
Geografia – zakres rozszerzony. 
 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe. Klasa 3. 
7. Klasyfikacja państw świata. Uczeń:  
1) wyróżnia kryteria podziału państw według PKB na jednego mieszkańca  oraz Wskaźnika 
Rozwoju Społecznego (HDI);  
2) porównuje strukturę PKB państw znajdujących się na różnych poziomach rozwoju 
gospodarczego;  
3) odczytuje na mapach aktualny podział polityczny.  
8. Ludność. Uczeń:  
1) analizuje, wyjaśnia i ocenia warunki przyrodnicze dla osiedlania się ludzi  (na przykładach 
różnych regionów świata);  
2) określa cechy rozmieszczenia ludności na Ziemi, wskazując obszary jej koncentracji i 
słabego zaludnienia;  
3) analizuje przestrzenne różnice w wielkości wskaźników: urodzeń, zgonów i przyrostu 
naturalnego;   
4) opisuje etapy rozwoju demograficznego ludności na przykładach z wybranych państw 
świata;   
5) ocenia konsekwencje eksplozji demograficznej lub regresu demograficznego w wybranych 
państwach;  
6) charakteryzuje przyczyny i konsekwencje migracji ludności w różnych państwach;  
7) przedstawia procesy urbanizacyjne na  świecie i zróżnicowanie poziomu  życia ludzi w 
miastach różnych typów i wielkości;  
8) wyjaśnia zróżnicowanie struktury zatrudnienia w wybranych państwach i jej związek z 
poziomem rozwoju państwa;  
9) charakteryzuje strukturę etniczną i narodowościową ludności świata;  
10) określa strukturę funkcjonalno-przestrzenną różnych miast i ocenia jej zmiany wraz z 
rozwojem państw;  
11) charakteryzuje zróżnicowanie religijne ludności  świata i ocenia wpływ religii  na 
postawy społeczne i gospodarkę;  
12) wskazuje przyczyny i konsekwencje upowszechniania się wybranych języków  na 
świecie.  
9. Działalność gospodarcza na świecie. Uczeń:  
1) wyjaśnia wpływ czynników przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych na rozwój 
rolnictwa;  
2) wykazuje zależności między rodzajami produkcji rolnej a warunkami naturalnymi i 
rozmieszczeniem ludności oraz charakteryzuje różne typy rolnictwa na świecie;  
3) wskazuje problemy związane z upowszechnianiem się roślin uprawnych zmodyfikowanych 
genetycznie i wskazuje rejony ich upraw;  
4) porównuje i uzasadnia strukturę spożycia żywności w państwach wysoko i słabo 
rozwiniętych;  
5) uzasadnia konieczność racjonalnego gospodarowania zasobami leśnymi  na świecie;  
6) wskazuje możliwości rozwoju wykorzystania zasobów oceanów i mórz; 
7) charakteryzuje zmiany w strukturze zużycia energii postępujące wraz z rozwojem 
gospodarczym państw  świata i ocenia skutki wynikające z rosnącego zużycia energii oraz 
konieczność pozyskiwania nowych źródeł energii;  
8) wskazuje wpływ czynników lokalizacji przemysłu na rozmieszczenie i rozwój wybranych 
branż;  



