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CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE 
 

I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. 
Uczeń dokonuje obserwacji i pomiarów w terenie; potrafi korzystać z planów, map, fotografii, rysunków, 
wykresów, danych statystycznych, tekstów 
źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu gromadzenia, przetwarzania  
i prezentowania informacji geograficznych. 
II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. 
Uczeń posługuje się podstawowym słownictwem geograficznym w toku opisywania oraz wyjaśniania zjawisk  
i procesów zachodzących w środowisku 
geograficznym; identyfikuje związki i zależności w środowisku przyrodniczym, gospodarce i życiu społecznym 
w różnych skalach przestrzennych (lokalnej, 
regionalnej, krajowej, globalnej); rozumie wzajemne relacje przyroda--człowiek; wyjaśnia zróżnicowanie 
przestrzenne warunków środowiska 
przyrodniczego oraz działalności człowieka na Ziemi. 
III. Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce. 
Uczeń wykorzystuje wiedzę i umiejętności geograficzne w celu lepszego rozumienia współczesnego świata  
i swojego w nim miejsca; stosuje wiadomości 
i umiejętności geograficzne w życiu codziennym, m.in. w racjonalnym wykorzystaniu zasobów środowiska. 
IV. Kształtowanie postaw. 
Uczeń rozwija w sobie: ciekawość świata poprzez zainteresowanie własnym regionem, Polską, Europą  
i światem; świadomość wartości i poczucie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze i kulturowe 
własnego regionu 
i Polski; patriotyzm i poczucie tożsamości (lokalnej, regionalnej, narodowej) 
przy jednoczesnym poszanowaniu innych narodów i społeczności – ich systemów wartości i sposobów życia. 

 
 

TREŚCI NAUCZANIA - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

1. Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. 
Uczeń: 
1) wykazuje znaczenie skali mapy w przedstawianiu różnych informacji geograficznych na mapie; posługuje 
się skalą mapy do obliczenia odległości w terenie; 
2) odczytuje z map informacje przedstawione za pomocą różnych metod kartograficznych; 
3) posługuje się w terenie planem, mapą topograficzną, turystyczną, 
samochodową (m.in. orientuje mapę oraz identyfikuje obiekty geograficzne na mapie i w tere nie 
4) identyfikuje położenie i charakteryzuje odpowiadające sobie obiekty geograficzne na fotografiach, zdjęciach 
lotniczych i satelitarnych oraz mapach topograficznych; 
5) dobiera odpowiednią mapę w celu uzyskania określonych informacji geograficznych; 
6) określa położenie geograficzne oraz matematyczno-geograficzne punktów i obszarów na mapie; 
7) lokalizuje na mapach (również konturowych) kontynenty oraz najważniejsze obiekty geograficzne na 
świecie i w Polsce (niziny, wyżyny, 
góry, rzeki, jeziora, wyspy, morza, państwa itp.); 
8) analizuje i interpretuje treści map ogólnogeograficznych, tematycznych, turystycznych; 



9) projektuje i opisuje trasy podróży na podstawie map turystycznych, topograficznych i samochodowych. 
2. Kształt, ruchy Ziemi i ich następstwa.  
Uczeń: 
1) podaje główne cechy kształtu i wymiarów Ziemi; odczytuje współrzędne geograficzne na globusie; 
2) posługuje się ze zrozumieniem pojęciami: ruch obrotowy Ziemi, czas słoneczny, czas strefowy; podaje cechy 
ruchu obrotowego; wyjaśnia, dlaczego zostały wprowadzone strefy czasowe i granica zmiany daty; posługuje 
się mapą stref czasowych do określania różnicy czasu strefowego i słonecznego na Ziemi; 
3) podaje cechy ruchu obiegowego Ziemi; przedstawia (wykorzystując również własne obserwacje) zmiany w 
oświetleniu Ziemi oraz w długości trwania dnia i nocy w różnych szerokościach geograficznych i porach roku; 
4) podaje najważniejsze geograficzne następstwa ruchów Ziemi. 
3. Wybrane zagadnienia geografii fizycznej. 
 Uczeń: 
1) charakteryzuje wpływ głównych czynników klimatotwórczych na klimat; 
2) charakteryzuje na podstawie wykresów lub danych liczbowych przebieg temperatury powietrza i opadów 
atmosferycznych w ciągu roku w wybranych stacjach meteorologicznych położonych w różnych strefach 
klimatycznych; oblicza amplitudę i średnią temperaturę powietrza; 
wykazuje na przykładach związek między wysokością Słońca a temperaturą powietrza; 
3) wykazuje zróżnicowanie klimatyczne Ziemi na podstawie analizy map temperatury powietrza i opadów 
atmosferycznych oraz map stref klimatycznych na Ziemi; 
4) podaje na podstawie map tematycznych zależności między strefami oświetlenia Ziemi a strefami 
klimatycznymi oraz wykazuje wpływ klimatu na zróżnicowanie roślinności i gleb na Ziemi; 5) podaje główne 
cechy płytowej budowy litosfery; wykazuje związki pomiędzy płytową budową litosfery a występowaniem 
zjawisk wulkanicznych i trzęsień ziemi; 
6) posługuje się ze zrozumieniem pojęciem wietrzenia i erozji; przedstawia rzeźbotwórczą rolę wód płynących, 
fal morskich, wiatru, lądolodów i lodowców górskich; 
7) rozpoznaje i opisuje w terenie formy rzeźby powstałe w wyniku działania czynników rzeźbotwórczych. 
4. Położenie i środowisko przyrodnicze Polski.  
Uczeń: 
1) charakteryzuje, na podstawie map różnej treści, położenie własnego regionu w Polsce oraz położenie Polski 
na świecie i w Europie; opisuje podział administracyjny Polski; podaje nazwy i wskazuje na mapie 
województwa oraz ich stolice; 
2) opisuje najważniejsze wydarzenia (obrazy) z przeszłości geologicznej Polski: po w stanie węgla 
kamiennego, powstawanie gór, zalewy mórz, 
zlodowacenia; wykazuje zależności pomiędzy współczesną rzeźbą Polski a wybranymi wydarzeniami 
geologicznymi; 
3) rozpoznaje główne rodzaje skał występujących we własnym regionie i w Polsce; wskazuje na mapie 
najważniejsze obszary ich występowania; 
podaje przykłady wy korzystania skał w różnych dziedzinach życia człowieka; 
4) podaje główne cechy klimatu Polski; wykazuje ich związek z czynnikami je kształtującymi; wyjaśnia 
mechanizm powstawania wiatru halnego 
i bryzy morskiej; 
5) wymienia główne rodzaje zasobów naturalnych Polski i własnego regionu: lasów, wód, gleb, surowców 
mineralnych; korzystając z mapy, opisuje ich rozmieszczenie i określa znaczenie gospodarcze. 
5. Ludność Polski.  
Uczeń: 
1) wyjaśnia i poprawnie stosuje podstawowe pojęcia z zakresu demografii: przyrost naturalny, urodzenia  
i zgony, średnia długość życia; 
2) odczytuje z różnych źródeł informacji (m.in. rocznika statystycznego oraz piramidy płci i wieku) dane 
dotyczące: liczby ludności Polski, urodzeń, zgonów, przyrostu naturalnego, struktury płci, średniej długości 
życia w Polsce; odczytuje wielkość i główne kierunki migracji z Polski i do Polski; 
3) charakteryzuje, na podstawie map gęstości zaludnienia, zróżnicowanie rozmieszczenia ludności w Polsce  
i zamieszkiwanym regionie oraz wyjaśnia te różnice czynnikami przyrodniczymi, historycznymi, 
ekonomicznymi; 
4) wykazuje różnice w strukturze zatrudnienia ludności w Polsce i we własnym regionie;  
5) podaje główne, aktualne problemy rynku pracy w Polsce i we własnym regionie; 



6) analizuje, porównuje, ocenia rozmieszczenie i wielkość miast w Polsce i zamieszkiwanym regionie; 
wyjaśnia przyczyny rozwoju wielkich miast w Polsce. 
6. Wybrane zagadnienia geografii gospodarczej Polski.  
Uczeń: 
1) wyróżnia główne cechy struktury użytkowania ziemi, wielkości i własności gospodarstw rolnych, zasiewów 
i hodowli w Polsce na podstawie analizy map, wykresów, danych liczbowych; 
2) podaje przyczyny zróżnicowania w rozmieszczeniu wybranych upraw (pszenicy, ziemniaków, buraków 
cukrowych) oraz chowu bydła i trzody chlewnej w Polsce; 
3) przedstawia, na podstawie różnych źródeł informacji, strukturę wykorzystania źródeł energii w Polsce  
i ocenia jej wpływ na stan środowiska przyrodniczego; 
4) wyjaśnia przyczyny zmian zachodzących w przemyśle w Polsce i we własnym regionie oraz wskazuje 
najlepiej rozwijające się obecnie w Polsce gałęzie produkcji przemysłowej; 
5) rozróżnia rodzaje usług; wyjaśnia szybki rozwój wybranych usług w Polsce i we własnym regionie; 
6) wykazuje na przykładach walory turystyczne Polski oraz opisuje obiekty znaj dujące się na Liście 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości; 
7) opisuje na podstawie map i wyjaśnia zróżnicowanie gęstości i jakości sieci trans portowej w Polsce  
i wykazuje jej wpływ na rozwój innych dziedzin działalności gospodarczej; 
8) wykazuje konieczność ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego w Polsce; wymienia formy jego 
ochrony, proponuje konkretne działania na rzecz jego ochrony we własnym regionie. 
7. Regiony geograficzne Polski.  
Uczeń: 
1) wskazuje na mapie główne regiony geograficzne Polski; 
2) charakteryzuje, na podstawie map tematycznych, środowisko przyrodnicze głównych regionów 
geograficznych Polski, ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu (również na podstawie obserwacji 
terenowych); 
3) opisuje, na podstawie map tematycznych, najważniejsze cechy gospodarki 
regionów geograficznych Polski oraz ich związek z warunkami przyrodniczymi; 
4) przedstawia, np. w formie prezentacji multimedialnej, walory turystyczne wybranego regionu 
geograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem jego walorów kulturowych;  
5) projektuje i opisuje, na podstawie map turystycznych, tematycznych, ogólnogeograficznych i własnych 
obserwacji terenowych, podróż wzdłuż wybranej trasy we własnym regionie, uwzględniając walory 
przyrodnicze i kulturowe; 
6) przedstawia główne cechy położenia oraz środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckiego; wykazuje 
znaczenie gospodarcze Morza Bałtyckiego 
oraz przyczyny degradacji jego wód. 
8. Sąsiedzi Polski – zróżnicowanie geograficzne, przemiany. Uczeń: 
1) charakteryzuje i porównuje, na podstawie różnych źródeł informacji 
geograficznej, środowisko przyrodnicze krajów sąsiadujących z Polską; wykazuje ich zróżnicowanie społeczne 
i gospodarcze; 
2) wyjaśnia przyczyny dynamicznego rozwoju gospodarczego Niemiec; 
3) przedstawia współczesne przemiany społeczne i gospodarcze Ukrainy; 
4) wykazuje zróżnicowanie przyrodnicze, narodowościowe, kulturowe i gospodarcze Rosji; 
5) przedstawia główne cechy środowiska przyrodniczego, gospodarki oraz formy współ pracy z krajem 
będącym najbliższym sąsiadem regionu, w którym uczeń mieszka. 
9. Europa. Relacje przyroda – człowiek – gospodarka. Uczeń: 
1) wykazuje się znajomością podziału politycznego Europy; 
2) określa położenie Europy i główne cechy środowiska przyrodniczego na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej i map tematycznych; 
3) opisuje, na podstawie map tematycznych, zróżnicowanie regionalne, kulturowe, narodowościowe i etniczne 
współczesnej Europy oraz najważniejsze przyczyny i konsekwencje tego zróżnicowania; 
4) wykazuje, na podstawie map tematycznych, związki między głównymi cechami środowiska przyrodniczego 
Europy Północnej a głównymi kierunkami rozwoju gospodarczego; 
5) wykazuje, na przykładzie rolnictwa Francji lub innego kraju europejskiego, związek pomiędzy warunkami 
przyrodniczymi a kierunkiem i efektywnością produkcji rolnej; identyfikuje cechy rolnictwa towarowego; 



