Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 7
oparte na Programie nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta Nowa autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic
Wymagania na poszczególne oceny 1
konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzające
(ocena dobra)

Uczeń:
 przedsta wia różni cę mi ędzy geogra fią
fi zyczną a geogra fią społecznoekonomi czną
• wymienia źródła informa cji
geografi cznej
• poda je cechy ks ztałtu Ziemi
• odczytuje wa rtości szerokości
geografi cznej zwrotników, kół
podbiegunowych ora z biegunów
• poda je cechy siatki geografi cznej
• określa położenie geografi czne
punktów i obs za rów na mapie
• wyjaśnia różni cę między sia tką
ka rtogra fi czną a siatką geografi czną
• szereguje skale od na jwi ęks zej do
na jmniejs zej
• poda je różni cę mi ędzy wysokości ą
wzgl ędną i wysokoś cią bezwzgl ędną
• określa na podsta wie rys unku
poziomi cowego cechy ukszta łtowania
powierzchni terenu
• cha ra kteryzuje mapy ze wzgl ędu na i ch
przezna czenie

Uczeń:
 wyjaśnia, czym si ę za jmują
poszczególne nauki geografi czne
 przedsta wia pogl ądy na ks ztałt Ziemi
 wymienia dowody na kulis toś ć Ziemi
 wymienia cechy południków
i równoleżników
 odczytuje długoś ć i s zerokoś ć
geografi czną na globusie i na mapie
 odszukuje obiekty na mapie na
pods tawie podanych współrzędnych
geografi cznych
 przedsta wia skalę w pos ta ci
mianowanej i podzia łki liniowej
 wymienia metody prezenta cji zjawisk
na mapa ch
 omawia sposoby przeds tawiania rzeźby
terenu na mapie
 oblicza wysokoś ci wzgl ędne
 omawia podzia ł map ze wzgl ędu
na treś ć, s kalę i przeznaczenie

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

1. Podstawy geografii. Rozdział doda tkowy2
Uczeń:
wyjaśnia zna czenie terminu geografia
 przedsta wia podzia ł nauk
geografi cznych
 poda je wymia ry Ziemi
 wyjaśnia zna czenie terminów: siatka
geograficzna, południk, równoleżnik,
zwrotnik, długość geograficzna,
szerokość geograficzna
 ws kazuje na globusie i na mapie
południk: 0° i 180° ora z półkul ę
ws chodnią i półkulę za chodnią
 ws kazuje na globusie i na mapie równik
ora z półkule: północną i południową
 wyjaśnia zna czenie terminów: mapa,
skala, siatka kartograficzna, legenda
mapy
 wymienia elementy mapy
 wymienia rodza je skal
 wyjaśnia zna czenie terminów:
wysokość względna, wysokość
bezwzględna, poziomica
 odczytuje z mapy wysokoś ć
bezwzgl ędną
 poda je na pods tawie a tlasu nazwy map
ogólnogeogra fi cznych i tema tycznych


Uczeń:
 poda je przykłady praktycznego
zas tosowania geogra fii
• wyjaśnia różni cę między elipsoidą a
geoidą
• wyjaśnia zna czenie układu
ws półrzędnych geografi cznych
• oblicza na pods tawie współrzędnych
geografi cznych rozciągłoś ć
równoleżnikową i rozciągłoś ć
południkową
• analizuje treś ci map wykonanych w
różnych skala ch
• posługuje si ę skal ą mapy do obli czania
odległoś ci w terenie i na mapie
• omawia metody prezenta cji zjawisk na
ma pach
• cha ra kteryzuje rzeźbę terenu na
pods tawie rysunku poziomi cowego i
ma py ogólnogeogra fi cznej
• odszukuje w a tlasie mapy i określa ich
przynależnoś ć do pos zczególnych
rodzajów

Uczeń:
 określa przedmiot badań
poszczególnych nauk geografi cznych
• ocenia zna czenie umiejętnoś ci
określania współrzędnych
geografi cznych w życiu człowieka
• oblicza s kalę mapy na pods tawie
odległoś ci rzeczywis tej mi ędzy
obiektami przeds tawionymi na ma pie
• ws kazuje możliwoś ć praktycznego
wykorzys tania map w różnych skalach
• interpretuje treś ci różnego rodzaju
ma p i przeds tawia ich zas tosowanie

2. Środowisko przyrodnicze Polski
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
 poda je cechy położenia Polski w Europie  omawia cechy położenia Europy i Polski
 oblicza rozciągłoś ć południkową i
na podsta wie mapy ogólnogeogra fi cznej na podsta wie mapy ogólnogeogra fi cznej rozci ągłoś ć równoleżnikową Europy i
poda je ca łkowi tą i administra cyjną
 opisuje grani cę mi ędzy Europą a Azją na
Polski
powierzchnię Polski
pods tawie mapy ogólnogeografi cznej
 cha ra kteryzuje na pods ta wie map
• ws kazuje na ma pie geometryczny
Europy
geologi cznych obsza r Polski na tle
ś rodek Polski
 odczytuje szerokoś ć i długoś ć
s truktur geologicznych Europy
• wymienia kra je sąsiadujące z Polską i
geografi czną wybranych punktów na
 opisuje cechy różnych typów
ws kazuje je na mapie
ma pie Polski i Europy
genetycznych gór
• poda je długoś ć grani c z s ąsiadującymi
• ws kazuje na ma pie przebieg grani c
 przedsta wia współczesne obsza ry
1
2

