
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII 
poziom podstawowy

Klasa I

Cele kształcenia:

I. Wykorzystanie  różnych  źródeł  informacji  do  analizy i  prezentowania  współczesnych  problemów przyrodniczych,  gospodarczych,  społecznych,
kulturowych i politycznych.

II. Formułowanie i weryfikowanie hipotez dotyczących problemów współczesnego świata.

III. Rozumienie relacji człowiek – przyroda – społeczeństwo w skali globalnej i regionalnej.

Wymagania szczegółowe

Poziom wymagań
wymagania

podstawowe 
wymagania ponadpodstawowe 

konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący
DZIAŁ

PROGRAMOWY
UCZEŃ:

WSPÓŁCZESNE 
PROBLEMY 
DEMOGRAFICZNE 
I SPOŁECZNE 
ŚWIATA.

 wskazuje obszary o 
optymalnych i trudnych 
warunkach do 
zamieszkania w skali 
globalnej; 

 klasyfikuje migracje, 
podaje ich przyczyny; 

 podaje współczesne 
kierunki emigracji 
Polaków.

 charakteryzuje obszary 
o optymalnych i 
trudnych warunkach do 
zamieszkania w skali 
globalnej i regionalnej; 

 wyjaśnia wpływ 
uwarunkowań 
przyrodniczych i 
pozaprzyrodniczych na 
rozmieszczenie ludności
na świecie;

 podaje przyczyny i 
skutki migracji; 

 wyjaśnia współczesne 
kierunki emigracji 
Polaków;

 rozróżnia rodzaje i 
podaje przykłady 

 formułuje 
prawidłowości rządzące 
rozmieszczeniem 
ludności na świecie;

 porównuje wpływ 
warunków 
przyrodniczych i 
pozaprzyrodniczych  na 
rozmieszczenie ludności
w różnych regionach 
świata;

 ocenia skutki społeczne,
gospodarcze i polityczne
migracji;

 charakteryzuje czynniki 
wpływające na 
atrakcyjność niektórych 
państw dla imigrantów;

 charakteryzuje główne 
procesy demograficzne 
na przykładzie całego 
świata i poszczególnych
kontynentów;

 identyfikuje i wyjaśnia 
procesy wzrostu liczby 
ludności;

 identyfikuje procesy 
ekspansji przestrzennej 
wielkich metropolii 
świata;

 wyjaśnia znaczenie 
kultury i tradycji 
regionalnych w procesie
różnicowania się 
regionów pod 
względem rozwoju 

 wyjaśnia  procesy, 
przewiduje i ocenia 
skutki wzrostu liczby 
ludności wybranych 
regionów świata oraz 
ekspansji przestrzennej 
wielkich metropolii 
świata;

 dowodzi na przykładach
wpływ  kultury i 
tradycji regionalnych na
różnicowanie się 
regionów pod 
względem rozwoju 
społecznego i 
gospodarczego.



wielkich aglomeracji 
miejskich we 
współczesnym świecie.

 wyjaśnia przyczyny i 
skutki   zróżnicowania 
procesów urbanizacji na
świecie; 

 opisuje procesy 
tworzenia się 
aglomeracji miejskich 
oraz ich formy.

społecznego i 
gospodarczego.

ZRÓŻNICOWANIE 
GOSPODARCZE 
ŚWIATA.

 wyróżnia regiony 
bogate i biedne (bogatą 
Północ i biedne 
Południe);
 wymienia główne 
rośliny uprawne i 
zwierzęta hodowlane 
oraz najważniejsze 
obszary upraw i chowu;
 podaje przykłady 
współczesnych zmian 
na mapie politycznej 
świata.

 wyróżnia cechy 
regionów bogatych i 
biednych i podaje 
przyczyny dysproporcji 
w poziomie rozwoju 
społeczno-
gospodarczego 
regionów świata;
 opisuje główne 
obszary upraw i chowu 
zwierząt na świecie, 
wyjaśnia ich 
zróżnicowanie 
przestrzenne;
 charakteryzuje 
kierunki zmian w 
powierzchni lasów na 
świecie i podaje 
przykłady pozytywnego 
i negatywnego  
gospodarowania 
zasobami leśnymi;
 wymienia typowe 
cechy gospodarki 
morskiej i podaje 
przykłady 
wykorzystania oceanu 
światowego oraz 
zagrożeń wynikających 
ze zbyt intensywnej 
eksploatacji zasobów 
morskich;
 przedstawia cechy 
przemysłu wysokiej 

 klasyfikuje państwa na 
podstawie analizy 
wskaźników rozwoju 
społecznego i 
gospodarczego;

 podaje przyczyny i 
skutki dysproporcji w 
poziomie rozwoju 
społeczno-
gospodarczego 
regionów świata;

 podaje, z czego 
wynikają różnice w 
wielkości i strukturze 
spożycia żywności na 
świecie;

 podaje przykłady 
zagrożeń wynikających 
ze zbyt intensywnej 
eksploatacji zasobów 
morskich;

 charakteryzuje i ocenia 
zróżnicowanie i zmiany 
struktury wykorzystania 
surowców 
energetycznych na 
świecie; 

 wyjaśnia, na czym 
polegają zmiany 
zachodzące na rynku 
pracy w skali globalnej i
regionalnej, wynikające 
z rozwoju 
nowoczesnych 

 projektuje i ocenia 
różne formy pomocy 
państwom i regionom 
dotkniętym kryzysem 
(klęskami 
ekologicznymi, 
wojnami, głodem);

