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I. CELE KSZTAŁCENIA – wymagania ogólne:

Wiedza geograficzna.

1. Opanowanie podstawowego słownictwa geograficznego w celu opisywania oraz wyjaśniania 

występujących w środowisku geograficznym zjawisk i zachodzących w nim procesów. 

2. Poznanie wybranych krajobrazów Polski i świata, ich głównych cech i składników.

3. Poznanie głównych cech środowiska geograficznego Polski, własnego regionu oraz najbliższego 

otoczenia – „małej ojczyzny”, a także wybranych krajów i regionów Europy oraz świata. 

4. Poznanie zróżnicowanych form działalności człowieka w środowisku, ich uwarunkowań i 

konsekwencji oraz dostrzeganie potrzeby racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody. 

5. Rozumienie zróżnicowania przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego świata.

6. Identyfikowanie współzależności między elementami środowiska przyrodniczego i społeczno-

gospodarczego oraz związków i zależności w środowisku geograficznym w skali lokalnej, regionalnej i

globalnej. 

7. Określanie prawidłowości w zakresie przestrzennego zróżnicowania warunków środowiska 

przyrodniczego oraz życia i różnych form działalności człowieka. 

8. Integrowanie wiedzy przyrodniczej z wiedzą społeczno-ekonomiczną i humanistyczną.

Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.

1. Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie, analizowanie pozyskanych danych i formułowanie 

wniosków na ich podstawie. 

2. Korzystanie z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, diagramów, danych statystycznych, 

tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu zdobywania, 

przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych. 

3. Interpretowanie map różnej treści.

4. Określanie związków i zależności między poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego, 

społeczno-gospodarczego i kulturowego, formułowanie twierdzenia o prawidłowościach, 

dokonywanie uogólnień. 

5. Ocenianie zjawisk i procesów społeczno-kulturowych oraz gospodarczych zachodzących w Polsce i w 

różnych regionach świata. 

6. Stawianie pytań, formułowanie hipotez oraz proponowanie rozwiązań problemów dotyczących 

środowiska geograficznego. 

7. Podejmowanie nowych wyzwań oraz racjonalnych działań prośrodowiskowych i społecznych.

8. Rozwijanie umiejętności percepcji przestrzeni i wyobraźni przestrzennej.



9. Podejmowanie konstruktywnej współpracy i rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi.

10. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności geograficznych w życiu codziennym.

III. Kształtowanie postaw.

1. Rozpoznawanie swoich predyspozycji i talentów oraz rozwijanie pasji i zainteresowań 

geograficznych. 

2. Łączenie racjonalności naukowej z refleksją nad pięknem i harmonią świata przyrody oraz 

dziedzictwem kulturowym ludzkości. 

3. Przyjmowanie postawy szacunku do środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz rozumienie 

potrzeby racjonalnego w nim gospodarowania. 

4. Rozwijanie w sobie poczucia tożsamości oraz wykazywanie postawy patriotycznej, wspólnotowej i 

obywatelskiej.

5. Kształtowanie poczucia dumy z piękna ojczystej przyrody i dorobku narodu (różnych obiektów 

dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego własnego regionu i Polski, krajobrazów Polski, walorów 

przyrodniczych, kulturowych, turystycznych oraz sukcesów polskich przedsiębiorstw na arenie 

międzynarodowej). 

6. Kształtowanie pozytywnych – emocjonalnych i duchowych – więzi z najbliższym otoczeniem, krajem 

ojczystym, a także z całą planetą Ziemią. 

7. Rozwijanie zdolności percepcji najbliższego otoczenia i miejsca rozumianego jako „oswojona” 

najbliższa przestrzeń, której nadaje pozytywne znaczenia. 

8. Rozwijanie postawy współodpowiedzialności za stan środowiska geograficznego, kształtowanie ładu 

przestrzennego oraz przyszłego rozwoju społeczno- -kulturowego i gospodarczego „małej ojczyzny”, 

własnego regionu i Polski. 

9. Przełamywanie stereotypów i kształtowanie postawy szacunku, zrozumienia, akceptacji i 

poszanowania innych kultur przy jednoczesnym zachowaniu poczucia wartości dziedzictwa 

kulturowego własnego narodu i własnej tożsamości. 

II. REALIZOWANE TREŚCI:

1. Wybrane problemy i regiony geograficzne Azji: Azja jako kontynent kontrastów geograficznych; 

pacyficzny „pierścień ognia”; klimat monsunowy w Azji Południowo- -Wschodniej; Japonia – 

gospodarka na tle warunków przyrodniczych i społeczno-kulturowych; Chiny – rozmieszczenie 

ludności, problemy demograficzne oraz znaczenie w gospodarce światowej; Indie krajem wielkich 

możliwości rozwojowych oraz kontrastów społecznych i gospodarczych; Bliski Wschód – kultura 

regionu, ropa naftowa, obszar konfliktów zbrojnych

2. Wybrane problemy i regiony geograficzne Afryki: położenie Afryki i jego wpływ na cyrkulację 

powietrza i rozmieszczenie opadów atmosferycznych; strefowość klimatyczno-roślinno-glebowa; 

warunki gospodarowania człowieka w strefie Sahelu – problem zachowania równowagi ekologicznej;

rozwój turystyki w Kenii; rolnictwo żarowo-odłogowe i nowoczesne plantacje w Afryce Zachodniej; 

przyczyny niedożywienia w Etiopii; tradycyjna i nowoczesna gospodarka w Afryce.