Uczeń:
Uczeń:
 rozróżnia konsekwencje położenia
 wyka zuje konsekwencje rozciągłoś ci
ma tema tycznego,
południkowej i rozci ągłoś ci
fi zycznogeografi cznego ora z
równoleżnikowej Polski i Europy
geopolitycznego Polski
 wyka zuje zależnoś ć między
 opisuje jednostki geologi czne Polski i
wys tępowaniem ruchów górotwórczych
poda je i ch cha ra kterys tyczne cechy
w Europie a współczesnym
• określa na podsta wie mapy geologicznej ukszta łtowaniem powierzchni Polski
obsza ry poszczególnych fa łdowań na
• wyka zuje zależnoś ć między
terenie Europy i Polski
wys tępowaniem zlodowa ceń w Europie
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pańs twami
• wyjaśnia zna czenie terminu geologia
• wymienia na jwa żniejsze wyda rzenia
geologi czne na obsza rze Polski
• wyjaśnia zna czenie terminów
plejstocen i holocen
• wyjaśnia zna czenie terminów krajobraz
polodowcowy i rzeźba glacjalna
• wymienia formy terenu utworzone na
obsza rze Polski przez l ądolód
skandyna wski
• wymienia pas y rzeźby terenu Polski i
ws kazuje je na mapie
• wymienia główne rodza je ska ł
• wyjaśnia zna czenie terminów: pogoda,
klimat, ciśnienie atmosferyczne, niż
baryczny, wyż baryczny
• wymienia cechy klima tu morskiego i
kli matu kontynentalnego
• wymienia elementy klima tu
• wyjaśnia zna czenie terminu średnia
dobowa wartość temperatury powietrza
• wymienia czynniki , które wa runkują
zróżni cowanie tempera tury powietrza i
wiel koś ć opadów w Pols ce
• wymienia rodza je wia trów
 wyjaśnia zna czenie terminu przepływ
 wyjaśnia zna czenie terminów system
rzeczny, dorzecze, zlewisko
• ws kazuje na ma pie główne rzeki Europy
i Polski
 określa na podsta wie mapy
ogólnogeogra fi cznej położenie Morza
Ba łtyckiego
• poda je główne cechy fi zyczne Ba łtyku
• wyjaśnia zna czenie terminów: gleba,
czynniki glebotwórcze, proces
glebotwórczy, profil glebowy, poziomy
glebowe
• wymienia typy gleb w Pols ce
• wyjaśnia zna czenie terminu lesistość
• wymienia różne rodzaje lasów w Polsce
• wymienia formy ochrony przyrody w
Pols ce
• ws kazuje na ma pie Polski pa rki
na rodowe

Polski
• omawia na pods tawie mapy płytową
budowę litos fery
• omawia proces pows tawania gór
• wymienia na podsta wie mapy
geologi cznej ruchy górotwórcze w
Europie i w Polsce
• wymienia i wska zuje na mapie
ogólnogeogra fi cznej góry fa łdowe,
zrębowe ora z wul kani czne w Europie i w
Pols ce
• omawia zlodowacenia na obs za rze
Polski
• opisuje ni zinne i górs kie formy
polodowcowe
• porównuje krzywą hipsografi czną Polski
i Europy
• dokonuje podzia łu surowców
mi neralnych
• wymienia s trefy klima tyczne świa ta na
pods tawie mapy tema tycznej
• poda je cechy przejś ciowości klima tu
Polski
• poda je zróżnicowanie długoś ci okresu
wegeta cyjnego w Pols ce na pods tawie
ma py tema tycznej
• opisuje wody Europy na pods tawie
ma py ogólnogeogra fi cznej
• rozpozna je typy ujś ć rzecznych
• cha ra kteryzuje tempera turę wód ora z
zas olenie Bałtyku na tle innych mórz
świa ta
• opisuje świa t roślin i zwierząt Bałtyku
 opisuje cha rakterys tyczne typy gleb w
Pols ce
• przedsta wia na podsta wie mapy
tematycznej rozmieszczenie gleb na
obsza rze Polski
• omawia na pods tawie danych
s tatys tycznych wska źnik lesistoś ci Polski
• omawia s trukturę ga tunkową lasów w
Pols ce
• poda je przykłady rezerwa tów przyrody,
pa rków kra jobra zowych i pomni ków
przyrody na obsza rze wybranego
regionu
 cha ra kteryzuje wybrane pa rki na rodowe
w Polsce

