
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII TURYSTYCZNEJ

Klasa 2 

Ogólne treści kształcenia:
1. Regiony turystyczne Polski - charakterystyka walorów.
2. Turystyka i środowisko.
3. Atrakcyjność turystyczna Europy.

Dział 

wymagania podstawowe wymagania ponadpodstawowe

konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

UCZEŃ POTRAFI:

Atrakcyjność 
turystyczna Polski 
– regiony 
turystyczne.

 identyfikować walory i 
elementy 
zagospodarowania 
turystycznego na mapie;

 wskazać obszary o 
wybitnych walorach 
turystycznych;

 wymienić formy ochrony 
przyrody w Polsce.

 dokonać klasyfikacji
walorów 
turystycznych;

 określić rodzaje 
walorów 
kulturowych;

 scharakteryzować 
atrakcyjność 
turystyczną regionu 
na podstawie źródeł 
kartograficznych;

 scharakteryzować 
regiony turystyczne 
Polski pod kątem 
walorów 
przyrodniczych i 
kulturowych;

 rozpoznać 
najważniejsze szlaki
turystyczne;

 wskazać wpływ 
turystyki na 

 zastosować mapy o 
różnej treści w celu 
przedstawienia cech 
środowiska 
przyrodniczego obszaru;

 określić zależność 
między walorami 
przyrodniczymi a 
różnymi formami 
turystyki;

 przedstawić zwyczaje i 
tradycje mieszkańców 
wybranych regionów 
etnograficznych;

 uzasadnić atrakcyjność 
turystyczną obszaru w 
zakresie etnografii 
regionu;

 porównać 
zagospodarowanie 
turystyczne różnych 
regionów Polski.

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

 opracować trasę 
wycieczki, 
uwzględniając 
różnorodność 
walorów,  na 
podstawie mapy 
turystycznej 
wybranego obszaru;

 zanalizować i ocenić 
przydatność dla ruchu 
turystycznego szlaku 
turystycznego  w 
danym regionie;

 zaprojektować różne 
formy ruchu 

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

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



środowisko 
przyrodnicze;

 uzasadnić 
atrakcyjność 
turystyczną parków 
narodowych i 
innych form 
ochrony przyrody.

turystycznego z 
uwzględnieniem 
przepisów ochrony 
środowiska;

 dokonać analizy 
atrakcyjności różnych 
tras turystycznych w 
wskazanym regionie.

Środowisko 
geograficzne 
Europy.

 określa położenie 
geograficzne Europy na 
podstawie mapy;

 wymienia jednostki 
tektoniczne Europy;

 wskazuje na mapie 
największe morza, wyspy, 
półwyspy, rzeki, jeziora, 
góry, niziny i wyżyny 
Europy;

 wymienia strefy 
klimatyczne kontynentu 
oraz podaje regiony 
położone w 
poszczególnych strefach;

 wymienia zlewiska rzek 
europejskich;

 wymienia typy ustrojów 
rzecznych i podaje 
przykłady rzek;

 wymienia typy genetyczne 
największych jezior 
Europy; 

 wskazuje obszary Europy, 
na których znajdują się 
lodowce; 

 podaje formacje roślinne i 
zwierzęta Europy;

 odczytuje z mapy 
elementarne wiadomości o 
demografii społeczeństwa 

 charakteryzuje 
cechy położenia 
geograficznego 
Europy;

 rozróżnia obszary 
kontynentu należące
do najstarszych i 
najmłodszych pod 
względem wieku 
geologicznego;

 opisuje cechy 
klimatu różnych 
części kontynentu;

 rozpoznaje i 
charakteryzuje 
ustroje rzeczne;

 rozróżnia jeziora  
pod względem 
genezy;

 uzasadnia 
występowanie 
lodowców w 
Europie;

 rozpoznaje dla stref 
krajobrazowych 
typowe rośliny i 
zwierzęta;

 uzasadnia wpływ 
czynników 
przyrodniczych na 
atrakcyjność 

 charakteryzuje 
środowisko 
przyrodnicze Europy 
według podanych 
kryteriów;

 klasyfikuje czynniki 
mające wpływ na rozwój
turystyki w Europie;

 uzasadnia relacje 
przyrodnicze, społeczne,
gospodarcze i polityczne
wynikające z położenia 
geograficznego 
kontynentu;

 uzasadnia  wpływ
różnorodności
demograficznej  Europy
na rozwój turystki.