6) przedstawia, na podstawie wskazanych źródeł informacji geograficznej, główne kierunki i przyczyny zmian 
w strukturze przemysłu wybranego regionu (lub okręgu) przemysłowego w Europie Zachodniej; 
7) przedstawia główne cechy położenia, wielkości, układu przestrzennego oraz znaczenie Paryża lub Londynu 
jako światowej metropolii; 
8) wykazuje wpływ gór na cechy środowiska przyrodniczego oraz gospodarkę krajów alpejskich; wykazuje 
związki między rozwojem turystyki w Europie Południowej a warunkami przyrodniczymi oraz dziedzictwem 
kultury śródziemnomorskiej; 
10) prezentuje opracowaną na podstawie map, przewodników, Internetu trasę wy cieczki po Europie lub jej 
części. 
10. Wybrane regiony świata. Relacje: człowiek – przyroda – gospodarka. 
Uczeń: 
1) wykazuje, na podstawie map tematycznych, że kontynent Azji jest obszarem wielkich geograficznych 
kontrastów; 
2) przedstawia, na podstawie map tematycznych, warunki przyrodnicze obszarów, na których kształtowały się 
najstarsze azjatyckie cywilizacje; 
3) analizuje wykresy i dane liczbowe dotyczące rozwoju ludnościowego i urbanizacji w Chinach; wyjaśnia, na 
podstawie map tematycznych, 
zróżnicowanie rozmieszczenia ludności na obszarze Chin; podaje kierunki rozwoju gospodarczego Chin oraz 
wskazuje zmiany znaczenia Chin w gospodarce światowej; 
4) wykazuje znaczenie czynników społeczno-kulturowych w tworzeniu nowoczesnej gospodarki Japonii na tle 
niekorzystnych cech środowiska 
przyrodni czego; 
5) wykazuje związek pomiędzy rytmem upraw i „kulturą ryżu” a cechami klimatu monsunowego w Azji 
Południowo-Wschodniej; 
6) opisuje kontrasty społeczne i gospodarcze w Indiach; wyjaśnia przyczyny gwałtownego rozwoju 
nowoczesnych technologii; 
7) charakteryzuje region Bliskiego Wschodu pod kątem cech kulturowych, zasobów ropy naftowej, kierunków  
i poziomu rozwoju gospodarczego; wskazuje miejsca konfliktów zbrojnych; 
8) charakteryzuje na podstawie map tematycznych i wyjaśnia występowanie stref  klimatyczno-roślinno-
glebowych w Afryce; 
9) wykazuje, na przykładzie strefy Sahelu, związek pomiędzy formami gospodarowania człowieka a zasobami 
wodnymi; uzasadnia potrzebę racjonalnego gospodarowania w środowisku charakteryzującym się poważnymi 
niedoborami słodkiej wody; 
10) określa związki pomiędzy problemami wyżywienia, występowaniem chorób (m.in. AIDS) a poziomem 
życia w krajach Afryki na południe od Sahary; 
11) wyróżnia główne cechy i przyczyny zróżnicowania kulturowego i etnicznego Ameryki Pół nocnej  
i Południowej; 
12) identyfikuje konflikt interesów pomiędzy ekologicznymi skutkami wylesiania Amazonii a jej 
gospodarczym wykorzystaniem; określa 
cechy rozwoju i problemy wielkich miast w Brazylii; 13) wykazuje związki między gospodarką a warunkami 
środowiska przyrodnicze go w najważniejszych regionach gospodarczych Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej; określa rolę Stanów Zjednoczonych w gospodarce światowej; 
14) przedstawia, na podstawie map tematycznych, główne cechy gospodarki Australii na tle warunków 
środowiska przyrodniczego; 
15) przedstawia cechy położenia i środowiska geograficznego Antarktyki i Arktyki; podaje główne cechy  
i przyczyny zmian w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych. 
 

ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI 
 
W nauczaniu geografii zaleca się ograniczenie zakresu wiedzy encyklopedycznej na rzecz kształtowania  
u uczniów umiejętności korzystania z różnego rodzaju źródeł informacji geograficznej i ich analizy.  
 Koncepcja wymagań na III etapie edukacyjnym opiera się na odejściu od dominacji geografii ogólnej: 
fizycznej i społeczno-ekonomicznej, na rzecz geografii regionalnej (łatwiejszej i bardziej interesującej dla 
ucznia na tym etapie edukacyjnym). Na podstawie wybranych regionów, uczeń będzie poznawał podstawy 



geografii ogólnej, zróżnicowanie środowiska przyrodniczego, zróżnicowanie społeczno-kulturowego regionów 
oraz sposoby gospodarowania człowieka w świecie.  
 Nauczyciel powinien zdecydować, czy uczeń powinien wcześniej poznać geografię Polski czy geografię 
świata. Argumentem przemawiającym za wcześniejszym wprowadzeniem geografii Polski są niewątpliwe 
walory zasady "od bliższego do dalszego" (zasady należącej do tradycji polskiej edukacji geograficznej,  
a obecnie konsekwentnie stosowanej w edukacji geograficznej w Europie Zachodniej) oraz możliwość 
porównywania, odnoszenia do Polski (a tym samym utrwalenia) istotnych cech środowiska, społeczeństwa, 
gospodarki innych poznawanych państw i regionów w świecie.  
 Wskazane jest w znacznie większym zakresie korzystanie z obserwacji bezpośrednich, dokonywanych przez 
uczniów w trakcie zajęć w terenie i wycieczek, oraz jak najczęstsze nawiązywanie do regionu, w którym uczeń 
mieszka. 

 
WYMAGANIA EDUKACYJNE SĄ DZIELONE NA ZAKRES  

PODSTAWOWY I PONADPODSTAWOWY: 

Wymagania edukacyjne z zakresu podstawowego obejmują wiadomości i umiejętności, które można 
zaklasyfikować jako bardzo łatwe i łatwe, praktyczne, przydatne życiowo, bazowe, to jest niezbędne  w dalsze 
nauce, ułatwiające uczniowi uczenie się innych przedmiotów, interdyscyplinarne, pewne  i wdrożone w 
praktyce. Za przyswojenie wiedzy i umiejętności z tego zakresu uczeń otrzymuje ocenę dostateczną. Słabe 
opanowanie zakresu programu ocenia się na ocenę dopuszczającą, a nie opanowanie programowych wymagań 
na ocenę niedostateczną, 

Wymagania z zakresu ponadpodstawowego obejmują wiadomości i umiejętności trudniejsze, takie które 
rozszerzają podstawy przedmiotu, pogłębiają interdyscyplinarność lub swoistość przedmiotu, mają także 
charakter hipotez i są problematyczne. W zależności od stopnia opanowania wymagań z tego zakresu uczeń 
otrzymuje ocenę dobrą, jeśli jest potrzebne wsparcie pomoc nauczyciela, albo bardzo dobrą, jeśli uczeń 
samodzielnie operuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego 
wiedza i umiejętności wykraczają poza wymagania zakresu ponadpodstawowego. 

 



 OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA Z GEOGRAFII  - KLASA I 
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Uczeń : 
 1. Wskazuje na mapie lub na globusie równik, południk 0° oraz 
półkulę południową, północną, wschodnią i zachodnią. 
2. Określa położenie geograficzne punktów i obszarów na mapie i 
globusie. 
3. Wymienia cechy południków i równoleżników. 
4. Wskazuje na globusie oraz mapie świata zwrotniki i koła 
podbiegunowe. 
5. Wyjaśnia terminy: „długość geograficzna”, „szerokość 
geograficzna”. 
6. Wyjaśnia terminy: „skala”, „siatka kartograficzna”. 
7. Wymienia rodzaje skal oraz podaje ich przykłady. 
8. Podaje różnice między planem a mapą. 
9. Dokonuje podziału map ze względu na ich skalę oraz treść. 
10. Podaje różnice między siatką kartograficzną a geograficzną. 
11. Posługuje się skalą mapy do obliczania odległości w terenie. 
12. Wymienia metody przedstawiania zjawisk na mapach. 
13. Wyjaśnia terminy: „wysokość względna” , „wysokość 
bezwzględna”, „poziomica”. 
14. Odczytuje z map informacje przedstawione za pomocą 
różnych metod kartograficznych, w tym odczytuje wysokość 
bezwzględną. 
15. Orientuje plan w terenie według obiektów. 