wys tępowania lodowców na Ziemi i
ws kazuje je na mapie
ogólnogeogra fi cznej ś wiata
 cha ra kteryzuje działalnoś ć
rzeźbotwórczą lądolodu i lodowców
górski ch na obsza rze Polski
 omawia na pods tawie mapy
ogólnogeogra fi cznej cechy
ukszta łtowania powierzchni Europy i
Polski
 opisuje rozmieszczenie surowców
mi neralnych w Pols ce na pods tawie
ma py tema tycznej
 omawia wa runki klima tyczne w Europie
 cha ra kteryzuje czynniki kszta łtujące
kli mat w Polsce
 odczytuje wa rtości tempera tury
powietrza i wielkości opadów
a tmosferycznych z klima togra mów
 wyjaśnia, na czym polega as ymetria
dorzeczy Wis ły i Odry
 opisuje na podsta wie mapy cechy ora z
walory Wis ły i Odry
 cha ra kteryzuje i rozpozna je typy
wybrzeży Bałtyku
 wyróżnia na jwa żniejsze cechy
wybra nych typów gleb na podsta wie
profili glebowych
 omawia funkcje lasów
 omawia na pods tawie mapy Polski
przes trzenne zróżni cowanie lesistoś ci w
Pols ce
 ocenia rol ę pa rków na rodowych i
innych form ochrony przyrody w
za chowaniu na turalnych walorów
ś rodowiska przyrodniczego

• opisuje mechanizm pows tawania
lodowców
• wyka zuje pasowoś ć rzeźby terenu Polski
• przedsta wia czynniki kszta łtujące rzeźbę
powierzchni Polski
• rozpozna je główne ska ły wys tępujące na
terenie Polski
• poda je przykłady gospoda rczego
wykorzys tania surowców mineralnych w
Pols ce
• opisuje pogodę kszta łtowaną przez
główne mas y powietrza napływa jące
nad teren Polski
• opisuje na podsta wie map
tematycznych rozkład tempera tury
powietrza oraz opadów
a tmosferycznych w Pols ce
• omawia niszczącą i budującą działalność
Ba łtyku
• omawia proces y i czynniki glebotwórcze
• opisuje typy zbiorowisk leśnych w
Pols ce
• opisuje unikalne na skal ę ś wiatową
obiekty przyrodni cze objęte ochroną na
terenie Polski
 ocenia na jwa żniejsze działa nia w
za kresie ochrony ś rodowiska

a współczesnym ukszta łtowaniem
powierzchni Polski
• opisuje wpływ wydobycia surowców
mi neralnych na ś rodowisko
przyrodni cze
• wyka zuje wpływ zmiennoś ci pogody w
Pols ce na rolni ctwo, transport i
turys tykę
• ocenia zna czenie gospoda rcze rzek
Polski
• analizuje główne źródła zanieczys zczeń
Morza Bałtyckiego
• ocenia przyda tnoś ć przyrodniczą i
gospoda rczą lasów w Polsce
• poda je a rgumenty przemawia jące za
koniecznoś ci ą za chowania walorów
dziedzi ctwa przyrodniczego
 planuje wycieczkę do pa rku
na rodowego l ub rezerwa tu przyrody

3. Ludność i urbanizacja w Polsce
Uczeń:
 ws kazuje na ma pie politycznej Europy
na jwiększe i najmniejsze pańs twa
Europy
 ws kazuje na ma pie administra cyjnej
Polski poszczególne województwa i i ch
s toli ce
 wyjaśnia zna czenie terminów:
demografia, przyrost naturalny,
współczynnik przyrostu naturalnego,
współczynnik urodzeń, współczynnik
zgonów
 wymienia na podsta wie danych
s tatys tycznych pańs twa o różnym
ws półczynniku przyros tu na turalnego w
Europie
 wyjaśnia zna czenie terminów: piramida
płci i wieku, średnia długość trwania
życia
 odczytuje dane dotyczące s truktury płci
i wieku oraz ś redniej długoś ci trwania
życia w Pols ce na pods tawie danych
s tatys tycznych
• wyjaśnia zna czenie terminu wskaźnik
gęstości zaludnienia
• wymienia czynniki wpływa jące na
rozmieszczenie ludności w Polsce
• wyjaśnia zna czenie terminów: migracja,
emigracja, imigracja, saldo migracji,
przyrost rzeczywisty, współczynnik
przyrostu rzeczywistego
• wyjaśnia różni cę między emigra cją a
imi gra cją
• odczytuje dane dotyczące wielkoś ci i
kierunków emigra cji z Polski
• wymienia główne s kupiska Polonii
• wyjaśnia zna czenie terminu migracje
wewnętrzne
• wymienia przyczyny migra cji
wewnętrznych
• wymienia mniejs zoś ci na rodowe w
Pols ce
• ws kazuje na ma pie Polski regiony
za mieszkałe przez mniejs zoś ci
na rodowe
• wyjaśnia zna czenie terminów: struktura

