
Geografia – zakres rozszerzony. 
 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe. Klasa 2. 
1. Źródła informacji geograficznej. Uczeń:  
1) klasyfikuje mapy ze względu na różne kryteria;  
2) oblicza odległości w terenie oraz powierzchnię na podstawie map wykonanych w różnych 
skalach;  
3) odczytuje i opisuje cechy środowiska przyrodniczego (np. ukształtowanie i rzeźbę terenu, 
budowę geologiczną) i społeczno-gospodarczego (np. rozmieszczenie zasobów naturalnych, 
ludności, szlaki transportowe) na podstawie map: topograficznej, hipsometrycznej i 
tematycznej;  
4) interpretuje zjawiska geograficzne przedstawiane na wykresach, w tabelach,  na 
schematach i modelach;  
5) formułuje zależności przyczynowo-skutkowe, funkcjonalne i czasowe między wybranymi 
elementami  środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego oraz dokonuje ich 
weryfikacji, wykorzystując mapy tematyczne;  
6) przeprowadza badania wybranych elementów  środowiska geograficznego w regionie 
zamieszkania według przygotowanego planu;  
7) stosuje wybrane metody kartograficzne do prezentacji cech ilościowych i jakościowych 
środowiska geograficznego;  
8) korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu pozyskiwania, 
przechowywania, przetwarzania i prezentacji informacji geograficznych.  
2. Ziemia we Wszechświecie. Uczeń:  
1) wyjaśnia cechy budowy i określa położenie różnych ciał niebieskich  we Wszechświecie;   
2) charakteryzuje ciała niebieskie tworzące Układ Słoneczny;  
3) wskazuje konsekwencje ruchów Ziemi;   
4) oblicza wysokość górowania Słońca w dowolnym miejscu na Ziemi w dniach równonocy i 
przesileń;  
5) oblicza szerokość geograficzną dowolnego punktu na powierzchni Ziemi na podstawie 
wysokości górowania Słońca w dniach równonocy i przesileń;  
6) opisuje różnice między astronomicznymi, kalendarzowymi i klimatycznymi porami roku;  
7) wyjaśnia przyczynę występowania: dni i nocy polarnych na obszarach podbiegunowych, 
zorzy polarnej, zaćmień Słońca i Księżyca;  
8) wskazuje skutki występowania siły Coriolisa dla środowiska przyrodniczego.   
3. Sfery Ziemi – atmosfera. Uczeń:  
1) wyjaśnia mechanizm cyrkulacji powietrza w strefie międzyzwrotnikowej i wyższych 
szerokościach geograficznych oraz opisuje przebieg procesów pogodowych (ruch mas 
powietrza, fronty atmosferyczne i zjawiska im towarzyszące);  
2) wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu temperatury powietrza i opadów;  
3) wyjaśnia na przykładach genezę wiatrów (stałych i okresowych oraz lokalnych)  i wskazuje 
ich znaczenie dla przebiegu pogody i działalności gospodarczej (rolnictwa, komunikacji);  
4) charakteryzuje strefy klimatyczne i typy klimatu na Ziemi i uzasadnia ich zasięgi;  
5) rozpoznaje strefę klimatyczną i typ klimatu na podstawie rocznego przebiegu temperatury 
powietrza i sum opadów;  
6) przygotowuje krótkoterminową prognozę pogody na podstawie mapy synoptycznej oraz 
obserwacji i pomiarów meteorologicznych;  
7) wyjaśnia na przykładach obserwowane przyczyny i skutki globalnych zmian klimatu na 
Ziemi.  
4. Sfery Ziemi – hydrosfera. Uczeń:  
1) omawia cechy cyklu hydrologicznego w różnych warunkach klimatycznych;  