Uczeń: 
1. Określa położenie matematyczno-geograficzne punktów i 
obszarów na globusie oraz na mapie. 
2. Odszukuje obiekty na mapie na podstawie podanych 
współrzędnych geograficznych. 
3. Oblicza odległość (rozciągłość południkową) między 
dwoma punktami na mapie, korzystając z zależności 1° – 
111,2 km. 
4. Stosuje ze zrozumieniem pojęcia: „długość 
geograficzna”, „szerokość geograficzna. 
5. Wykazuje znaczenie skali mapy w przedstawianiu 
różnych informacji geograficznych na mapie. 
6. Przekształca postacie skali. 
7. Posługuje się w terenie planem miasta. 
8. Oblicza skalę mapy, znając odległość rzeczywistą między 
obiektami przedstawionymi na mapie. 
9. Oblicza wysokość względną wybranych punktów oraz 
charakteryzuje rzeźbę terenu na podstawie rysunku 
poziomicowego i mapy hipsometrycznej. 
10. Charakteryzuje wybrane metody przedstawiania zjawisk 
na mapach. 
11. Stosuje ze zrozumieniem terminy: „wysokość 
względna”, „wysokość bezwzględna”. 
12.Orientuje mapę w terenie według obiektów. 
13.Orientuje mapę w terenie według igły magnetycznej. 

Uczeń: 
1. Podaje zasady działania oraz 
możliwości wykorzystania 
odbiornika GPS. 
2. Wyjaśnia, na czym polega 
generalizacja mapy oraz uzasadnia 
jej przydatność. 
3. Charakteryzuje sposoby 
przedstawiania rzeźby terenu na 
mapach. 
4. Sporządza plan najbliższej 
okolicy w odpowiedniej skali. 
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Uczeń: 
 1. Podaje kierunek obrotu Ziemi wokół swej osi. 
2. Podaje czas obrotu Ziemi wokół swojej osi. 
3. Wyjaśnia następstwo dnia i nocy jako skutek ruchu 
obrotowego. 
4. Podaje czas jednego obiegu Ziemi wokół Słońca. 
5. Podaje daty rozpoczęcia astronomicznych pór roku na półkuli 
północnej i południowej (równonoce i przesilenia) 
6. Wyjaśnia przyczyny spłaszczenia biegunowego Ziemi. 
7. Wyjaśnia konieczność podziału Ziemi na strefy czasu 
8. Odczytuje czas strefowy na mapie stref czasowych na Ziemi. 
9. Podaje kąt i kierunek nachylenia osi ziemskiej do płaszczyzny 
orbity. 
10. Wyjaśnia różnicę w długości trwania roku kalendarzowego 
raz na cztery lata. 
11, Wskazuje granice stref oświetleniowych na Ziemi. 
12.Zna nazwy stref oświetlenia Ziemi 
13.Podaje długość trwania dnia i nocy na równiku w ciągu roku. 

Uczeń: 
1. Oblicza czas słoneczny danego południka na podstawie 
różnicy długości geograficznej. 
2. Ustala datę przy przekraczaniu linii zmiany daty. 
3. Oblicza prędkość kątową Ziemi w czasie ruchu 
obrotowego 
 4. Wskazuje na globusie moment wschodu, południa 
i zachodu Słońca w czasie ruchu obrotowego 
5.Odróżnia strefy oświetlenia na podstawie 
charakterystycznych dla nich cech związanych z długością 
trwania dnia i noce oraz wysokości i kierunku górowania 
Słońca. 
6. Oblicza wysokość słońca w momencie górowania  
w dniach równonocy na półkuli północnej, 
7. Wyjaśnia zależność między czasem słonecznym 
a długością geograficzną. 
8. Wyjaśnia konieczność ustalenia obszarów czasu 
urzędowego na terytorium niektórych państw. 
9. Odróżnia czasy: miejscowy, strefowy i urzędowy. 
10. Przedstawia na rycinach oświetlenie Ziemi w dniach 
rozpoczęcia astronomicznych pór roku 
11. Wyjaśnia zjawisko dnia i nocy polarnej 

Uczeń: 
1. Oblicza kąt padania promieni 
słonecznych w dniach równonocy 
i przesileń. 
2.Oblicza szerokość geograficzną 
miejsca obserwacji znając kąt 
padania promieni słonecznych. 
3.Oblicza długość geograficzną 
znając różnicę czasu miedzy 
miejscowościami. 
4.Ustala datę i godzinę przy 
przekraczaniu linii zmiany daty. 
5. Wyjaśnia znaczenie siły 
Coriolisa. 
6. Oblicza czas z uwzględnieniem 
czasu letniego w wybranym 
miejscu w Polsce. 
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Uczeń: 
1. Odróżnia pojęcie klimat od pogody. 
2.Wyjaśnia pojęcia: strefa klimatyczna, typ klimatu. 
3.Wymienia czynniki klimatotwórcze. 
4. Odczytuje dane na wykresach klimatycznych. 
5. Oblicza amplitudę temperatur powietrza 
6. Oblicza średnią dobową (roczną) temperaturę powietrza. 
7. Odczytuje treść mapy stref roślinnych. 
8. Rozpoznaje na rycinie typowe formacje roślinne i wymienia 
charakterystyczne dla nich rośliny. 
9. Odczytuje treść map klimatycznych – temperatury powietrza i 
opadów atmosferycznych. 
10. Odczytuje zasięg typów klimatu na mapie stref 
klimatycznych. 
11. Wykazuje zależność między strefami oświetlenia Ziemi a 
strefami klimatycznymi. 
12. Wykazuje zależność między strefami klimatu a strefami 
roślinnymi i glebowymi. 
13.Podje przykłady organizmów tworzących typowe formacje 
roślinne. 

Uczeń: 
1. Porównuje dane przedstawione na wykresach 
klimatycznych. 
2. Porównuje treść klimatycznych map tematycznych. 
3 Odróżnia wietrzenie mechaniczne od wietrzenia 
chemicznego 
4. Wyjaśnia związek między czynnikami 
klimatotwórczymi a cechami klimatu na danym obszarze 
5. Określa typ klimatu na podstawie przebiegu temperatury 
powietrza i sum opadów miesięcznych. 
6. Wyjaśnia przyczyny zróżnicowania typów klimatu na 
Ziemi. 
7.Porównuje typy klimatów na Ziemi. 
 

Uczeń: 
1. Na podstawie zdjęć 
satelitarnych prognozuje pogodę. 
2. Zna pojęcia: wilgotność 
bezwzględna i względna, 
temperatura punktu rosy, poziom 
kondensacji. 
3. Wyjaśnia przyczyny 
powstawania tajfunów i trąb 
powietrznych. 
 



IV 

R
ze

źb
ia

rz
e 

p
ow

ie
rz

ch
n

i 
Z

ie
m

i.
 

Uczeń 

1. Wymienia procesy wewnętrzne kształtujące rzeźbę powierzchni 

Ziemi. 

2.Wyjaśnia terminy: „wulkan”, „lawa”, „magma”, „hipocentrum”, 

„epicentrum”, „Ognisty Pierścień Pacyfiku”. 

3. Wymienia produkty erupcji wulkanicznej. 

4. Podaje główne cechy płytowej budowy litosfery. 

5. Wskazuje na mapie świata obszary aktywne sejsmicznie. 

6. Wymienia przykłady wulkanów i wskazuje je na mapie. 

7. Wymienia nazwy orogenez i rodzaje gór 

8. Wyjaśnia terminy: „ruchy górotwórcze”, „góry fałdowe”, „góry 

zrębowe”. 

9. Wymienia nazwy wielkich form ukształtowania. 

10. Wskazuje na mapie świata przykłady gór fałdowych, 

wulkanicznych i zrębowych. 

11.Wyjaśnia terminy: „wietrzenie”, „erozja”. 

12.Wymienia rodzaje wietrzenia. 

13.Wymienia procesy zewnętrzne kształtujące rzeźbę powierzchni 

Ziemi. 

14.Wyjaśnia terminy: „krasowienie”, „erozja” 

15. Podaje rodzaje skał, które ulegają krasowieniu. 

16. Podaje przykłady form krasowych występujących na 

powierzchni i w głębi Ziemi. 

17. Wskazuje na mapie regiony, w których występują zjawiska 

krasowe. 

18.Wymienia rodzaje ujść rzecznych. 

19.Wyjaśnia terminy: „erozja wgłębna”, „erozja boczna”, 

„akumulacja”. 

20. Wskazuje na mapie świata przykłady rzek posiadających 

ujście deltowe lub lejkowate. 

21.Podaje przykłady form erozji i akumulacji rzecznej. 

22. Wyjaśnia pojęcie: „granica wiecznego śniegu”. 

23. Wskazuje na mapie świata obszary występowania lądolodów. 

24. Wskazuje różnice między lodowcem górskim a lądolodem 

25. Dostrzega związek między warunkami klimatycznymi a 

występowaniem lodowców górskich i lądolodów na Ziemi. 

26. Wyjaśnia terminy: „korazja”, 

„niecka deflacyjna”, wydma paraboliczna”, „barchan”, „grzyb 

skalny. 

27. Wskazuje na mapie wybrane pustynie. 

28. wymienia rodzaje pustyń ze wzg. na budowę i położenie 

Uczeń: 
1. Charakteryzuje rodzaje wietrzenia i formy terenu 

powstałe w jego wyniku. 

2. Rozpoznaje na ilustracjach formy terenu powstałe 

w wyniku wietrzenia. 
3. Posługuje się ze zrozumieniem pojęciami: „wietrzenie”, 

„erozja”. 

4. Charakteryzuje na podstawie ilustracji budowę jaskini 

oraz występujące w niej formy krasowe. 

5. Omawia procesy krasowe i wyjaśnia, w jaki sposób 

powstają formy krasowe. 

6. Posługuje się ze zrozumieniem terminami: „krasowienie”, 

„erozja”. 

7. Rozpoznaje i opisuje w terenie formy rzeźby powstałe 

w wyniku działania procesów krasowych. 

7. Wyjaśnia proces powstawania meandrów. 

8. Omawia warunki sprzyjające powstawaniu delt oraz ujść 
lejkowatych. 
9. Przedstawia rzeźbotwórczą rolę rzeki w jej górnym, 

środkowym i dolnym odcinku. 

10. Rozpoznaje i opisuje w terenie formy rzeźby terenu 

powstałe w wyniku działalności rzeki. 

11. Rozpoznaje i podpisuje na schemacie formy 

polodowcowe. 

12. Wymienia przykłady form powstałych w wyniku 

działalności lodowców górskich i lądolodów. 

13. Przedstawia rzeźbotwórczą rolę lodowców górskich 

i lądolodów. 

14. Stosuje ze zrozumieniem pojęcie: „granica wiecznego 

śniegu”. 