Uczeń:
 szereguje województwa pod względem
powierzchni od najwi ęks zego do
na jmniejs zego
• prezentuje na pods tawie danych
s tatys tycznych zmiany li czby ludnoś ci
Polski po II wojnie światowej
• omawia na pods tawie wykresu przyros t
na turalny w Pols ce w lata ch 1946–2016
• omawia przestrzenne zróżni cowanie
ws półczynnika przyrostu naturalnego w
Pols ce
• omawia na pods tawie danych
s tatys tycznych ś redni ą długoś ć trwania
życia Polaków na tle europejski ch
społeczeńs tw
 wyjaśnia przyczyny zróżnicowania
gęs tości zaludnienia w Europie i w
Pols ce
 omawia na pods tawie mapy
tematycznej przestrzenne
zróżni cowanie gęs toś ci zaludnienia w
Pols ce
 wymienia główne przyczyny mi gra cji
za grani cznych w Polsce
 określa kierunki napływu i migrantów do
Polski
 poda je najważniejs ze cechy mi gra cji
wewnętrznych w Pols ce
 cha ra kteryzuje mniejs zoś ci na rodowe ,
mniejs zoś ci etni czne i społeczności
etni czne w Polsce
 poda je przyczyny bezrobocia w Polsce
 porównuje wielkoś ć bezrobocia w
Pols ce i innych kraja ch europejski ch na
pods tawie danych s ta tys tycznych
 wymienia typy zespołów miejski ch w
Pols ce i poda je i ch przykłady
 poda je różni cę mi ędzy aglomera cją
monocentryczną a poli centryczną
 poda je przyczyny rozwoju na jwi ęks zych
mias t w Pols ce
 poda je przykłady miast o różnych
funkcja ch w Pols ce

Uczeń:
 omawia zmiany na mapie poli tycznej
Europy w drugiej połowie XX w.
• oblicza współczynnik przyros tu
na turalnego
• poda je przyczyny zróżni cowania
przyros tu na turalnego w Europie i w
Pols ce
• omawia czynni ki wpływa jące na liczbę
urodzeń w Polsce
• porównuje udzia ł pos zczególnych grup
wiekowych ludnoś ci w Polski na
pods tawie danych s ta tys tycznych
• oblicza wska źnik gęstości zaludnienia
Polski
• opisuje na podsta wie mapy cechy
rozmieszczenia ludnoś ci w Pols ce
 opisuje skutki migra cji za grani cznych w
Pols ce
• porównuje przyros t rzeczywis ty ludności
w Polsce i w wybranych pańs twach
Europy
• omawia przyczyny mi gra cji
wewnętrznych w Pols ce
• porównuje s trukturę na rodowoś ciową
ludnoś ci Polski z analogi cznymi
s truktura mi ludnoś ci w wybranych
pańs twach europejs kich
• określa na podsta wie danych
s tatys tycznych różni cę w s trukturze
za trudnienia ludnoś ci w pos zczególnych
województwa ch
• porównuje s topę bezrobocia w
wybra nych kraja ch europejski ch
• analizuje wskaźni k urbani za cji w Polsce i
wybra nych kraja ch Europy
• analizuje rozmieszczenie ora z wielkoś ć
mias t w Pols ce
• cha ra kteryzuje funkcje wybra nych miast
w Polsce
• omawia przyczyny rozwoju miast w
Pols ce

Uczeń:
 omawia zmiany, które zaszły w podziale
administra cyjnym Polski po 1 stycznia
1999 r.
• omawia na pods tawie danych
s tatys tycznych uwa runkowania
przyros tu na turalnego w Polsce na tle
Europy
• omawia s trukturę płci i wieku ludnoś ci
Polski na tle s truktur wybra nych pa ństw
europejski ch na podsta wie pi ra midy płci
i wieku
• omawia czynni ki przyrodni cze i
pozaprzyrodni cze wpływa jące na
rozmieszczenie ludności w wybra nych
pańs twach Europy i Polski
 oblicza przyrost rzeczywisty i
ws półczynnik przyros tu rzeczywis tego
Pols ce
• cha ra kteryzuje skutki migra cji
wewnętrznych w Pols ce
• omawia przyczyny rozmieszczenia
mniejs zoś ci na rodowych w Polsce
• przedsta wia s trukturę wyznaniową
Polaków na tle innych państw Europy
• omawia s trukturę za trudnienia wg
dzia łów gospoda rki w poszczególnych
województwa ch
• omawia pozytywne i negatywne skutki
urbaniza cji
• cha ra kteryzuje przemiany
ws półczesnych miast
• omawia problemy mieszkańców dużych
mias t
• analizuje wielkoś ć miast w Polsce i i ch
rozmieszczenie wg grup wielkościowych
• omawia przemiany współczesnych miast