 ocenia środowisko 
przyrodnicze różnych 
części Europy dla 
turystyki;

 dowodzi, że 
różnorodność 
przyrodnicza Europy 
wpływa na jej 
atrakcyjność 
turystyczną;

 dowodzi, że 
różnorodność 
kulturowa Europy 
wpływa na jej 
atrakcyjność 
turystyczną.

 proponuje działania 
mające na celu 
podniesienie 
atrakcyjności pewnych
rejonów kontynentu;

 przewiduje zagrożenia
dla środowiska 
przyrodniczego 
wynikające z ruchu 
turystycznego.



europejskiego. turystyczną Europy;
 opisuje cechy 

demograficzne 
społeczeństwa 
europejskiego.

 uzasadnia wpływ 
czynników 
społeczno-
kulturowych na 
atrakcyjność 
turystyczną Europy.

Atrakcyjność 
turystyczna 
Europy – wybrane
państwa i regiony.

 wymienia najważniejsze 
cechy środowiska 
przyrodniczego wybranych 
krajów;

 wymienia najważniejsze 
walory przyrodnicze i 
kulturowe poznawanych 
krajów Europy;

 wskazuje najciekawsze 
miasta Europy pod 
względem atrakcji 
turystycznych;

 rozpoznaje najważniejsze z
punktu widzenia turystki 
obiekty turystyczne 
Europy.

 odczytuje 
informacje z map i 
charakteryzuje 
środowisko 
przyrodnicze 
wybranych państw 
Europy;

 rozpoznaje  
najważniejsze 
walory przyrodnicze
i kulturowe 
poznawanych 
krajów Europy;

 uzasadnia 
atrakcyjność 
turystyczną 
wybranych miast 
kontynentu;

 opisuje najbardziej 
rozpoznawalne 
obiekty turystyczne 
Europy.

 porównuje cechy 
środowiska 
przyrodniczego 
poznawanych państw 
europejskich;

 uzasadnia wpływ 
warunków 
przyrodniczych i 
pozaprzyrodniczych na 
rozwój turystyki w 
poznawanych krajach 
Europy;

 opisuje walory 
przyrodnicze i 
kulturowe państw 
europejskich;

 klasyfikuje wg 
podanych kryteriów 
najważniejsze atrakcje 
turystyczne wybranych 
miast europejskich.

 sporządza program 
wycieczki 
krajoznawczej do 
wskazanych miejsc w 
Europie;

 sporządza ofertę 
wyjazdu 
wypoczynkowego do 
wskazanych miejsc w 
Europie;

 projektuje program 
wycieczki 
fakultatywnej wg 
podanych kryteriów 
do wskazanych miejsc
w Europie.

 analizuje  i ocenia 
programy wycieczek 
fakultatywnych wg 
różnych kryteriów do 
omawianych na 
zajęciach państw 
Europejskich;

 proponuje własne 
oferty wyjazdów 
turystycznych 
uwzględniających 
różne rodzaje 
turystyki i walory 
turystyczne.

Wymagania ogólne:

niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący
UCZEŃ:



 nie radzi sobie ze 
zrozumieniem 
najprostszych pojęć i 
terminów 
geograficznych;

 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 
walorów 
turystycznych;

 wykonuje z pomocą 
nauczyciela 
ćwiczenia o niskim 
stopniu trudności;

 pamięta najczęściej 
stosowane fakty i 
nazwy z zakresu 
geografii 
turystycznej;

 w niewielkim stopniu 
posługuje się i 
orientuje na mapie.

 opanował 
wiadomości 
programowe na 
podstawowym 
poziomie;

 wykonuje proste 
ćwiczenia 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 z 
zakresu geografii 
turystycznej;

 aktywnie uczestniczy 
w zajęciach;

 potrafi korzystać ze 
źródeł informacji 
geograficznej i 
turystycznej; 

 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;

 wykonuje ćwiczenia 
trudne, problemowe;

 zna terminy zakresu 
geografii turystycznej
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 
procesy turystyczne 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 z 
zakresu turystyki w 
Polsce i na świecie;

 doskonale posługuje 
się i orientuje na 
mapie.