15. Rozpoznaje i opisuje w terenie formy rzeźby powstałe 

w wyniku działalności lodowców górskich i lądolodów. 

16. Podaje przykłady form powstałych na skutek erozyjnej i 

akumulacyjnej działalności wiatru. 

17. Wskazuje różnice między barchanem i wydmą 

paraboliczną. 

18. Przedstawia rzeźbotwórczą rolę wiatru. 

19. Określa genezę wybranych pustyń. 

20. Rozpoznaje i opisuje w terenie formy rzeźby powstałe 

w wyniku działalności wiatru. 

21. Omawia na podstawie ilustracji proces powstawania 
klifu i mierzei 

Uczeń: 

1. Stosuje ze zrozumieniem 

terminy: „hipocentrum”, 

„epicentrum”, „orogeneza. 
2. Zapisuje reakcję chemiczną 

rozpuszczania skały wapiennej. 

3. Wyjaśnia wpływ zmian 

klimatycznych na zmiany. 

powierzchni pokrywy lodowej. 

4. Omawia wpływ szaty roślinnej 

na rzeźbotwórczą działalność 

wiatru. 
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Uczeń: 
1.podaje przykłady geograficznych kontrastów w Azji. 
2.wykazuje, korzystając z map tematycznych, że w Azji 
występuje wielkie zróżnicowanie cech środowiska 
przyrodniczego 
3.wymienia główne religie panujące w Azji. 
4.wskazuje na mapie Azji obszary, na których rozwinęły się 
starożytne cywilizacje. 
5.porównuje liczbę ludności w Azji z liczbą ludności na 
pozostałych kontynentach. 
6.opisuje zmiany liczby ludności Chin na podstawie danych 
liczbowych. 
7.wyjaśnia przyczyny nierównomiernego rozmieszczania 
ludności w Chinach. 
8.podaje kierunki rozwoju gospodarczego Chin. 
9.podaje przykłady dostosowania działów gospodarki do 
warunków naturalnych w Japonii. 
10.wskazuje związek między typem rolnictwa a klimatem w 
Azji Południowo-Wschodniej 
11.opisuje cechy klimatu monsunowego. 
12.wskazuje na mapie tematycznej zasięg uprawy ryżu w 
Azji. 
13.wyjaśnia przyczyny zmian liczby ludności Indii w 
ostatnich latach 
14.podaje przykłady kontrastów społecznych w Indiach. 
15.wymienia państwa zaliczane do Bliskiego Wschodu. 
16.wymienia główne grupy ludności zamieszkujące obszar 
Bliskiego Wschodu. 
17.porównuje poziom rozwoju gospodarczego państw 
Bliskiego Wschodu. 
18.przedstawia obszary konfliktów zbrojnych w państwach 
Bliskiego Wschodu 
19.wykazuje strefowość klimatyczno-roślinn-glebową w 
Afryce.  
20.opisuje, na podstawie map tematycznych, strefy 
klimatyczne, roślinne i glebowe w Afryce 
21.rozpoznaje strefy krajobrazowe w Afryce 

Uczeń: 
1. wskazuje, posługując się mapami tematycznymi, 
zróżnicowanie warunków przyrodniczych, w których 
kształtowały się najstarsze azjatyckie cywilizacje 
2.opisuje rozmieszczenie ludności w Chinach. 
3.przedstawia znaczenie gospodarki Chin oraz jej wpływ na 
gospodarkę światową.. 
4.ocenia cechy środowiska przyrodniczego Japonii w 
kontekście wykorzystania gospodarczego. 
5.wyjaśnia wpływ czynników społeczno-kulturowych w 
tworzeniu nowoczesnej gospodarki Japonii. 
6.ocenia gospodarkę Japonii na tle gospodarki innych państw 
7.wyjaśnia przyczyny rozwoju nowoczesnych technologii w 
Indiach. 
8.wyjaśnia znaczenie ropy naftowej dla państw Bliskiego 
Wschodu 
9.ocenia sposoby gospodarowania w strefie Sahelu. 
10.wskazuje związki między poziomem życia a rozwojem 
gospodarczym w rozwijających się państwach afrykańskich. 
11.wylicza problemy występujące w wielkich miastach 
Brazylii. 
12.wykazuje związki między gospodarką a warunkami 
środowiska przyrodniczego w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki 
13.ocenia rolę i znaczenie Stanów Zjednoczonych Ameryki w 
gospodarce światowej. 
14.wymienia czynniki, które współcześnie wpływają na cechy 
środowiska przyrodniczego obszarów podbiegunowych. 

Uczeń: 
1. opisuje udział Polaków w 
badaniu poszczególnych 
kontynentów, 
2. przygotowuje informacje o 
osobliwościach przyrodniczych 
Afryki, 
3. proponuje działania mające na 
celu zahamowanie procesu 
pustynnienia w strefie Sahelu 
4. opracowuje na podstawie 
różnych źródeł informacji trasy 
wycieczek w różne regiony Chin, 
5. wymienia ciekawostki 
geograficzne dotyczące 
wybranych państw Ameryk, 
Afryki, Australii, Azji, 
Antarktydy 
6. uzasadnia tezę, że konflikty na 
Bliskim Wschodzie mają wpływ 
na globalną gospodarkę. 
7. Wykazuje przyczyny i skutki 
spowolnienia gospodarczego 
Japonii. 
 
 



 22.określia położenie strefy Sahelu na mapie Afryki 
23.charakteryzuje warunki środowiska przyrodniczego w 
strefie Sahelu. 
24.wyjaśnia znaczenie wody w obszarach półsuchych. 
25.wyjaśnia przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia 
ludności w Afryce. 
26.odczytuje treść mapy politycznej Afryki 
27.wymienia główne grupy językowe zamieszkujące obecnie 
Amerykę Północną i Południową. 
28.wyjaśnia przyczyny zróżnicowania kulturowego i 
etnicznego Ameryki Północnej i Południowej 
29.wyjaśnia znaczenie lasów Amazonii dla biosfery 
30.opisuje główne sposoby wykorzystania lasów 
amazońskich. 
31.przedstawia prawdopodobne następstwa wylesienia 
obszaru Amazonii. 
32.wyjaśnia przyczyny nierównomiernego zaludnienia 
Brazylii. 
33.wskazuje na mapie wielkie miasta Brazylii. 
34.wydziela na mapie tematycznej główne regiony 
gospodarcze Stanów Zjednoczonych Ameryki. 
35.charakteryzuje, posługując się źródłami informacji, główne 
regiony gospodarcze w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 
36.określia przyczyny nierównomiernego rozwoju 
gospodarczego poszczególnych regionów Australii. 
37.wykazuje zróżnicowanie środowiska przyrodniczego 
Australii. 
38.wymiena główne działy gospodarki Australii, korzystając z 
map tematycznych. 
39.określa położenie i cechy środowiska geograficznego 
Arktyki i Antarktyki. 
40.uzasadnia konieczność ochrony środowiska 
przyrodniczego Arktyki i Antarktyki. 
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Uczeń : 
1.wskazuje na mapie politycznej Europy wybrane państwa. 
2. określa położenie polityczne wybranych państw w Europie. 
3.określa na mapie świata położenie geograficzne Europy. 
4. opisuje cechy środowiska przyrodniczego Europy, 
korzystając z map ogólnogeograficznych i tematycznych. 
5.wydziela na mapie Europy główne regiony geograficzne. 
6. podaje liczbę ludności Europy. 
7. wymienia przyczyny niskiego przyrostu naturalnego. 
8. wymienia nazwy krajów o najniższym  

i najwyższym współczynniku przyrostu naturalnego w 
Europie 

9.wymienia nazwy krajów, które zamieszkuje ludność o 
największej średniej długości życia 

10. wymienia czynniki wpływające na długość życia w 
Europie 

11. porównuje współczynnik przyrostu naturalnego w 
wybranych krajach Europy  

12. opisuje, korzystając z map tematycznych, cechy 
środowiska przyrodniczego Europy Północnej. 
13. identyfikuje cechy rolnictwa towarowego. 
14. przedstawia cechy położenia Londynu. 
15. opisuje cechy środowiska przyrodniczego państw 
alpejskich. 
16. wymienia cechy krajobrazu alpejskiego. 
17. opisuje cechy środowiska przyrodniczego w Europie 
Południowej 
18. podaje przykłady walorów turystycznych o najwyższej 
randze w Europie Południowej. 
19. wykazuje związki między turystyką a środowiskiem 
przyrodniczym i elementami kulturowymi w Europie 
Południowej. 
20. opracowuje, na podstawie źródeł informacji, trasę po 
wybranym obszarze w Europie, uzasadnia wybór 

Uczeń: 
1. wymienia główne grupy narodowościowe zamieszkujące 
Europę. 
2. podaje przykłady zróżnicowania kulturowego ludności w 
Europie. 
3. objaśnia przyczyny zróżnicowania kulturowego, 
narodowościowego i etnicznego w Europie 

4.  wykazuje, że tempo wzrostu liczby ludności  
w Europie jest najniższe na świecie 

5.  analizuje piramidę płci  
i wieku i formułuje wnioski 

6.  porównuje wartość współczynnika przyrostu naturalnego z 
odsetkiem ludności powyżej 65 roku życia i formułuje wnioski 
7.  wyjaśnia przyczyny starzenia się europejskich 
społeczeństw   
8. wykazuje konsekwencje starzenia się społeczeństw 
europejskich 

9. wykazuje związki między kierunkami rozwoju 
gospodarczego a cechami środowiska przyrodniczego w 
państwach Europy Północnej. 
10. wskazuje, na przykładzie rolnictwa Francji, związek 
między warunkami przyrodniczymi a kierunkiem i 
efektywnością produkcji rolnej 
11. przedstawia, posługując się źródłami informacji, strukturę 
przemysłu w wybranym okręgu przemysłowym w Europie 
Zachodniej 
12. przedstawia kierunki i przyczyny zmian w strukturze 
przemysłu w wybranym okręgu przemysłowym w Europie 
Zachodniej. 
13. opisuje, na podstawie źródeł, układ przestrzenny Paryża – 
metropolii światowej 
14. przedstawia, na wybranym przykładzie, etapy tworzenia 
się europejskich metropolii. 
15. wykazuje związki między środowiskiem przyrodniczym a 
gospodarką w państwach alpejskich. 
16. podaje przykłady dziedzictwa kultury śródziemnomorskiej 
 
 
 
 
 
 
 