Uczeń:
 analizuje na podsta wie dostępnych
źródeł ekonomi czne skutki
utrzymywania się niski ch lub ujemnych
wa rtoś ci współczynnika przyrostu
na turalnego w kra jach Europy i Polski
• analizuje konsekwencje sta rzenia się
społeczeńs twa europejskiego
• analizuje skutki nierównomiernego
rozmieszczenia ludnoś ci w Europie i w
Pols ce
• ocenia skutki migra cji za grani cznych w
Pols ce i w Europie
• omawia na pods tawie dos tępnych
źródeł problemy mniejs zoś ci
na rodowych w Europie i w Pols ce
 analizuje na podsta wie dostępnych
źródeł skutki bezrobocia w Polsce
• omawia na pods tawie dos tępnych
źródeł zmiany za chodzące w procesie
urbaniza cji w Pols ce po II wojnie
świa towej

zatrudnienia, struktura wykształcenia,
bezrobocie, stopa bezrobocia, ludność
aktywna zawodowo
• odczytuje z danych s ta tys tycznych
wiel koś ć za trudnienia w pos zczególnych
sektora ch gos poda rki
• odczytuje z mapy zróżni cowanie
przes trzenne bezrobocia w Pols ce i w
Europie
• wyjaśnia zna czenie terminów:
urbanizacja, wskaźnik urbanizacji
• odczytuje z danych s ta tys tycznych
ws kaźnik urbani za cji w Polsce i w
wybra nych kraja ch Europy
 wyjaśnia zna czenie terminu miasto
 wymienia na jwi ększe mias ta i wska zuje
je na mapie Polski
 wymienia funkcje miast
4. Rolnictwo i przemysł Polski
Uczeń:
Uczeń:
 wymienia funkcje rolni ctwa
 opisuje warunki przyrodni cze i
• wymienia wa runki przyrodni cze i
pozaprzyrodni cze rozwoju rolni ctwa w
pozaprzyrodni cze rozwoju rolni ctwa w
Pols ce
Pols ce
 prezentuje na pods tawie danych
• wymienia na podsta wie map
s tatys tycznych strukturę wielkoś ciową
tematycznych regiony rolni cze w Pols ce
gospoda rstw rolnych w Polsce
• wyjaśnia zna czenie terminów: plon,
 przedsta wia zna czenie gospoda rcze
zbiór
głównych upra w w Pols ce
• wymienia główne upra wy w Polsce
 prezentuje na pods tawie danych
• ws kazuje na ma pie główne obs za ry
s tatys tycznych strukturę upra w
upraw w Polsce
 ws kazuje rejony wa rzywnictwa i
• wyjaśnia zna czenie terminów: hodowla, sadowni ctwa w Polsce
pogłowie
 przedsta wia zna czenie gospoda rcze
• wymienia główne zwierzęta
produkcji zwierzęcej w Polsce
gospoda rskie w Pols ce
 wymienia czynniki l okaliza cji hodowli
• ws kazuje na ma pie obsza ry hodowli
bydła , trzody chlewnej i drobiu w Pols ce
zwierząt gospoda rski ch
 omawia cechy polskiego przemys łu
• dokonuje podzia łu przemys łu na sekcje i  wymienia przyczyny zmian w s trukturze
dzia ły
przemys łu Polski
• wymienia funkcje przemys łu
 lokalizuje na mapie Polski elektrownie
• wymienia źródła energii
cieplne, wodne i niekonwencjonalne
• wymienia typy elektrowni
 opisuje wielkoś ć produkcji energii
• ws kazuje na ma pie na jwi ększe
elektrycznej ze źródeł odnawialnych
elektrownie w Polsce
 opisuje na podsta wie da nych
• wymienia na jwi ększe porty morskie w
s tatys tycznych wielkość przeładunków
Pols ce i wskazuje je na mapie
w porta ch morski ch Polski
5. Usługi w Polsce

Uczeń:
 przedsta wia rolni ctwo jako sektor
gospoda rki oraz jego rol ę w rozwoju
społeczno- -gospoda rczym kra ju
• omawia regiony rolni cze o
na jkorzys tniejszych wa runka ch do
produkcji rolnej w Pols ce
• przedsta wia s trukturę użytkowania
ziemi w Pols ce na tle innych kra jów
Europy
• prezentuje na pods tawie danych
s tatys tycznych strukturę hodowli w
Pols ce
• przedsta wia przemys ł jako sektor
gospoda rki i jego rol ę w rozwoju
społeczno-gospoda rczym kra ju
• omawia przyczyny nierównomiernego
rozmieszczenia przemys łu w Pols ce
• prezentuje na pods tawie danych
s tatys tycznych strukturę produkcji
energii elektrycznej w Polsce na tle
wybra nych krajów Europy
• opisuje na podsta wie da nych
s tatys tycznych strukturę przeładunków
w polski ch porta ch mors kich
• opisuje s trukturę połowów ryb w Pols ce