3. Wybrane problemy i regiony geograficzne Ameryki Północnej i Południowej: rozciągłość 

południkowa i ukształtowanie powierzchni; północna granica upraw i lasów w Kanadzie; cyklony i 



powodzie w Ameryce Północnej; problemy zagospodarowania Amazonii; sytuacja rdzennej ludności; 

slumsy w wielkich miastach; megalopolis; Podstawa programowa kształcenia ogólnego z 

komentarzem 20 Dolina Krzemowa jako przykład technopolii; znaczenie gospodarcze Stanów 

Zjednoczonych w świecie.

4. Wybrane problemy i regiony geograficzne Australii i Oceanii: środowisko przyrodnicze; 

rozmieszczenie ludności i gospodarka. 

5. Geografia obszarów okołobiegunowych: środowisko przyrodnicze; badania naukowe; polscy 

badacze. 

III. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ:

Ocena

dopuszczająca
2

dostateczna
3

dobra
4

bardzo dobra
5

celująca
6

Wybrane problemy i regiony geograficzne Azji

Uczeń:

- wskazuje 
Azję na 
mapie 
świata

- wymienia 
nazwy płyt 
tektonicznyc
h w Azji

- wymienia 
cechy 
klimatu 
monsunowe
go

-wskazuje na 
mapie miejsca
konfliktów 
zbrojnych na 
Bliskim 
Wschodzie

Uczeń:

- wymienia zjawiska 
występujące na 
granicach płyt litosfery

- odczytuje dane z 
map tematycznych i 
ogólnogeograficznych
dot. Azji

-przedstawia kierunki 
rozwoju 
gospodarczego Chin;

- przedstawia 
kontrasty społeczne 
w Indiach

-charakteryzuje region
Bliskiego Wschodu 
pod względem cech 
kulturowych oraz 
zasobów ropy 
naftowej i poziomu 
rozwoju 
gospodarczego

Uczeń:

- wykazuje na 
podstawie map 
ogólnogeograficzn
ych i 
tematycznych, że 
Azja jest obszarem 
wielkich 
geograficznych 
kontrastów

-wykazuje związek 
między cechami 
klimatu 
monsunowego a 
rytmem upraw i 
„kulturą ryżu” w 
Azji Południowo-
Wschodniej

-korzystając z 
mapy, wyjaśnia 
zróżnicowanie 
gęstości 
zaludnienia na 
obszarze Chin

Uczeń:

-identyfikuje 
związki między 
przebiegiem 
granic płyt 
litosfery a 
występowaniem 
rowów 
tektonicznych, 
wulkanów, 
trzęsień ziemi i 
tsunami 

-ocenia znaczenie 
warunków 
przyrodniczych i 
czynników 
społeczno-
kulturowych w 
tworzeniu
nowoczesnej 
gospodarki 
Japonii

-ocenia ich 
znaczenie 
kierunków 

Uczeń:

-formułuje 
twierdzenia o 
zaobserwowany
ch 
prawidłowościa
ch w 
rozmieszczeniu 
rowów 
oceanicznych, 
wulkanów, 
trzęsień ziemi i 
tsunami

-dyskutuje na 
temat 
sposobów 
zapobiegania 
tragicznym 
skutkom 
trzęsień ziemi i 
tsunami

-identyfikuje 
główne 
przyczyny i 
skutki 



ocenia możliwości 
rozwoju 
gospodarczego 
Indii 

rozwoju 
gospodarczego 
Chin w 
gospodarce 
światowej

konfliktów na 
Bliskim 
Wschodzie

Wybrane problemy i regiony geograficzne Afryki

Uczeń:

-wskazuje 
Afrykę na 
mapie 
świata

- wymienia 
nazwy stref 
klimatycznyc
h Afryki oraz 
wskazuje je 
na mapie

- wymienia 
atrakcje 
turystyczne 
Keni

Uczeń:

- wymienia cechy 
stref 
klimatycznoroślinno-
glebowych w Afryce

- wymienia przyczyny 
pustynnienia

-przedstawia cechy 
rolnictwa żarowo-
odłogowego i 
plantacyjnego w 
Afryce Zachodniej

Uczeń:

-wyjaśnia na 
podstawie map 
tematycznych 
istnienie 
strefowości 
klimatycznoroślinn
o-glebowej w 
Afryce