Uczeń: 
1. przygotowuje i przedstawia 
informacje o ciekawostkach 
przyrodniczych Skandynawii (np. 
białe noce, fiordy i in.) 
2. wymienia ciekawostki 
geograficzne dotyczące 
wybranych państw Europy 
3. uzasadnia dlaczego Europa jest 
najlepiej rozwiniętym 
kontynentem 
4. Analizuje problemy 
demograficzne Europy i 
formułuje wnioski. 
5. Analizuje czynniki decydujące 
o rozwoju sektora finansowego w 
Szwajcarii. 
6. wykazuje zależności między 
wielkością ruchu turystycznego  
a przychodami wybranych 
krajów. 
7. Ocenia na podstawie danych 
statystycznych miejsce Francji w 
produkcji rolnej w Europie. 
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1. wymienia nazwy państw sąsiadujących  

z Polską i wskazuje je na mapie ogólnogeograficznej 
2. wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Niemcy, podaje 

nazwę stolicy tego państwa oraz nazwy krajów z nim 
sąsiadujących 

3. wskazuje na mapie główne krainy geograficzne  
i najważniejsze rzeki Niemiec oraz wymienia ich nazwy 

4. przedstawia udział przemysłu w strukturze PKB Niemiec 
5. wymienia nazwy wybranych roślin uprawianych  
w Niemczech 

6. opisuje długości granic Polski z poszczególnymi państwami 
7. określa położenie geograficzne Niemiec na mapie 

ogólnogeograficznej 
8. przedstawia czynniki dynamicznego rozwoju gospodarczego 

Niemiec 
9. wyjaśnia znaczenie transportu dla gospodarki Niemiec 
10. wymienia przyczyny dobrego rozwoju gospodarczego 

Niemiec 
11. przedstawia, na podstawie wskazanych źródeł informacji 

geograficznej, główne kierunki i przyczyny zmian w 
strukturze przemysłu Zagłębia Ruhry 
12. wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Czechy i 
Słowację, wymienia nazwy ich stolic oraz nazwy państw 
sąsiadujących  
z tymi krajami 

13. wskazuje na mapie i wymienia nazwy głównych krain 
geograficznych oraz najważniejszych rzek Czech i Słowacji 

14. wymienia nazwy państw będących głównymi partnerami 
handlowymi Czech i Słowacji 

15. wymienia nazwy mniejszości narodowych 
zamieszkujących Czechy i Słowację 

16. opisuje położenie geograficzne Słowacji i Czech na mapie 
ogólnogeograficznej 

17. przedstawia wspólne cechy środowiska przyrodniczego 
Czech  i Słowacji 

18. opisuje zasoby bogactw naturalnych Czech  i Słowacji 
19. opisuje atrakcje Czech i Słowacji przyciągające turystów 

20.  wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Litwę, Białoruś  
i Ukrainę, wymienia nazwy ich stolic oraz nazwy państw 
sąsiadujących z tymi krajami 

21. wskazuje na mapie główne krainy geograficzne  
i najważniejsze rzeki Litwy, Białorusi i Ukrainy oraz podaje 
ich nazwy 

22. wymienia najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego  
i społeczno--gospodarczego tych państw 

 
• wyjaśnia znaczenie terminu „depopulacja ystów 
opisuje położenie geograficzne Litwy, Białorusi i Ukrainy 
• charakteryzuje  

Uczeń: 
1.  wykazuje wysoki poziom rozwoju gospodarczego Niemiec 

na podstawie wartości PKB i struktury zatrudnienia 
2. wykazuje znaczenie usług dla gospodarki Niemiec 
3. analizuje działania Niemiec na rzecz ochrony środowiska  
4. przedstawia przyczyny spadku tempa rozwoju 

gospodarczego Niemiec na początku XXI wieku 
5. wyjaśnia przyczyny i skutki ujemnego przyrostu naturalnego  

w Niemczech 
6. opisuje uwarunkowania rozwoju rolnictwa Niemiec 

 wykazuje wysoki poziom rozwoju przemysłu, rolnictwa i usług 
w Niemczech 

7. analizuje uwarunkowania rozwoju przemysłu przetwórczego 
 i formułuje wnioski 

8. charakteryzuje i porównuje, na podstawie różnych źródeł 
informacji geograficznej, środowisko przyrodnicze Czech  
i Słowacji 

9. wykazuje podobieństwa  i różnice w gospodarce tych państw 
10. porównuje strukturę PKB oraz strukturę zatrudnienia 

Czech  i Słowacji 
11. analizuje demograficzne podobieństwa i różnice Czech  

i Słowacji 
12. przedstawia problemy społeczności romskiej 
zamieszkującej Słowację 
13. podaje przyczyny rozpadu Czechosłowacji  

14. porównuje tempo rozwoju gospodarczego Czech i Słowacji 
oraz formułuje wnioski 

15. porównuje poziom rozwoju gospodarczego Litwy, 
Białorusi i Ukrainy 

16. opisuje uwarunkowania rozwoju gospodarki Litwy 
17. wyjaśnia przyczyny słabego rozwoju gospodarczego 

Białorusi 
18. opisuje uwarunkowania rozwoju rolnictwa na Ukrainie 
19. wyjaśnia przyczyny kryzysu gospodarczego na Ukrainie po 

rozpadzie ZSRR 
20. analizuje współczynnik przyrostu naturalnego  

na Białorusi, Litwie i Ukrainie oraz formułuje wnioski 
21. przedstawia działania rządów Litwy, Białorusi  

i Ukrainy mające na celu zahamowanie depopulacji 
22.  opisuje atrakcje turystyczne Krymu 

analizuje historię powstania Litwy, Białorusi i Ukrainy 
23. wykazuje zróżnicowanie gospodarcze tych państw 
24. wskazuje na mapie obszary występowania wieloletniej 

zmarzliny  
25. wykazuje zróżnicowanie przyrodnicze Rosji 
26. wykazuje, że gospodarka Rosji ma charakter surowcowy. 
 

Uczeń: 
1. dowodzi, że Niemcy znajdują 

się w ścisłej czołówce najlepiej 
rozwiniętych państw świata 

2. analizuje przyczyny migracji 
ludności do Niemiec 

3. porównuje środowisko 
społeczno-gospodarcze 
południowych sąsiadów Polski 
oraz formułuje wnioski 

4. projektuje tygodniowy pobyt na 
Słowacji, uwzględniając walory 
środowiska przyrodniczego  
i kulturowego 

5. porównuje środowisko 
społeczno-gospodarcze 
południowych 
i wschodnich sąsiadów Polski 
oraz formułuje wnioski 

6. uzasadnia tezę, że Rosja jest 
krajem o wielkich możliwościach 
gospodarczych 

7. przedstawia przyczyny 
dysproporcji społecznych w 
Rosji 
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Uczeń : 
1.podaje wielkość powierzchni Polski. 
2. określa współrzędne krańcowych punktów Polski. 
3. porównuje powierzchnię Polski z powierzchnią państw w 
Europie. 
4. wymienia nazwy er geologicznych. 
5. charakteryzuje, na podstawie mapy, rzeźbę powierzchni 
Polski. 
6. wskazuje na mapie tematycznej obszary, na których 
występują główne rodzaje skał w Polsce. 
7. podaje przykłady gospodarczego wykorzystania skał 
występujących w Polsce. 
8. dzieli surowce mineralne ze względu na ich gospodarcze 
wykorzystanie. 
9. wymienia czynniki kształtujące typy klimatu w Polsce. 
10. odczytuje treść map klimatycznych i synoptycznych 
11. opisuje cechy klimatu Polski. 
12. wyjaśnia mechanizm powstawania wiatru halnego. 
13. wyjaśnia mechanizm powstawania bryzy morskiej. 
14. podaje przykłady zasobów naturalnych występujących w 
Polsce.  
15. wskazuje na mapie największe rzeki i jeziora w Polsce  
16. wymienia funkcje lasu. 
17. wskazuje obszary nadwyżek i niedoborów wody w Polsce. 
18. wykazać konieczność ochrony zasobów wodnych Polski. 
19. określa położenie geograficzne Morza Bałtyckiego. 
20. przedstawia gospodarcze korzyści płynące z dostępu do 
Morza Bałtyckiego 
21. wykazuje konieczność ochrony wód Morza Bałtyckiego 
22. odróżnia typy lasów w Polsce 
23. wskazuje na mapie tematycznej główne obszary leśne w 
Polsce. 
24. wykazuje konieczność ochrony lasów. 

Uczeń: 
1. wykorzystuje mapy polityczną i hipsometryczną Europy do 
określenia politycznego i geograficznego położenia Polski w 
Europie. 
2. opisuje etapy powstawania węgla kamiennego. 
3. opisuje, jak powstały góry na obszarze Polski. 
4. opisuje wydarzenia geologiczne związane z zalewami mórz 
na obszarze Polski. 
5. wyjaśnia zmiany rzeźby powierzchni Polski spowodowane 
przez zlodowacenie. 
6. wykazuje na przykładach zależności między współczesną 
rzeźbą Polski a czynnikami, które doprowadziły do jej 
powstania. 
7. rozpoznaje główne rodzaje skał występujących w Polsce. 
8. wyjaśnia związek między czynnikami klimatotwórczymi a 
elementami klimatu w Polsce. 
9. wykazuje zróżnicowanie klimatyczne Polski. 
10. wyjaśnia związki między siecią hydrograficzną a rzeźbą 
terenu i typem klimatu. 
11.wyjaśnia przyczyny wpływające na fizyczne cechy wód 
Morza Bałtyckiego (zasolenie, długość trwania pokrywy 
lodowej). 
12. wykazuje zróżnicowanie typów gleb w Polsce. 
13. rozpoznać na profilu typowe gleby występujące w Polsce. 
14.wymienia czynniki degradujące gleby. 
 