Uczeń:
Uczeń:
 omawia poziom mechani za cji i
 przedsta wia korzyś ci dla polskiego
chemiza cji rolni ctwa w Polsce
rol nictwa wynika jące z członkos twa
• cha ra kteryzuje czynniki wpływa jące na
naszego kraju w Unii Europejskiej
rozmieszczenie upra w w Pols ce
• dokonuje na pods tawie danych
• porównuje produkcję roślinną w Pols ce
s tatys tycznych analizy zmian pogłowia
na tle produkcji w innych kra ja ch Europy wybra nych zwierząt gospoda rski ch w
• porównuje produkcję zwierzęcą w
Pols ce po 2000 r. i wyjaśnia i ch
Pols ce na tle produkcji w innych kra ja ch
przyczyny
Europy
• przedsta wia perspektywy rozwoju
• omawia rozwój przemys łu w Pols ce po II gospoda rki mors kiej w Polsce
wojnie światowej
• analizuje przyczyny i skutki
res trukturyza cji polskiego przemys łu
• omawia na pods tawie dos tępnych
źródeł zmiany za chodzące współcześnie
w polskiej energetyce
• określa na podsta wie dostępnych źródeł
uwa runkowania rozwoju gospoda rki
morskiej w Pols ce
• omawia problemy przemys łu
s toczniowego w Pols ce

Uczeń:
 poda je przykłady różnych rodza jów
us ług w Pols ce
 wyjaśnia zna czenie terminu
komunikacja
 wyróżnia rodza je transportu w Pols ce
 ws kazuje na ma pie Polski porty
handlowe, ś ródlądowe ora z lotni cze
 wyróżnia rodza je łącznoś ci
 wyjaśnia zna czenie terminów: turystyka,
walory turystyczne, infrastruktura
turystyczna
 dokonuje podzia łu turys tyki
 wymienia i wska zuje na mapie regiony
turys tyczne Polski
 wyjaśnia zna czenie terminów: eksport,
import, bilans handlu zagranicznego
 wymienia pańs twa będące głównymi
pa rtnerami handlowymi Polski

 Uczeń:
 omawia

zróżni cowanie us ług w Polsce
• omawia rodza je tra nsportu l ądowego w
Pols ce
• omawia na pods tawie map
tematycznych gęs toś ć dróg kołowych i
autos trad w Polsce
• omawia na pods tawie mapy
tematycznej gęs toś ć sieci kolejowej w
Pols ce
• omawia na pods tawie danych
s tatys tycznych morską flotę
transportową w Pols ce
• omawia czynni ki rozwoju turys tyki
• wymienia i wska zuje na mapie polskie
obiekty, zna jdujące się na Liście
światowego dziedzictwa UNESCO
• omawia s trukturę towa rową handlu
mi ędzyna rodowego

Uczeń:
 przedsta wia us ługi jako sektor
gospoda rki oraz i ch rolę w rozwoju
społeczno-gospoda rczym kra ju
• cha ra kteryzuje udzia ł poszczególnych
rodzajów transportu w przewoza ch
pasażerów i ła dunków
• omawia ruch pasażers ki w porta ch
lotni czych Polski
• poda je przyczyny nierównomiernego
dostępu do ś rodków łącznoś ci na
terenie Polski
• cha ra kteryzuje obiekty znajdujące si ę na
Liście światowego dziedzictwa UNESCO
• cha ra kteryzuje na przykłada ch walory
turys tyczne Polski
• przedsta wia przyczyny niskiego salda
bilansu handlu zagrani cznego w Polsce

Uczeń:
 wyjaśnia przyczyny zróżnicowania sieci
transportowej w Pols ce
• określa zna czenie transportu w rozwoju
gospoda rczym Polski
• prezentuje na pods tawie dos tępnych
źródeł problemy polskiego transportu
wodnego i lotni czego
• określa zna czenie łącznoś ci w rozwoju
gospoda rczym Polski
• analizuje na podsta wie dostępnych
źródeł wpływy z turys tyki w Polsce i w
wybra nych kraja ch Europy
• ocenia na podsta wie dostępnych źródeł
a trakcyjnoś ć turys tyczną wybranego
regionu Polski
• ocenia zna czenie handlu za grani cznego
dla polskiej gospoda rki

Uczeń:
 ocenia na podsta wie dostępnych źródeł
poziom rozwoju turys tyki zagrani cznej w
Pols ce na tle innych kra jów Europy
• omawia na pods tawie dos tępnych
źródeł zmiany, które zaszły w
geografi cznych kierunka ch wymiany
mi ędzyna rodowej Polski
• poda je przykłady s ukcesów polski ch
fi rm na a renie mi ędzyna rodowe j

Uczeń:
 cha ra kteryzuje wpływ poszczególnych
sektorów gospoda rki na stan
ś rodowiska
 wymienia źródła zanieczys zczeń
komunalnych

Uczeń:
 analizuje na podsta wie mapy
tematycznej s tan zanieczys zczeń wód
ś ródlądowych
 omawia s kutki zanieczys zczeń
ś rodowiska na turalnego