2) opisuje występowanie i zasoby wód w oceanach i na lądach (jeziora, rzeki, lodowce, wody 
podziemne);  
3) charakteryzuje sieć rzeczną i typy genetyczne jezior na poszczególnych  kontynentach;  
4) rozpoznaje i opisuje cechy ustrojów rzecznych wybranych rzek;  
5) wyjaśnia krajobrazowe i gospodarcze funkcje rzek i jezior;  
6) objaśnia mechanizm powstawania i układu powierzchniowych prądów morskich, 
falowania, pływów, upwellingu oraz ich wpływ na warunki klimatyczne i środowisko życia 
wybrzeży; 
7) wskazuje możliwości gospodarczego wykorzystania oceanów i ocenia wpływ człowieka na 
ekosystemy mórz i oceanów;  
8) wyjaśnia powstawanie źródeł i ocenia przyrodnicze i gospodarcze znaczenie wód 
podziemnych;  
9) wyjaśnia przyczyny różnej wysokości występowania granicy wiecznego  śniegu  w 
różnych szerokościach geograficznych;  
10) wyjaśnia proces powstawania lodowców na przykładach z różnych kontynentów;  
11) wskazuje na mapach zasięg obszarów współcześnie zlodzonych i ocenia wpływ zmian 
klimatycznych na zmiany zasięgu tych obszarów;  
12) opisuje na przykładach następstwa nieracjonalnej gospodarki wodnej w wybranych 
regionach  świata i wskazuje działania wspomagające racjonalne gospodarowanie wodą.  
5. Sfery Ziemi – litosfera. Uczeń:  
1) opisuje skład mineralogiczny skorupy ziemskiej, główne grupy i rodzaje skał  oraz ich 
gospodarcze zastosowanie i ocenia zmiany środowiska przyrodniczego związane z 
eksploatacją surowców mineralnych;  
2) charakteryzuje najważniejsze wydarzenia geologiczne i przyrodnicze w dziejach Ziemi 
(fałdowania, dryf kontynentów, transgresje i  regresje morskie, zlodowacenia, rozwój świata 
organicznego);  
3) planuje i przeprowadza obserwację odkrywki lub odsłonięcia geologicznego;   
4) ocenia zmiany środowiska w holocenie związane z działalnością człowieka;  
5) charakteryzuje główne procesy wewnętrzne prowadzące do urozmaicenia powierzchni 
Ziemi – wulkanizm, plutonizm, ruchy skorupy ziemskiej, wstrząsy tektoniczne, ruchy 
górotwórcze (paleozoiczne, mezozoiczne, kenozoiczne)  oraz formy powstałe w ich wyniku;  
6) charakteryzuje zjawiska wietrzenia fizycznego i chemicznego (np. kras, lateryzacja) oraz 
opisuje produkty i formy powstałe w wyniku tych procesów;  
7) opisuje przebieg oraz efekty erozji i akumulacji wodnej (rzecznej, morskiej, jeziornej), 
lodowcowej i eolicznej;  
8) wykazuje wpływ cech budowy geologicznej i działalności człowieka na grawitacyjne ruchy 
masowe (obrywanie, spełzywanie, osuwanie);  
9) opisuje cechy ukształtowania powierzchni Ziemi jako efekt oddziaływania procesów 
wewnętrznych i zewnętrznych dla wybranego regionu.  
6. Sfery Ziemi – pedosfera i biosfera. Uczeń:  
1) charakteryzuje procesy glebotwórcze i omawia cechy  głównych rodzajów gleb strefowych 
i niestrefowych oraz ocenia ich przydatność rolniczą;  
2) planuje i przeprowadza obserwację profilu glebowego w miejscu zamieszkania;  
3) wyjaśnia zróżnicowanie formacji roślinnych na Ziemi i piętrowość roślinną  na Ziemi oraz 
przyporządkowuje typowe gatunki flory i fauny dla poszczególnych stref krajobrazowych 
Ziemi;  
4) dowodzi na przykładach,  że naruszenie stabilności ekosystemów może powodować 
nieodwracalne zmiany w środowisku naturalnym;  
5) wskazuje podejmowane na  świecie działania na rzecz ochrony i restytucji środowiska 
geograficznego; 



6) omawia podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju i ocenia możliwości ich realizacji 
w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.  
 
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. 

 
 
 
 
 



 