Uczeń: 
1. określa związek ukształtowania 
powierzchni Polski z budową 
geologiczną 
2. omawia cechy reżimu polskich 
rzek, 
3. wykonuje wykres krzywej 
hipsometrycznej Polski 
4. wyjaśnia przyczynę 
występowania wód artezyjskich 
w rejonie Warszawy 
5. omawia sposoby ochrony gleb 
6. omawia przekroje geologiczne 
wybranych miejsc. 
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Uczeń: 
1. porównuje liczbę ludności Polski z liczbą ludności w 
innych państwach Europy. 
2. odczytuje na wykresie zmiany w ruchu naturalnym ludności 
w Polsce. 
3. oblicza przyrost naturalny  
4. odczytuje dane statystyczne przedstawione na piramidzie 
płci i wieku ludności. 
5. porównuje średnią długość życia w Polsce z długością 
życia w innych państwach. 
6. oblicza gęstość zaludnienia na 1 km2 
7. przestawia, korzystając z map tematycznych, 
rozmieszczenie ludności w Polsce. 
8. przedstawia, na podstawie danych, strukturę zatrudnienia 
ludności w Polsce. 
9. określić funkcje miast. 
10. podaje prawne kryterium odróżniające wieś od miasta. 
11. podaje przykłady procesów urbanizacji 

Uczeń: 
1. wykazuje wpływ wydarzeń społeczno-historycznych na 
zmiany liczby ludności w Polsce. 
2. wyjaśnia zróżnicowane rozmieszczenie ludności w Polsce 
3. wyjaśnia przyczyny migracji ludności Polski oraz wskazuje 
jej kierunki. 
4. wymienia przyczyny zmian w zatrudnieniu według 
sektorów gospodarki oraz przyczyny bezrobocia 
5. ocenia społeczne następstwa przemian na rynku pracy. 
6. wyjaśnia przyczyny rozwoju wielkich miast w Polsce. 
 

Uczeń: 
1. analizuje tendencje zmian 
liczby zawieranych małżeństw i 
przeprowadzanych rozwodów, 
2. oblicza saldo migracji  
3. charakteryzuje rodzaje migracji  
4. oblicza przyrost rzeczywisty 
ludności. 
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Uczeń: 
1. wymienia przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki 
wpływające na rolnictwo. 
2. wykazuje wpływ warunków naturalnych na rozwój 
rolnictwa Polsce. 
3. wymienia główne rośliny żywieniowe uprawiane w Polsce. 
4. odczytuje na diagramie i przedstawia strukturę użytkowania 
ziemi w Polsce. 
5. wyjaśnia zmiany zachodzące w strukturze upraw, wielkości 
i własności gospodarstw. 
6. wymienia główne zwierzęta hodowlane w Polsce 
7. omawia cele hodowli zwierząt w Polsce 
8. wskazuje przyczyny spadku pogłowia zwierząt 
hodowlanych w Polsce 
 

Uczeń: 
1. ocenia wpływ działalności rolniczej na składniki 
środowiska geograficznego. 
2. ocenia warunki przyrodnicze rozwoju rolnictwa w Polsce 
3. ocenia warunki pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa w 
Polsce 
4. ocenia strukturę użytkowania ziemi w Polsce i porównuje 
ją ze strukturą w innych krajach Europy 
wyjaśnia związek między żyznością gleb a rodzajem upraw  
5. uzasadnia zróżnicowanie natężenia upraw roślin 
w wybranych rejonach ocenia strukturę hodowli zwierząt 
gospodarskich w Polsce 
6. ocenia towarowość polskiego rolnictwa 
 

Uczeń: 
1. na podstawie wskaźników 
porównuje poziom rozwoju 
polskiego rolnictwa na tle innych 
państw UE, 
2. uzasadnia potrzebę rozwoju 
gospodarstw ekologicznych 
w Polsce  
3. porównuje plony i zbiory 
wybranych roślin w Polsce 
i innych krajach na podstawie 
danych statystycznych oraz 
formułuje wnioski 
 

 
Mapa – 

umiejętność 
czytania, 

interpretacji i 
posługiwania się 

mapą. 

(cały rok) 

Uczeń: 
1.dobiera odpowiednią mapę w celu uzyskania określonych 
informacji geograficznych. 
2.określa położenie geograficzne punktów na mapie. 

1.określa położenie geograficzne obszarów na mapie.  



 
 
 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA Z GEOGRAFII  - KLASA III 
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DZIAŁU 
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OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA 

TRESCI 
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Uczeń : 
1.wskazuje na mapie politycznej Europy wybrane państwa. 
2. określa położenie polityczne wybranych państw w 
Europie. 
3.określa na mapie świata położenie geograficzne Europy. 
4. opisuje cechy środowiska przyrodniczego Europy, 
korzystając z map ogólnogeograficznych i tematycznych. 
5.wydziela na mapie Europy główne regiony geograficzne. 
6.opisuje, korzystając z map tematycznych, cechy 
środowiska przyrodniczego Europy Północnej. 
7.identyfikuje cechy rolnictwa towarowego. 
8.przedstawia cechy położenia Paryża. 
9.opisuje cechy środowiska przyrodniczego państw 
alpejskich. 
10.wymienia cechy krajobrazu alpejskiego. 
11.opisuje cechy środowiska przyrodniczego w Europie 
Południowej 
12.podaje przykłady walorów turystycznych o najwyższej 
randze w Europie Południowej. 
13.wykazuje związki między turystyką a środowiskiem 
przyrodniczym i elementami kulturowymi w Europie 
Południowej. 
14.opracowuje, na podstawie źródeł informacji, trasę po 
wybranym obszarze w Europie, uzasadnia wybór 

Uczeń: 
1.wymiena główne grupy narodowościowe zamieszkujące 
Europę. 
2.podaje przykłady zróżnicowania kulturowego ludności w 
Europie. 
3.objaśnia przyczyny zróżnicowania kulturowego, 
narodowościowego i etnicznego w Europie 
4.wykazuje związki między kierunkami rozwoju 
gospodarczego a cechami środowiska przyrodniczego w 
państwach Europy Północnej. 
5.wskazuje, na przykładzie rolnictwa Francji, związek między 
warunkami przyrodniczymi a kierunkiem i efektywnością 
produkcji rolnej 
6.przedstawia, posługując się źródłami informacji, strukturę 
przemysłu w wybranym okręgu przemysłowym w Europie 
Zachodniej 
7.przedstawia kierunki i przyczyny zmian w strukturze 
przemysłu w wybranym okręgu przemysłowym w Europie 
Zachodniej. 
8.opisuje, na podstawie źródeł, układ przestrzenny Paryża – 
metropolii światowej 
9.przedstawia, na wybranym przykładzie, etapy tworzenia się 
europejskich metropolii. 
10.wykazuje związki między środowiskiem przyrodniczym a 
gospodarką w państwach alpejskich. 
11.podaje przykłady dziedzictwa kultury śródziemnomorskiej 
 
 
 
 
 

Uczeń: 
1.  przygotowuje i przedstawia 
informacje o ciekawostkach 
przyrodniczych Skandynawii (np. 
białe noce, fiordy i in.) 
2. wymienia ciekawostki 
geograficzne dotyczące 
wybranych państw Europy 
3. uzasadnia dlaczego Europa jest 
najlepiej rozwiniętym 
kontynentem 

II OKRES 
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 Uczeń: 

1.podaje przykłady geograficznych kontrastów w Azji. 
2.wykazuje, korzystając z map tematycznych, że w Azji 
występuje wielkie zróżnicowanie cech środowiska 
przyrodniczego 
3.wymienia główne religie panujące w Azji. 
4.wskazuje na mapie Azji obszary, na których rozwinęły 
się starożytne cywilizacje. 
5.porównuje liczbę ludności w Azji z liczbą ludności na 
pozostałych kontynentach. 
6.opisuje zmiany liczby ludności Chin na podstawie 
danych liczbowych. 
7.wyjaśnia przyczyny nierównomiernego rozmieszczania 
ludności w Chinach. 
8.podaje kierunki rozwoju gospodarczego Chin. 
9.podaje przykłady dostosowania działów gospodarki do 
warunków naturalnych w Japonii. 
10.wskazuje związek między typem rolnictwa a klimatem 
w Azji Południowo-Wschodniej 
11.opisuje cechy klimatu monsunowego. 
12.wskazuje na mapie tematycznej zasięg uprawy ryżu w 
Azji. 
13.wyjaśnia przyczyny zmian liczby ludności Indii w 
ostatnich latach 
14.podaje przykłady kontrastów społecznych w Indiach. 
15.wymienia państwa zaliczane do Bliskiego Wschodu. 
16.wymienia główne grupy ludności zamieszkujące obszar 
Bliskiego Wschodu. 
17.porównuje poziom rozwoju gospodarczego państw 
Bliskiego Wschodu. 
18.przedstawia obszary konfliktów zbrojnych w państwach 
Bliskiego Wschodu 
19.wykazuje strefowość klimatyczno-roślinn-glebową w 

Uczeń: 
1. wskazuje, posługując się mapami tematycznymi, 
zróżnicowanie warunków przyrodniczych, w których 
kształtowały się najstarsze azjatyckie cywilizacje 
2.opisuje rozmieszczenie ludności w Chinach. 
3.przedstawia znaczenie gospodarki Chin oraz jej wpływ na 
gospodarkę światową.. 
4.ocenia cechy środowiska przyrodniczego Japonii w 
kontekście wykorzystania gospodarczego. 
5.wyjaśnia wpływ czynników społeczno-kulturowych w 
tworzeniu nowoczesnej gospodarki Japonii. 
6.ocenia gospodarkę Japonii na tle gospodarki innych państw 
7.wyjaśnia przyczyny rozwoju nowoczesnych technologii w 
Indiach. 
8.wyjaśnia znaczenie ropy naftowej dla państw Bliskiego 
Wschodu 
9.ocenia sposoby gospodarowania w strefie Sahelu. 
10.wskazuje związki między poziomem życia a rozwojem 
gospodarczym w rozwijających się państwach afrykańskich. 
11.wylicza problemy występujące w wielkich miastach 
Brazylii. 
12.wykazuje związki między gospodarką a warunkami 
środowiska przyrodniczego w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki 
13.ocenia rolę i znaczenie Stanów Zjednoczonych Ameryki w 
gospodarce światowej. 
14.wymienia czynniki, które współcześnie wpływają na cechy 
środowiska przyrodniczego obszarów podbiegunowych. 