Uczeń:
 us tala na podsta wie dos tępnych źródeł,
jakie regiony w Polsce cechują się
na jwiększym zanieczys zczeniem
ś rodowiska przyrodniczego

Uczeń:
• analizuje konsekwencje stosowania
różnych metod ochrony
przeci wpowodziowej
 omawia najwi ęks ze powodzie w Pols ce i
i ch skutki
 wymienia korzyś ci płynące z
wykorzys tania źródeł odna wialnych do
produkcji energii
 analizuje dane s tatys tyczne dotyczące
li czby fa rm wia trowych w Łódzkiem i
Pomors kiem
 omawia wpływ migra cji do stref
podmiejski ch na przekszta łcenie
s truktury demogra fi cznej okoli c
Kra kowa i Wa rs zawy
 określa zmiany w użytkowaniu i
za gospoda rowaniu s tref podmiejski ch
na przykładzie Kra kowa i Wa rs zawy

Uczeń:
• określa na wybranych przykłada ch
wpływ wylesiania dorzeczy, regulacji
koryt rzecznych, stanu wa łów
przeci wpowodziowych, zabudowy teras
zalewowych i sztucznych zbiorników
wodnych na wezbra nia ora z
wys tępowanie i skutki powodzi w Pols ce
 analizuje na wybranych przykłada ch
wa runki przyrodni cze i
pozaprzyrodni cze sprzyja jące produkcji
energii ze źródeł odnawialnych i
nieodnawialnych lub ogra ni cza jące tę
produkcję ora z określa i ch wpływ na
rozwój energetyki
 identyfi kuje na wybranych przykładach
zwi ązki mi ędzy rozwojem dużych miast
a zmianami w użytkowaniu i
za gospoda rowaniu terenu, s tylu

6. Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego Polski
Uczeń:
 wymienia źródła zanieczys zczeń
ś rodowiska przyrodniczego
 poda je przyczyny kwaśnych opadów

Uczeń:
 omawia rodza je zanieczys zczeń i i ch
źródła

7. Relacje między elementami środowiska geograficznego
Uczeń:
• wyjaśnia zna czenie terminów: powódź,
dolina rzeczna, koryto rzeczne, terasa
zalewowa, sztuczny zbiornik wodny
• wymienia przyczyny powodzi w Pols ce
 wymienia główne źródła energii w
województwa ch pomorskim i łódzki m
 wymienia przyczyny migra cji do s tref
podmiejski ch
 wymienia przyczyny wyludniania się wsi
oddalonych od dużych mias t
 wymienia pods tawowe cechy
gospoda rki centralnie s terowanej i
gospoda rki rynkowej
 wyjaśnia zna czenie terminów: centra
logistyczne, spedycja
• wymienia główne a tra kcje turys tyczne
wybrzeża Ba łtyku i Ma łopolski

Uczeń:
Uczeń:
• opisuje zjawisko powodzi
• wymienia czynniki sprzyja jące
 ws kazuje na ma pie ogólnogeogra fi cznej
powodziom w Polsce
Polski obsza ry zagrożone powodzi ą
 określa rol ę przeciwpowodziową
 ws kazuje na ma pie Polski
sztucznych zbi orników
rozmieszczenie najwi ęks zych s ztucznych  wyjaśnia wpływ wa runków
zbiorników wodnych
pozaprzyrodni czych na wykorzys tanie
 poda je przyczyny rozwoju energetyki
OZE w województwa ch pomors kim i
wia trowej i s łonecznej w
łódzkim
województwa ch pomorskim i łódzki m
 omawia na pods tawie map
 omawia przyczyny mi gra cji do stref
tematycznych zmiany liczby l udności w
podmiejski ch
s trefach podmiejski ch Krakowa i
 ws kazuje na ma pie województw
Wa rs zawy
podlaskiego i za chodniopomorskiego
 ws kazuje na ma pie województw
obsza ry o dużym wzroś cie li czby
podlaskiego i za chodniopomorskiego
ludnoś ci
gminy o dużym spadku li czby ludnoś ci
 omawia cechy gospoda rki Polski przed
 analizuje współczynnik salda mi gra cji na
1989 r. i po nim
przykładzie województw
 omawia na pods tawie mapy sieć
za chodniopomors kiego i podlaskiego

autos trad i dróg ekspresowych
rodza je us ług, które rozwi jają
się dzi ęki wzrostowi ruchu
turys tycznego

 wymienia

 omawia s trukturę

za trudnienia w
konurba cji katowi ckiej i a glomera cji
łódzkiej przed 1989 r.
 wymienia główne inwes tycje
przemys łowe we Wrocławiu i w jego
okoli ca ch
 ws kazuje na ma pie tematycznej
przykłady miejs c, w których przebieg
autos trad i dróg ekspresowych sprzyja
pows tawaniu centrów logis tycznych
 ws kazuje na ma pie położenie głównych
a trakcji wybrzeża Bałtyku i Ma łopolski