-opisuje i wyjaśnia 
cyrkulację 
powietrza w strefie
międzyzwrotnikow
ej

-określa związki 
między walorami 
przyrodniczymi i 
kulturowymi a 
rozwojem turystyki
na przykładzie 
Kenii

Uczeń:

-wykazuje 
związek cyrkulacji 
w strefie 
międzyzwrotniko
wej z 
rozmieszczeniem 
opadów

-wyjaśnia związki 
między 
warunkami 
przyrodniczymi a 
możliwościami 
gospodarowania 
w strefie Sahelu 

-ocenia skutki 
stosowania 
rolnictwa żarowo-
odłogowego i 
plantacyjnego w 
Afryce Zachodniej

Uczeń:

-identyfikuje na 
podstawie 
tekstów 
źródłowych 
przyczyny i 
skutki 
niedożywienia 
ludności Afryki 
na przykładzie 
Etiopii

- określa rolę 
tradycyjnych i 
nowoczesnych 
działów 
gospodarki w 
rozwoju 
wybranych 
krajów Afryki

Wybrane problemy i regiony geograficzne Ameryki Północnej i Południowej

Uczeń:

- wskazuje 
Amerykę 
Północną i 
Południową 
na mapie 
świata

-wymienia 
cechy 
megalopolis 
w Ameryce 
Północnej 

Uczeń:

-ustala prawidłowości 
w ukształtowaniu 
powierzchni Ameryki 
Północnej i 
Południowej na 
podstawie map 
tematycznych

-wyjaśnia przyczyny 
powstawania slumsów
w wielkich miastach 
na przykładzie 
Ameryki Południowej

-wyjaśnia przyczyny 
marnowania się 
ogromnych ilości 

Uczeń:

-wykazuje 
zależności między 
ukształtowaniem 
powierzchni, 
cyrkulacją 
powietrza, 
odległością od 
morza, prądami 
morskimi a 
przebiegiem 
północnej granicy 
upraw i lasów w 
Kanadzie;

-ocenia sytuację 
rdzennej ludności 
Ameryki

Uczeń:

-identyfikuje 
skutki 
występowania 
tornad i cyklonów
tropikalnych w 
Ameryce 
Północnej;

-identyfikuje 
konflikt interesów
między 
gospodarczym 
wykorzystaniem 
Amazonii a 
ekologicznymi 
skutkami jej 
wylesiania

Uczeń:

-wyjaśnia 
przyczyny 
zanikania kultur
pierwotnych na 
przykładzie 
Ameryki 
Północnej lub 
Południowej; 

-korzystając z 
danych 
statystycznych, 
określa rolę 
Stanów 
Zjednoczonych 
w gospodarce 
światowej



pożywienia na 
przykładzie Stanów 
Zjednoczonych

-ocenia zjawisko 
marnowania się 
ogromnych ilości 
pożywienia na 
przykładzie Stanów
Zjednoczonych.

-na przykładzie 
Doliny Krzemowej
wyjaśnia 
przyczyny 
rozwoju 
technopolii oraz 
jej znaczenie w 
rozwoju 
gospodarki 
opartej na wiedzy

Wybrane problemy i regiony geograficzne Australii i Oceanii

Uczeń:

- wskazuje 
na mapie 
świata 
Australię i 
Oceanię

- wymienia i 
charakteryzuj 
typy klimatów
w Australii 

Uczeń:

-odczytuje dane z map
tematycznych i ogólno
geograficznych 
dotyczących Australii i 
Oceanii

- wskazuje na mapie 
typy klimatów 
występujące w 
Australii

Uczeń:

-przedstawia 
specyfikę 
środowiska 
przyrodniczego 
Australii i Oceanii

Uczeń:

-identyfikuje 
prawidłowości w 
rozmieszczeniu 
ludności i główne 
cechy gospodarki 
Australii

Uczeń:

-identyfikuje 
prawidłowości 
w 
rozmieszczeniu 
ludności i 
główne cechy 
gospodarki 
Australii na tle 
warunków 
przyrodniczych

Geografia Obszarów Okołobiegunowych

Uczeń:

- wskazuje 
na mapie 
położenie 
Arktyki i 
Antarktyki

Uczeń:

-charakteryzuje 
położenie Arktyki i 
Antarktyki

- opisuje warunki życia
w polarnej stacji 
badawczej

Uczeń:

-charakteryzuje 
środowisko 
przyrodnicze 
Arktyki i Antarktyki

-przedstawia cele 
badań aktualnie 
prowadzonych w 
Arktyce i 
Antarktyce 

Uczeń:

-prezentuje 
osiągnięcia 
polskich badaczy 
obszarów 
okołobiegunowyc
h

Uczeń:

-wyjaśnia 
konieczność 
zachowania 
przez 
Antarktydę 
statusu 
określonego 
Traktatem 
Antarktycznym