Uczeń: 
1. opisuje udział Polaków w 
badaniu poszczególnych 
kontynentów, 
2. przygotowuje informacje o 
osobliwościach przyrodniczych 
Afryki, 
3. opracowuje na podstawie 
różnych źródeł informacji trasy 
wycieczek w różne regiony Chin, 
4. wymienia ciekawostki 
geograficzne dotyczące 
wybranych państw Ameryk, 
Afryki, Australii, Azji, 
Antarktydy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Afryce      
20.opisuje, na podstawie map tematycznych, strefy 
klimatyczne, roślinne i glebowe w Afryce 
21.rozpoznaje strefy krajobrazowe w Afryce 
22.określia położenie strefy Sahelu na mapie Afryki 
23.charakteryzuje warunki środowiska przyrodniczego w 
strefie Sahelu. 
24.wyjaśnia znaczenie wody w obszarach półsuchych. 
25.wyjaśnia przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia 
ludności w Afryce. 
26.odczytuje treść mapy politycznej Afryki 
27.wymienia główne grupy językowe zamieszkujące 
obecnie Amerykę Północną i Południową. 
28.wyjaśnia przyczyny zróżnicowania kulturowego i 
etnicznego Ameryki Północnej i Południowej 
29.wyjaśnia znaczenie lasów Amazonii dla biosfery 
30.opisuje główne sposoby wykorzystania lasów 
amazońskich. 
31.przedstawia prawdopodobne następstwa wylesienia 
obszaru Amazonii. 
32.wyjaśnia przyczyny nierównomiernego zaludnienia 
Brazylii. 
33.wskazuje na mapie wielkie miasta Brazylii. 
34.wydziela na mapie tematycznej główne regiony 
gospodarcze Stanów Zjednoczonych Ameryki. 
35.charakteryzuje, posługując się źródłami informacji, 
główne regiony gospodarcze w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki. 
36.określia przyczyny nierównomiernego rozwoju 
gospodarczego poszczególnych regionów Australii. 
37.wykazuje zróżnicowanie środowiska przyrodniczego 
Australii. 
38.wymiena główne działy gospodarki Australii, 
korzystając z map tematycznych. 
39.określa położenie i cechy środowiska geograficznego 
Arktyki i Antarktyki. 
40.uzasadnia konieczność ochrony środowiska 
przyrodniczego Arktyki i Antarktyki. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mapa – 

umiejętność 
czytania, 

interpretacji i 
posługiwania się 

mapą. 

(cały rok) 

Uczeń: 
1.dobiera odpowiednią mapę w celu uzyskania określonych 
informacji geograficznych. 
2.określa położenie geograficzne punktów na mapie. 

1.określa położenie geograficzne obszarów na mapie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. KRYTERIA OCENY I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 

1) Kryteria oceny śródrocznej/rocznej: 
1.  Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza wymagania 
programowe, wykorzystuje treści i wiadomości powiązane ze sobą, rozumie zgodne z nauką uogólnienia i 
związki między nimi, oraz wyjaśnia zjawiska bez jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz, samodzielnie i sprawnie 
posługuje się wiedzą do celów teoretycznych i praktycznych, przekazując wiadomości stosuje poprawny język, 
styl, swobodnie posługuje się terminologią naukową, jego wypowiedź cechuje wysoki stopień spójności, z 
powodu szczególnych predyspozycji lub wytężonej pracy osiąga wyniki znacznie wykraczające poza 
sformułowane wymagania, uczestniczy w kołach zainteresowań, reprezentuje szkołę w turniejach, zawodach, 
konkursach. 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który wyczerpująco opanował cały materiał programowy, posiada 
wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ, właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz 
wyjaśnia zjawiska bez pomocy nauczyciela, samodzielnie, umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i 
praktyce, stosuje poprawny język, styl, poprawnie posługuje się terminologią naukową, jego wypowiedź 
cechuje spójność i zgodność z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania. 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował materiał programowy, posiada wiadomości powiązane 
związkami logicznymi, poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska 
wspomagany przez nauczyciela, stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych pod kierunkiem 
nauczyciela, w swojej wypowiedzi nie popełnia błędów językowych, może popełnić nieliczne usterki 
stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmuje w terminach naukowych. 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował ograniczony do treści podstawowych z danego 
przedmiotu zakres materiału programowego, jego podstawowe wiadomości są połączone związkami 
logicznymi, poprawnie rozumie większość podstawowych uogólnień oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z 
pomocą nauczyciela, stosuje wiadomości do celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela, 
popełnia niewielkie i nieliczne błędy językowe, definicje i terminy naukowe wyjaśnia językiem potocznym. 

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który wykazuje liczne braki w opanowaniu podstawowego materiału 
programowego, posiada wiadomości luźno zestawione, nie rozumie podstawowych uogólnień, nie potrafi 
wyjaśnić zjawisk, nie umie stosować wiedzy bez pomocy nauczyciela, popełnia liczne błędy językowe, jego 
styl wypowiedzi jest nieporadny, ma trudności w wysławianiu się. 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który wykazuje brak wiadomości i umiejętności programowych z 
zakresu podstawowego, nie rozumie uogólnień oraz nie potrafi wyjaśnić zjawisk, popełnia liczne błędy 
językowe i merytoryczne, ma duże trudności w wypowiadaniu się, mimo zastosowanych środków zaradczych 
nie wywiązuje się z obowiązków. 

2) Stosowane formy oceniania to: odpowiedź ustna, pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności, 
kartkówka, egzamin próbny, udział w dyskusji, praca zespołowa, stosowanie wiedzy w praktyce, 
twórcze myślenie, prezentacja, pokaz, praca projektowa, opracowanie referatu, opracowanie i 
wykonanie pomocy dydaktycznych, praca z podręcznikiem i tekstem źródłowym, przygotowanie 
do lekcji, aktywność na lekcjach, praca domowa, prowadzenie zeszytu, praca pozalekcyjna 
(np.: udział w konkursach, zawody sportowe, aktywność w kołach zainteresowań) 

3) Ocenianie bieżące: 
a) Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie 

uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, 
co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć



b) Sprawdzanie osiągnięć uczniów uwzględnia specyfikę zajęć edukacyjnych i odbywa się w formach 
zapewniających rzetelność rozpoznania poziomu osiągnięć ucznia. 

c) Oceny bieżące muszą być wystawiane za różne, zależne od specyfiki przedmiotu formy aktywności 
ucznia, nauczyciel musi stosować różnorodne metody sprawdzania wiadomości ucznia. 

d) Przedmiotem oceny bieżącej ucznia są: 
- wiadomości egzekwowane w czasie odpowiedzi ustnych, sprawdzianów jednogodzinnych, 
kartkówek, testów śródrocznych i rocznych, egzaminów próbnych, prac domowych, ćwiczeń i zadań 
wykonywanych na lekcji, 

- umiejętności stosowania wiedzy w praktyce, twórczego myślenia, korzystania z różnych źródeł 
informacji, posługiwania się technologią informacyjną, rozwiązywania konfliktów, prezentacji 
dłuższych wypowiedzi, udziału w dyskusjach (waga argumentów, estetyka i kultura wypowiedzi, 
dokumentowanie tez), prezentowania pracy grupy, prezentacji własnego punktu widzenia, 
poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, posługiwania się komputerem,  

- uczestnictwo w zajęciach, a w tym: sumienność, systematyczność, współpraca w grupie, 
aktywność i udział w wykonywaniu zadań na lekcji, przygotowanie do lekcji (przynoszenie pomocy 
naukowych), samodzielność wykonywanej pracy, dokładność, jakość wykonywanych prac, 
pomysłowość i inwencja twórcza, nowatorstwo, zaangażowanie oraz wkład pracy, estetyka pracy, 
poprawność stosowanych rozwiązań, postępy ucznia, kreatywność w sytuacjach nowych, 
prowadzenie zeszytu przedmiotowego (systematyczność i poprawność zapisu, odrabianie zadań 
domowych, estetyka), 

- aktywność pozalekcyjna, a w tym: udział i osiągane lokaty w konkursach oraz zawodach, 
dodatkowe prace związane z przedmiotem, np. przygotowanie referatu, folderu, wykonanie pomocy 
naukowej, dodatkowych materiałów do lekcji i drobnych pomocy dydaktycznych, albumów, 
wykonanie pracy długoterminowej (obowiązkowej lub dla chętnych), udział w projektach 
edukacyjnych, prezentowanie efektów rozwoju własnych zdolności i zainteresowań, aktywność 
w kołach zainteresowań, zaangażowanie w przygotowanie i aktywny udział w uroczystościach 
i imprezach szkolnych, działania wiążące się z programem nauczania, jak i wykraczające poza 
program lekcji np.: przygotowanie materiału do nowej lekcji, zorganizowanie wystawy, konkursu, 
itp. 

4) Ocenianie odpowiedzi ustnej: 
1. Przy ocenianiu odpowiedzi ustnych zwraca się uwagę na: 

1) formę: zdania krótkie, proste, myśli chronologicznie ułożone, uporządkowane, płynność w 
przechodzeniu z myśli do myśli, przejrzystość, 

2) język: zrozumiały i komunikatywny, żywy i barwny, bez błędów gramatycznych, 

3) argumentację: logiczna i jasna, argumenty wiarygodne odwołujące się do innych przykładów i źródeł, 

4) sposoby prezentacji: głos pewny, wyraźny, kontakt wzrokowy ze słuchaczem, zwrócenie uwagi na 
reakcję słuchaczy, oszczędna gestykulacja i mimika, postawa swobodna, ale wyrażająca szacunek dla 
słuchacza, dobra dykcja, intonacja, wymowa (z wyjątkiem dzieci z deficytami wymowy, słuchu), 
wyważone tempo mówienia, podkreślanie w wypowiedzi tego na co należy zwrócić szczególną uwagę, 
samodzielność odpowiedzi, zgodność z tematem. 

2. Przyjmuje się następujące kryteria oceny wypowiedzi ustnej:  
 

1) ocena celująca: Odpowiedź ucznia wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem, 
wykracza poza obowiązujące treści, zawiera pojęcia i fakty zaczerpnięte z literatury popularno-
naukowej. Uczeń wypowiada własne przemyślane oceny i opinie. 

2) ocena bardzo dobra: Odpowiedź ucznia jest wyczerpująca pod względem merytorycznym, 
swobodnie operuje pojęciami, dostrzega związki przyczynowo- skutkowe, wyciąga wnioski, 
dokonuje samodzielnej oceny, wyczerpuje zagadnienie, używa poprawnego języka. 

3) ocena dobra: Uczeń wypowiada się samodzielnie, zna większość wymaganych treści, używa 
poprawnego języka. Błędy merytoryczne są nieliczne, drugorzędne z punktu widzenia tematu.  



4) ocena dostateczna: Uczeń zna najważniejsze fakty i potrafi je zinterpretować. Nauczyciel 
ukierunkowuje jego wypowiedź. W wypowiedzi mogą wystąpić błędy rzeczowe i językowe. Nie 
wyczerpuje zagadnienia. 

5) ocena dopuszczająca: Uczeń posiada elementarną wiedzę z przedmiotu. Podczas wypowiedzi 
popełnia błędy językowe, które jednak nie zaburzają rozumienia sensu jego wypowiedzi. Przy 
pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi. 

