przyrodnicze  
i pozaprzyrodnicze czynniki lokalizacji 
przemysłu na świecie 

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

• porównuje cechy przemysłu 
tradycyjnego i przemysłu 
zaawansowanych technologii 

• omawia przyczyny i skutki 
dezindustrializacji 

• podaje przykłady przejawów 
reindustrializacji w Polsce i wybranych 
krajach Europy 

• przedstawia bilans energetyczny i jego 
zmiany na świecie  

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

• omawia gospodarcze znaczenie energii 
elektrycznej 

• opisuje zmiany w produkcji i w zużyciu 
energii elektrycznej na świecie 

• omawia rozwój energetyki jądrowej  
na świecie 

Uczeń: 

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

• omawia znaczenie przemysłu  
high-tech na świecie 

• omawia przyczyny i przebieg 
reindustrializacji 

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

• omawia skutki rosnącego 
zapotrzebowania na energię 

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

• omawia plany rozwoju energetyki 
jądrowej w Polsce 

Uczeń: 

• przedstawia przyczyny zmian roli 
czynników lokalizacji przemysłu 

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

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

• przedstawia działania podejmowane 
na rzecz ograniczenia tempa wzrostu 
zużycia energii 

• analizuje wpływ struktury produkcji 
energii elektrycznej  
na bezpieczeństwo energetyczne 
państwa 

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

VI. Usługi 

Uczeń: 
• klasyfikuje usługi 
• omawia usługi podstawowe  

i wyspecjalizowane 
• wyjaśnia znaczenie terminów: 

transport, infrastruktura transportowa 
• przedstawia podział transportu 
• wymienia elementy infrastruktury 
• wyjaśnia znaczenie terminu łączność 
• przedstawia podział łączności 
• wyjaśnia, czym są gospodarka oparta 

na wiedzy, kapitał ludzki, 
społeczeństwo informacyjne 

Uczeń: 

• opisuje zróżnicowanie sektora usług  
na świecie 

• omawia etapy rozwoju usług 

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

• omawia czynniki rozwoju transportu 

• wymienia zalety i wady różnych rodzajów 
transportu 

• przedstawia rozwój telefonii i jej 
zróżnicowanie na świecie 

• wymienia cechy społeczeństwa 
informacyjnego 

Uczeń: 
• określa stopień zaspokojenia 

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

• przedstawia rozwój sektora usług  
w Polsce 

• charakteryzuje poszczególne rodzaje 
transportu i ich uwarunkowania 

• opisuje sieć transportu na świecie 
• omawia czynniki rozwoju transportu  

w Polsce 

Uczeń: 

• omawia znaczenie usług w gospodarce 
państw 

• wyjaśnia znaczenie poszczególnych 
rodzajów transportu w rozwoju 
społeczno-gospodarczym państw 

• przedstawia prawidłowości  
w zróżnicowaniu dostępu do internetu 
na świecie 

• opisuje rolę łączności w światowej 
gospodarce 

• omawia rozwój innowacyjności  
i gospodarki opartej na wiedzy  
w Polsce 

Uczeń: 
• formułuje wnioski na temat poziomu 

zaspokojenia zapotrzebowania  
na usługi w Polsce w porównaniu  
z innymi krajami 

• przedstawia uwarunkowania rozwoju 
różnych rodzajów transportu  
w wybranych państwach świata  
i w Polsce 

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



19 

 

• wymienia czynniki wpływające  
na rozwój gospodarki opartej na wiedzy 

• wymienia największe banki świata 
• wyjaśnia znaczenie terminów: handel 

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

• podaje przykłady państw o dodatnim  
i ujemnym saldzie handlu 
międzynarodowego 

• wymienia najważniejsze produkty 
wymiany międzynarodowej 

• podaje największych światowych 
importerów i eksporterów 

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

• podaje państwa świata najliczniej 
odwiedzane przez turystów 

• wymienia państwa o największych 
wpływach z turystyki zagranicznej 

• omawia zróżnicowanie dostępu do usług 
bankowych na świecie 

• przedstawia zróżnicowanie salda handlu 
międzynarodowego w wybranych 
państwach  

• podaje czynniki wpływające na strukturę 
towarową handlu zagranicznego państw 

• wymienia negatywne skutki rozwoju 
handlu międzynarodowego 

• wymienia rodzaje turystyki 
• wyjaśnia znaczenie terminów: walory 

turystyczne, infrastruktura turystyczna, 
dostępność turystyczna  

• omawia spadek znaczenia usług 
pocztowych i rozwój telekomunikacji 
komputerowej  

• podaje cechy gospodarki opartej  
na wiedzy 

• omawia rolę władz w gospodarce 
opartej na wiedzy 

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

• omawia zróżnicowanie usług 
edukacyjnych na świecie 

• opisuje kierunki międzynarodowej 
wymiany towarowej 

• przedstawia strukturę handlu 
zagranicznego Polski 

• charakteryzuje główne regiony 
turystyczne świata 

• omawia znaczenie usług edukacyjnych 
w rozwoju społeczno-gospodarczym 
świata 

• omawia rosnącą rolę usług finansowych 
na świecie 

• omawia rolę giełdy w systemach 
finansowych i gospodarkach państw 

• omawia miejsce Polski w handlu 
międzynarodowym 

• opisuje zasady sprawiedliwego handlu  
i wyjaśnia, dlaczego należy ich 
przestrzegać 

