
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII TURYSTYCZNEJ

Klasa 1 

Ogólne treści kształcenia:
1. Geografia turystyczna jako nauka.
2. Charakter środowiska przyrodniczego Polski.
3. Walory turystyczne środowiska przyrodniczego Polski.
4. Antropogeniczne walory turystyczne Polski.
5. Światowe dziedzictwo Kultury i Przyrody w Polsce.

wymagania podstawowe wymagania ponadpodstawowe

konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

UCZEŃ POTRAFI:

 wyjaśnić podstawowe 
pojęcia stosowane w 
geografii turystycznej;

 rozróżnić źródła informacji 
geograficznej i 
turystycznej;

 wymienić cechy i elementy 
mapy;

 odczytać znaki 
kartograficzne na mapie;

 identyfikować walory i 
elementy 
zagospodarowania 
turystycznego na mapie.

 odczytać współrzędne 
geograficzne punktu na 
mapie;

 obliczyć odległość 
rzeczywistą i długość na 
mapie na podstawie skali 
mapy;

 streścić założenia 
regionalizacji Polski wg J. 
Kondrackiego;

 dokonać klasyfikacji 
walorów turystycznych;

 określić rodzaje walorów 
kulturowych;

 rozróżnić style w 
architekturze i sztuce;

 scharakteryzować 
atrakcyjność turystyczną 
regionu na podstawie 

 posługiwać się różnymi 
rodzajami map w celu 
porównywania i 
grupowania informacji;

 obliczyć skalę mapy na 
podstawie danych 
odległości rzeczywistej i na
mapie;

 narysować  profil  terenu,
profil  hipsometryczny,
szkic  najbliższej
okolicy/obiektu  na
podstawie  źródła
informacji;

 porównać zjawiska 
geograficzne przedstawione
za pomocą różnych metod 
kartograficznych;

 zastosować mapy o różnej 

 korzystać z literatury, 
informatorów i czasopism 
tematycznych w celu 
opracowania trasy 
wycieczki;

 opracować trasę wycieczki 
na podstawie mapy 
turystycznej wybranego 
obszaru;

 zanalizować i ocenić 
przydatność dla ruchu 
turystycznego szlaków 
turystycznych;

 dokonać analizy 
atrakcyjności różnych tras 
turystycznych;

 sprawnie posługiwać się 
mapą, planem miasta w 
terenie.

 projektować trasy 
turystyczne na podstawie 
różnych źródeł informacji 
turystycznej wg 
różnorodnych kryteriów;

 ocenić przydatność obszaru
dla turystyki na podstawie 
map o różnej treści.



źródeł kartograficznych;
 scharakteryzować 

atrakcyjne obiekty 
architektury i budownictwa 
w Polsce;

 scharakteryzować regiony 
turystyczne Polski pod 
kątem walorów 
przyrodniczych i 
kulturowych;

 wymienić regiony 
etnograficzne w Polsce;

 - wyjaśnić rolę polskich 
uzdrowisk w ruchu 
turystycznym;

 przedstawić cechy 
zagospodarowania 
turystycznego Polski;

 rozpoznać najważniejsze 
szlaki turystyczne;

 wymienić polskie obiekty 
wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa 
Kultury i Natury UNESCO 
oraz na Listę Rezerwatów 
Biosfery.

treści w celu 
przedstawienia cech 
środowiska przyrodniczego
obszaru;

 uzasadnić zróżnicowanie 
cech środowiska 
przyrodniczego Polski 
(przejściowość klimatu, 
budowę geologiczną, 
pasowość  rzeźby Polski);

 scharakteryzować regiony 
fizycznogeograficzne 
Polski;

 scharakteryzować regiony 
geograficzne Polski z 
zastosowaniem wiedzy z 
zakresu geografii fizycznej;

 określić zależność między 
walorami przyrodniczymi a
różnymi formami turystyki;

 przedstawić zwyczaje i 
tradycje mieszkańców 
wybranych regionów 
etnograficznych;

 porównać 
zagospodarowanie 
turystyczne różnych 
regionów Polski;

 sklasyfikować i 
scharakteryzować polskie 
obiekty wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa 
Kultury i Natury UNESCO 
oraz na Listę Rezerwatów 
Biosfery.



Wymagania ogólne:

niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący
UCZEŃ:

 nie radzi sobie ze 
zrozumieniem 
najprostszych pojęć i 
terminów 
geograficznych;

 nie potrafi, nawet z 
pomocą nauczyciela, 
wykonać 
najprostszych zadań;

 nie wykazuje 
najmniejszych chęci 
w celu zdobycia lub 
uzupełnienia braków 
wiedzy i 
umiejętności;

 nie opanował 
niezbędnego 
minimum 
podstawowych 
wiadomości i 
umiejętności 
określonych 
programem 
nauczania, a braki 
wiadomości 
uniemożliwiają dalsze
zdobywanie wiedzy.

 posiada duże braki w 
treściach 
programowych;

 nie potrafi 
samodzielnie 
analizować i oceniać 
zjawisk 
geograficznych;

 rozwiązuje z pomocą 
nauczyciela zadania 
typowe o niskim 
stopniu trudności;

 pamięta najczęściej 
stosowane fakty i 
nazwy geograficzne;

 w niewielkim stopniu 
posługuje się i 
orientuje na mapie.

 opanował 
wiadomości 
programowe na 
podstawowym 
poziomie;

 wykonuje proste 
obliczenia o średnim 
stopniu trudności;

 wskazuje elementarne
związki przyczynowo
– skutkowe;

 w podstawowym 
stopniu posługuje się 
i orientuje na mapie.

 dobrze opanował 
programową wiedzę 
teoretyczną i potrafi 
ją wykorzystać w 
praktyce;

 prawidłowo stosuje 
terminy i pojęcia 
geograficzne;

 aktywnie uczestniczy 
w zajęciach;

 przeprowadza prostą 
analizę związków 
przyczynowo – 
skutkowych;

 sprawnie rozwiązuje 
zadania geograficzne;

 potrafi korzystać ze 
źródeł informacji 
geograficznej; 

 dobrze posługuje się i
orientuje się na 
mapie.

 swobodnie posługuje 
się nabytą wiedzą; 

 samodzielnie 
interpretuje zjawiska i
procesy geograficzne;

 umiejętnie łączy 
wiadomości 
teoretyczne z 
praktyką;

 rozwiązuje zadania 
trudne, problemowe;

 zna terminy 
geograficzne i 
posługuje się nimi;

 osiąga sukcesy w 
konkursach 
szkolnych, 
powiatowych, 
rejonowych;

 bardzo dobrze 
posługuje się i 
orientuje na mapie.

 samodzielnie i 
twórczo rozwija 
własne uzdolnienia;

 biegle analizuje 
zjawiska geograficzne
i omawia ich skutki;

 potrafi selekcjonować
i grupować 
wiadomości;

 osiąga sukcesy na 
olimpiadach i 
konkursach na 
szczeblu co najmniej 
wojewódzkim;

 doskonale orientuje 
się w bieżących 
wydarzeniach świata i
Polski mających 
związek z geografią;

 doskonale posługuje 
się i orientuje na 
mapie.