6) ocena niedostateczna: Uczeń nie potrafi się wypowiedzieć, nie zna zakresu wymaganych treści, 
pomimo pomocy nauczyciela wypowiada się nie na temat. 

3. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny 
niedostatecznej. 

5) Kartkówki: 
1. Kartkówka jest formą bieżącej kontroli wiadomości, obejmującą zakres treściowy od jednego do 
trzech ostatnich tematów. Czas przeznaczony na kartkówkę nie może przekraczać 1/3 lekcji. 

2. Nauczyciele mają prawo do stosowania formy kartkówki w dowolny sposób, bez uprzedzenia o niej 
uczniów, gdyż niczym nie różni się ta forma kontroli wiadomości od innych form bieżącego 
kontrolowania, przygotowania się uczniów do zajęć, 

3. Ucieczka z kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi w formie pisemnej  
i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej. 

6) Sprawdziany pisemne: 
1. Oceniając wypowiedzi pisemne (zadania otwarte) należy brać pod uwagę: 

1) zrozumienie tematu, 
2) zakres jego rozwinięcia, 
3) zaprezentowaną wiedzę, 
4) samodzielność i oryginalność ujęcia, 



5) umiejętność wnioskowania i uogólniania, 
6) styl (zharmonizowanie z treścią i komunikatywność), 
7) słownictwo, 
8) poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną, 
9) estetykę pracy, 
10) zgodność z tematem. 
2. W przypadku oceny wypowiedzi pisemnej stosuje się następujące kryteria: 

1) ocena celująca: Praca w pełni wyczerpuje temat. Zawiera treści wykraczające poza obowiązkowy 
zakres wiedzy. Uczeń sprawnie posługuje się terminami i pojęciami właściwymi dla przedmiotu. 
Formułuje własne opinie na temat omawianych zagadnień. Uzasadnia swoje sądy. Treść jest logicznie 
uporządkowana, spójna. Tekst nienaganny pod względem językowym, ortograficznym  
i interpunkcyjnym. Przejrzysta kompozycja graficzna, czytelne pismo (w pracy domowej dopuszcza 
się wydruk komputerowy), wysoka estetyka pracy. Tekst wzbogacają zdjęcia, tabele, wykresy itp. 
Praca samodzielna. Jeśli jest to zadanie wykonane w domu do pracy dołączona bibliografia. 

2) ocena bardzo dobra: Temat właściwie rozwinięty. Przemyślany dobór i selekcja materiału 
rzeczowego z obowiązującego zakresu wiedzy. Uczeń wykazuje się znajomością i trafnym 
stosowaniem pojęć i terminów właściwych dla tematu. Prezentuje swoją opinię na dany temat. Treść 
jest logicznie uporządkowana, spójna. Tekst poprawny pod względem językowym, ortograficznym  
i interpunkcyjnym (dopuszczalne pojedyncze uchybienia). Przejrzysta kompozycja graficzna, 
czytelne pismo (w pracy domowej dopuszcza się wydruk komputerowy). 

3) ocena dobra: Uczeń wykazuje się znajomością tematu, wystarczająco go rozwija. Wykazuje się 
wystarczającą znajomością pojęć i terminów dla omówienia tematu. Widoczny logiczny porządek 
treści. Uczeń dba o estetykę pracy, stosuje akapity. Praca poprawna pod względem językowym, 
ortograficzny i interpunkcyjnym (dopuszczalne nieliczne usterki językowe, drobne błędy 
ortograficzne i interpunkcyjne. 

4) ocena dostateczna: Uczeń zrozumiał temat, wykazał się zadowalającą znajomością materiału 
rzeczowego, ale jego dobór jest zbyt ograniczony (dopuszczalne nieścisłości rzeczowe), a analiza 
powierzchowna. Uczeń stara się zachować pewien logiczny porządek treści. Praca komunikatywna, 
ale zawierająca błędy językowe oraz ortograficzne i interpunkcyjne. Pismo czytelne. 

5) ocena dopuszczająca: Uczeń nie w pełni zrozumiał temat, częściowo go rozwija, nie zawsze 
trafnie dobiera materiał rzeczowy i nieumiejętnie go wykorzystuje, występuje brak logicznego 
uporządkowania tekstu, brak akapitów, niestaranne pismo, liczne skreślenia i poprawki, zauważa się 
spore odstępstwa od norm językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych pozwalające jednak na 
zrozumienie tekstu. 

6) ocena niedostateczna: Uczeń nie rozumie tematu i pisze pracę nie na temat lub uczeń częściowo 
zrozumiał temat, ale rażąca jest nieznajomość materiału rzeczowego, myli pojęcia, treść jest 
chaotyczna, pismo niestaranne, miejscami nieczytelne, praca nieestetyczna (kartka zniszczona, 
zamazania, plamy), duże odstępstwa od norm językowych powodujące miejscami niezrozumiałość 
tekstu, liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne lub udowodniono uczniowi niesamodzielność 
pracy (plagiat). 

3. Przy zastosowaniu punktacji w czasie oceniania pracy pisemnej stosuje się następującą skalę 
procentową:  

100% p.           – cel 

99% - 90% p.  – bdb 

89% - 75% p.  – db 

74% - 51% p.  - dst 

50% - 30% p.  – dop 

29% p. i mniej – ndst 



4. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje 
następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 

100%  - 90p.   – cel 

89% - 71% p.  – bdb 

70% - 55% p.  – db 

54% - 40% p.  - dst 

39% - 20% p.  – dop 

19% p. i mniej – ndst 

5. Ucieczka ze sprawdzianu przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi w formie 
pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej.    

6. Za zgodą nauczyciela na sprawdzianie uczniowie mogą korzystać ze wskazanych przez 
nauczyciela pomocy naukowych. 

    7) Pisemna praca domowa:  

Pisemna praca domowa powinna podlegać ocenie w aspektach: 

1) kompletności treści, 
2) logiki wywodu, 
3) staranności językowej, 
4) staranności wykonania, 
5) korzystania z różnych źródeł wiedzy, 
6) zgodności z tematem. 

 

KODEKS PRZEDMIOTOWY:  

1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów o zasadach zachowania się  
w czasie lekcji. 
2. Po dzwonku na lekcje, uczniowie ustawiają się przed klasą w dwóch rzędach (w jednym dziewczęta,  
w drugim chłopcy). 
3. Po otworzeniu drzwi sali lekcyjnej przez nauczyciela, do klasy wchodzą dziewczęta, a następnie 
chłopcy. 
4. Plecaki (torby) ze względów bezpieczeństwa oraz estetyki uczniowie powinni umieszczać pod ławką. 
5. Po wejściu do klasy uczniowie ustawiają się przy ławkach (przydzielonych przez nauczyciela  
na początku roku szkolnego) i witają nauczyciela w pozycji stojącej, po czym siadają w ławkach. 
6. W razie potrzeby dyżurny przygotowuje tablicę – wyciera ją, płucze gąbkę. 
7. Nauczyciel sprawdza listę obecności uczniów. Wyczytany uczeń w tym czasie potwierdza swoją 
obecność słowem „jestem”. 
8. W czasie odczytania przez nauczyciela listy obecności, uczniowie unosząc rękę do góry i wstając  
z miejsca, zgłaszają nauczycielowi wszelkie problemy związane ze swoim przygotowaniem do lekcji lub 
nie przygotowanie się do lekcji. 
9. Uczniowie dbają o mienie szkoły. Na początku lekcji zgłaszają nauczycielowi wszelkie zniszczenia  
w sprzęcie szkolnym, gdy tego nie zrobią ponoszą odpowiedzialność  za jego zniszczenie. 
10. Nauczyciel odnajduje osoby, które mogłyby dokonać zniszczenia i zgłasza ten fakt do wychowawcy 
lub nauczycielowi mającemu poprzednią lekcję w danej sali. 
11. Wychowawca lub nauczyciel klasy, która dokonała zniszczenia informuje dyrekcję o zaistniałej 
szkodzie oraz o sprawcy zdarzenia. Dyrekcja ustala sposób usunięcia (naprawy) szkody. 
12. W czasie lekcji uczniowie, chęć zabrania głosu zgłaszają przez podniesienie ręki do góry. 
13. Uczniowie odpowiadają na siedząco. 
14. W przypadku, gdy do sali lekcyjnej wchodzi inna osoba dorosła, uczniowie wstają z miejsc. 
15. Z pomocy dydaktycznych uczniowie korzystają tylko na polecenie nauczyciela. 
16. Pomoce dydaktyczne rozdaje dyżurny na początku lekcji lub w jej trakcie na polecenie nauczyciela. 
17. Wstając z miejsca uczniowie przesuwają krzesło jednocześnie je unosząc. 
18. Podczas lekcji uczniowie zachowują spokój i stosują się do poleceń nauczyciela. 



19. Uczniowie nie wychodzą podczas zajęć lekcyjnych z sali lekcyjnej. 
20. W sali lekcyjnej uczniowie mogą przebywać tylko w obecności nauczyciela. 
21. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie nie spożywają posiłków, nie żują gumy. 
22. Po zakończonej lekcji uczniowie pozostawiają po sobie porządek, podsuwają krzesła do stolików, 
śmieci wyrzucają do kosza, dyżurni sprzątają pomoce naukowe i ścierają tablicę. 
23. Na polecenie nauczyciela, po zakończeniu zajęć lekcyjnych danego dnia w sali lekcyjnej, uczniowie 
zakładają krzesła na stoliki. 
24. Uczniowie opuszczają salę lekcyjną powoli i spokojnie, za zgodą nauczyciela. 
25. Nie przestrzeganie przez ucznia zasad zachowania się, wpływa na ocenę jego zachowania. 
26. Spóźnienie ucznia: 

1) za spóźnienie ucznia uważa się jego przybycie do sali lekcyjnej do 15 minut po dzwonku na lekcję, 
po dłuższym czasie jest uważane za nieobecność, 

2) uczeń spóźniony, po wejściu do sali lekcyjnej wyjaśnia przyczynę spóźnienia, 
3) nauczyciel na bieżąco odznacza spóźnienie ucznia w dzienniku elektronicznym, 
4) uczniowie przybywający do sali lekcyjnej później niż 15 minut, są zobowiązani uczestniczyć  

w dalszej części lekcji oraz brać w niej czynny udział (mimo zaznaczonej nieobecności), 
5) nagminne przypadki spóźnień na dany przedmiot, mają wpływ na ocenę zachowania.
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