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

• omawia przejawy i skutki 
kształtowania się społeczeństwa 
informacyjnego 

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

• omawia znaczenie handlu w rozwoju 
społeczno-gospodarczym świata 

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

VII. Wpływ człowieka na środowisko 

Uczeń: 
• wyjaśnia znaczenie terminu 

antropopresja 
• podaje przykłady zagrożeń dla 

środowiska przyrodniczego, 
wynikających z działalności człowieka 

• wymienia filary zrównoważonego 
rozwoju 

• podaje źródła zanieczyszczeń atmosfery 
spowodowane działalnością człowieka 

• wymienia typy smogu 
• wymienia gazy cieplarniane oraz 

główne źródła ich emisji 
• wymienia źródła zanieczyszczeń 

hydrosfery spowodowane działalnością 
człowieka 

• wymienia zagrożenia dla środowiska 
przyrodniczego jakie niesie działalność 
rolnicza 

• wymienia rodzaje górnictwa 

Uczeń: 

• omawia zasady i filary zrównoważonego 
rozwoju 

• podaje przyczyny występowania smogu 

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

• omawia zasoby wody na Ziemi i ich 
wykorzystanie 

• podaje przyczyny deficytu wody  
na świecie 

• przedstawia wpływ nadmiernego wypasu 
zwierząt na środowisko 

• wymienia zagrożenia związane  
z górnictwem 

• wyjaśnia, na czym polega rekultywacja 
terenów pogórniczych 

• przedstawia wpływ awarii tankowców  
na środowisko przyrodnicze 

Uczeń: 

• podaje przykłady nieracjonalnego 
gospodarowania zasobami środowiska 
przyrodniczego 

• opisuje smog typu londyńskiego i smog 
typu fotochemicznego 

• omawia pozytywne i negatywne skutki 
budowy tam na rzekach 

• przedstawia wpływ płodozmianu  
i monokultury rolnej na środowisko 
przyrodnicze 

• wyjaśnia wpływ działalności górniczej  
na litosferę i rzeźbę terenu 

• omawia wpływ kopalń na stosunki 
wodne 

• opisuje zmiany krajobrazu wywołane 
działalnością transportową 

• wymienia pozytywne i negatywne skutki 
dynamicznego rozwoju turystyki 

Uczeń: 

• omawia skutki wpływu człowieka  
na środowisko przyrodnicze 

• podaje skutki występowania smogu  

• przedstawia przyrodnicze i społeczno- 
-gospodarcze skutki globalnego 
ocieplenia 

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

• omawia wpływ chemizacji  
i mechanizacji rolnictwa  
na środowisko przyrodnicze 

• prezentuje wpływ melioracji  
na środowisko przyrodnicze  
na przykładzie Polski i świata 

• opisuje powstawanie leja depresyjnego 

• omawia wpływ górnictwa na pozostałe 
elementy krajobrazu 

Uczeń: 

• dostrzega konflikt interesów w relacji 
człowiek – środowisko przyrodnicze  

• przedstawia przykłady rozwiązań 
konfliktu interesów w relacji człowiek 

– środowisko 

• proponuje przykłady działań, które 
sprzyjają ochronie atmosfery 

• ocenia wpływ inwestycji 
hydrotechnicznych na środowisko 
przyrodnicze 

• prezentuje na dowolnym przykładzie 
wpływ działalności rolniczej  
na środowisko przyrodnicze 

• omawia sposoby ograniczenia wpływu 
górnictwa na środowisko przyrodnicze 

• przedstawia możliwości stosowania  
w turystyce zasad zrównoważonego 
rozwoju 
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• wyjaśnia znaczenie terminu 
rekultywacja 

• wymienia kierunki rekultywacji 
terenów pogórniczych 

• wymienia zanieczyszczenia emitowane 
przez środki transportu 

• wyjaśnia znaczenie terminu pojemność 
turystyczna 

• wyjaśnia znaczenie terminu krajobraz 
kulturowy 

• wymienia czynniki kształtujące 
krajobraz kulturowy 

• wyjaśnia, czym jest degradacja 
krajobrazu 

• wyjaśnia znaczenie terminu 
rewitalizacja 

• podaje przykłady rewitalizacji 

• wymienia cechy krajobrazu kulturowego 
terenów wiejskich i miast 

• wymienia rodzaje rewitalizacji 

• omawia degradację krajobrazu 
rolniczego i miejskiego 

• omawia przykłady negatywnych zjawisk 
na obszarach zdegradowanych 

• opisuje rodzaje rewitalizacji i podaje 
przykłady 

• wyjaśnia wpływ transportu na warunki 
życia ludności  

• omawia wpływ dynamicznego rozwoju 
turystyki na środowisko geograficzne  

• podaje przykłady zagrożeń krajobrazu 
kulturowego na świecie i w Polsce 

• omawia przykłady proekologicznych 
rozwiązań w działalności rolniczej, 
przemysłowej oraz usługowej  

• wyjaśnia, na czym polega postawa 
współodpowiedzialności za stan 
środowiska przyrodniczego 

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

• przedstawia przykłady działań na rzecz 
środowiska 

 

 

 
Opracował: Leszek Lechowicz 

 