 wyjaśnia wpływ 
uwarunkowań 
przyrodniczych, 
kulturowych, 
społecznych i 
politycznych na 
wielkość i strukturę 
spożycia żywności na 
świecie;

 wyjaśnia mechanizmy 
wpływające na 
nierównomierny 
rozdział żywności w 
skali globalnej;

 potrafi wskazać i 
wyjaśnić szanse oraz 
zagrożenia dla 
środowiska 
przyrodniczego i 
mieszkańców 
poszczególnych 
regionów, wynikające z 
procesów przemian 
zachodzących na 
terenach wiejskich;

 dokonuje oceny 
zjawiska uzależnienia 

 wykorzystuje aktualne 
wiadomości z kraju i ze 
świata na lekcjach 
geografii; 

 proponuje i ocenia 
wpływ szans i zagrożeń 
dla środowiska i 
mieszkańców 
poszczególnych 
regionów, wynikające 
z procesów przemian 
zachodzących na 
terenach wiejskich;

 proponuje działania 
niwelujące zagrożenia 
wynikające ze zbyt 
intensywnej eksploatacji
zasobów morskich.



technologii i podaje 
przykłady jego 
lokalizacji na świecie; 
 charakteryzuje 
wybrane obszary 
intensywnie 
zagospodarowywane 
turystycznie na świecie;
 wyjaśnia, dlaczego 
zmieniają się kierunki 
wyjazdów 
turystycznych Polaków; 
 wskazuje skutki 
rozwoju turystyki dla 
środowiska 
przyrodniczego;
 podaje przykłady 
procesów globalizacji i 
ich wpływu na rozwój 
regionalny i lokalny;
 opisuje 
współczesne zmiany na 
mapie politycznej 
świata.

technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych;

 porównuje funkcje 
ośrodków 
przemysłowych i nowe 
formy przestrzenne – 
technopolie, klastry i 
dystrykty przemysłowe;

 wyjaśnia zmiany 
zachodzące w 
transporcie światowym, 
w  kierunkach i 
natężeniu ruchu osób i 
towarów; wskazuje 
przykłady lokalizacji 
nowoczesnych 
terminali.

produkcji energii na 
świecie od źródeł 
zaopatrzenia surowców 
nieodnawialnych, 
potrafi wyjaśnić 
twierdzenie „ropa rządzi
światem”;

 ocenia rolę 
nowoczesnych usług 
komunikacyjnych w 
funkcjonowaniu 
gospodarki i w życiu 
codziennym;

 określa rolę 
nowoczesnych terminali
w rozwoju regionów;

 wyjaśnia na wybranych 
przykładach procesy 
integracyjne i ich skutki
gospodarcze, społeczne 
i polityczne.

RELACJE 
CZŁOWIEK – 
ŚRODOWISKO 
PRZYRODNICZE A 
ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ.

 wymienia  przyczyny
antropopresji;

 wskazuje  przykłady
obszarów  silnie
przekształconych  przez
człowieka.

 formułuje skutki 
wynikające z 
eksploatowania 
zasobów odnawialnych i
nieodnawialnych; 

 charakteryzuje obszary 
niedoboru i nadmiaru 
wody na świecie; 

 określa przyczyny 
zróżnicowania 
niedoboru i nadmiaru 
wody na świecie (w tym
zanieczyszczenia wód);

 rozróżnia przyczyny 
zachodzących 
współcześnie 
globalnych zmian 
klimatu; 

 porównuje wpływ zbyt 
intensywnego 
wykorzystania 
rolniczego gleb oraz 
nieumiejętnego 
stosowania zabiegów 
agrotechnicznych na  
degradację gleb.

 dowodzi wpływ  
przyrodniczych i 
pozaprzyrodniczych 
przyczyn na zakłócanie 
równowagi 
ekologicznej oraz 
analizuje ich skutki;

 przedstawia projekty 
rozwiązań stosowanych 
w sytuacjach braku lub 
niedoborów wody w 
różnych strefach 
klimatycznych;

 ocenia rozwiązania 
podejmowane w skali 
globalnej i regionalnej 
zapobiegające zjawisku 
globalnego ocieplenia;

 proponuje rozwiązania 
dla sytuacji braku lub 
niedoborów wody w 
różnych strefach 
klimatycznych;

 ocenia rozwiązania 
podejmowane w skali 
globalnej i regionalnej 
zapobiegające zjawisku 
ocieplenia globalnego i 
proponuje własne 
rozwiązania;

 wykazuje na 
przykładach 
pozaprzyrodnicze 
czynniki zmieniające 
relacje człowiek – 
środowisko 



 dowodzi na 
przykładach, że zbyt 
intensywne 
wykorzystanie rolnicze 
gleb oraz nieumiejętne 
zabiegi agrotechniczne 
powodują w wielu 
częściach świata 
degradację gleb;

 dowodzi, że degradacja 
gleb prowadzi do 
spadku produkcji 
żywności, oraz do głodu
i ubóstwa.

przyrodnicze 
(rozszerzanie udziału 
technologii 
energooszczędnych, 
zmiany modelu 
konsumpcji, zmiany 
poglądów dotyczących 
ochrony środowiska).

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 

 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 

 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, 

 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 



określonych programem
nauczania, a braki 
wiadomości 
uniemożliwiają dalsze 
zdobywanie wiedzy.

zadania geograficzne;

 potrafi korzystać ze 
źródeł informacji 
geograficznej; 

 dobrze posługuje się i 
orientuje się na mapie.

powiatowych, 
rejonowych;

 bardzo dobrze posługuje
się i orientuje na mapie.

i orientuje na mapie.