9) uzasadnia różnice ilościowe i jakościowe produkcji przemysłowej państw na różnym 
poziomie rozwoju gospodarczego i ocenia wpływ przemysłu zawansowanych technologii na 
rozwój gospodarczy i jakość życia;  
10) charakteryzuje znaczenie usług materialnych i niematerialnych;   
11) planuje i prowadzi badania zróżnicowania usług w miejscu zamieszkania;  
12) przedstawia, na podstawie danych statystycznych, poziom zaspokojenia potrzeb  na usługi 
podstawowe i wyspecjalizowane w państwach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego;  
13) analizuje kierunki geograficzne i strukturę towarową eksportu i importu w wybranych 
państwach;  
14) wskazuje i uzasadnia pozytywne i negatywne skutki globalizacji i integracji  politycznej;  
15) wyjaśnia przyczyny i przebieg konfliktów zbrojnych w wybranych regionach 
współczesnego świata.   
10. Geografia Polski – środowisko przyrodnicze. Uczeń:  
1) opisuje cechy ukształtowania powierzchni Polski i określa jej związek z budową 
geologiczną, wykazuje wpływ orogenez i zlodowaceń na ukształtowanie powierzchni kraju;  
2) ocenia walory i określa cechy środowiska decydujące o krajobrazie wybranych krain 
geograficznych Polski;  
3) charakteryzuje klimat Polski na podstawie danych liczbowych i map klimatycznych i 
ocenia gospodarcze konsekwencje zróżnicowania długości okresu wegetacyjnego w Polsce;  
4) omawia cechy reżimu polskich rzek;  
5) charakteryzuje składowe bilansu wodnego Polski w roku hydrologicznym;  
6) wskazuje znaczenie przyrodnicze i gospodarcze jezior i sztucznych zbiorników wodnych;  
7) wyjaśnia przyczyny niedoboru wody w wybranych regionach  i wskazuje skutki 
gospodarcze;  
8) charakteryzuje typy naturalnych zbiorowisk roślinnych i wskazuje charakterystyczne 
gatunki;  
9) wyjaśnia występowanie gleb strefowych i niestrefowych w Polsce;  
10) przedstawia dominanty środowiska krain geograficznych Polski na podstawie map 
tematycznych, danych statystycznych i obserwacji bezpośrednich;  
11) uzasadnia konieczność działań na rzecz restytucji i zachowania naturalnych elementów  
środowiska w Polsce (w tym także działań podejmowanych  we współpracy z innymi 
państwami).  
11. Geografia Polski – zagadnienia ludnościowe. Uczeń: 
1) charakteryzuje rozwój demograficzny Polski w wybranych okresach na podstawie danych 
statystycznych i wyjaśnia zmiany kształtu piramidy wieku i płci ludności Polski wraz z 
rozwojem gospodarczym oraz porównuje ją z innymi państwami;  
2) wyjaśnia zmiany w strukturze zatrudnienia ludności Polski;  
3) wskazuje regionalne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce;  
4) analizuje okresowe zmiany salda migracji zewnętrznych i wewnętrznych  oraz wyjaśnia ich 
przyczyny;  
5) wyjaśnia zmiany procesów urbanizacyjnych i osadnictwa wiejskiego, wiążąc  je z 
przemianami gospodarczymi i społecznymi w Polsce.  
12. Geografia Polski – działalność gospodarcza. Uczeń:  
1) ocenia poziom wykorzystania warunków naturalnych na podstawie wielkości i rodzajów 
produkcji rolniczej w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej;  
2) wskazuje zmiany strukturalne zachodzące w polskim rolnictwie;   
3) wskazuje obszary występowania podstawowych zasobów naturalnych i analizuje zmiany 
wielkości ich eksploatacji;  
4) porównuje wielkość i strukturę produkcji energii elektrycznej w Polsce i innych państwach 
świata;  



5) wskazuje dziedziny produkcji przemysłowej dynamicznie się rozwijające;  
6) przedstawia zmiany w gospodarce Polski spowodowane  jej restrukturyzacją i 
modernizacją po 1990 r.;  
7) wskazuje przykłady i znaczenie inwestycji zagranicznych w Polsce dla rozwoju społeczno-
gospodarczego kraju;  
8) przedstawia zróżnicowanie sektora usług w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej;  
9) podaje przykłady przekształceń własnościowych w polskiej gospodarce mające wpływ na 
zmiany struktury produkcji i stopień zaspokojenia potrzeb materialnych i usług;  
10) wskazuje głównych partnerów handlowych oraz kierunki geograficzne i strukturę 
towarową wymiany międzynarodowej Polski. 
 
Kryteria oceniania 
 
Ustala się następujące kryteria śródrocznych i rocznych ocen z zajęć geografii: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 
1) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

geografii, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz; 
2) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program 
nauczania tej klasy, lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na 
szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne 
porównywalne osiągnięcia; 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

geografii w danej klasie, oraz; 
2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować 
posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
1) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej 

klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym połowę wymagań zawartych 
w programie oraz;  

2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe 
zadania teoretyczne lub praktyczne, 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej 

klasie na poziomie podstawowym oraz; 
2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim 

stopniu trudności; 
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

1) ma braki w opanowaniu minimum wiedzy i umiejętności programowych, ale braki 
te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z 
danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz; 

2) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim 
stopniu trudności przy pomocy nauczyciela; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 



1) nie opanował minimalnego zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych 
programem w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze 
zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz 

2) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim, elementarnym stopniu 
trudności, nawet z pomocą nauczyciela. 

 