 wyjaśnia wpływ

migra cji na strukturę
wieku ludnoś ci obsza rów wiejski ch
 opisuje zmiany, jakie zaszły w s trukturze
produkcji po 1989 r. w konurba cji
ka towi ckiej i a glomera cji łódzkiej
 omawia rol ę tra nsportu mors kiego w
rozwoju innych działów gospoda rki
 analizuje dane s tatys tyczne dotyczące
ruchu turys tycznego nad Morzem
Ba łtycki m i w Kra kowie
 określa wpływ walorów przyrodni czych
wybrzeża Ba łtyku ora z dziedzi ctwa
kul turowego Ma łopolski na rozwój
turys tyki na tych obsza ra ch

za budowy oraz s trukturze
demografi cznej w s trefa ch podmiejski ch
 ukazuje na wybranych przykłada ch
wpływ procesów mi gra cyjnych na
s trukturę wieku i zmiany zaludnienia
obsza rów wiejski ch
 wyka zuje na podsta wie dostępnych
źródeł wpływ przemian politycznych i
gospoda rczych w Polsce po 1998 r. na
zmiany s truktury za trudnienia w
wybra nych regiona ch kraju
 identyfi kuje związki między przebiegiem
autos trad a lokaliza cją przedsiębiors tw
przemys łowych oraz centrów
logistycznych i handl owych na
wybra nym obsza rze kra ju
 identyfi kuje związki między transportem
morski m a lokaliza cją i nwes tycji
przemys łowych i us ługowych na
przykładzie Trójmiasta

8. Mój region i moja mała ojczyzna
Uczeń:
 wyjaśnia zna czenie terminu region
• ws kazuje położenie swojego regi onu na
ma pie ogólnogeogra fi cznej Polski
• wymienia i wska zuje na mapie
ogólnogeogra fi cznej s ąsiednie regiony
• wymienia na jwa żniejsze walory
przyrodni cze regionu
• wyjaśnia zna czenie terminu mała
ojczyzna
• ws kazuje na ma pie ogólnogeogra fi cznej
Polski , topografi cznej lub na planie
mias ta obsza r małej ojczyzny
• przedsta wia źródła informacji o ma łej
ojczyźnie
• wymienia walory ś rodowiska
geografi cznego ma łej ojczyzny

Uczeń:
 cha ra kteryzuje ś rodowisko przyrodni cze
regionu oraz określa jego główne cechy
na podsta wie map tema tycznych
• rozpozna je ska ły wys tępujące w
regionie miejs ca zamieszkania
• wyróżnia na jwa żniejsze cechy
gospoda rki regionu na pods tawie
danych s tatys tycznych i map
tematycznych
• określa obsza r utożsamiany z własną
ma łą ojczyzną jako s ymboli czną
przes trzeni ą w wymia rze lokalnym
• rozpozna je w terenie obiekty
cha ra kterys tyczne dla ma łej ojczyzny i
decydujące o jej a trakcyjnoś ci

Uczeń:
Uczeń:
 wyjaśnia uwa runkowania zróżni cowania  przedsta wia w dowolnej formie (np.
ś rodowiska przyrodniczego w swoim
prezenta cji multi medialnej, plaka tu,
regionie
wys tawy fotogra fi cznej) przyrodni cze i
• analizuje genezę rzeźby powierzchni
kul turowe walory s wojego regionu
swojego regionu
• analizuje formy współpra cy mi ędzy
• prezentuje główne cechy s truktury
własnym regionem a pa rtnerskimi
demografi cznej ludnoś ci regionu
regiona mi zagrani cznymi
• prezentuje główne cechy gospoda rki
• prezentuje na pods tawie informa cji
regionu
wyszukanych w różnych źródła ch i w
• opisuje walory ś rodowiska
dowolnej formie (np. prezenta cji
geografi cznego ma łej ojczyzny
mul timedialnej, plakatu, wys ta wy
• omawia histori ę ma łej ojczyzny na
fotogra ficznej) atra kcyjnoś ć osadni czą
pods tawie dos tępnych źródeł
ora z gospoda rczą ma łej ojczyzny jako
miejs ca za mieszkania i rozwoju
określonej działalnoś ci gospoda rczej

Uczeń:
 poda je przykłady osiągni ęć Polaków w
różnych dziedzina ch życia społecznogospoda rczego na a renie
mi ędzyna rodowej
• projektuje na podsta wie wys zuka nych
informa cji tras ę wycieczki kra joznawczej
po własnym regionie
• wyka zuje na podsta wie obserwa cji
terenowych przeprowadzonych w
wybra nym miejs cu własnego regionu
zależności mi ędzy elementami
ś rodowiska geogra fi cznego
• planuje wycieczkę po swojej małej
ojczyźnie
• projektuje na podsta wie własnych
obserwa cji terenowych dzia łania s łużące
za chowaniu walorów ś rodowiska
geografi cznego (przyrodni czego i
kul turowego) oraz poprawie wa runków
życia l okalnej społecznoś ci

