
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII 
zakres rozszerzony

Cele kształcenia:

I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego, życia i gospodarki człowieka oraz wzajemnych powiązań i zależności w systemie
człowiek-przyroda-gospodarka. 

II. Analiza i wyjaśnianie problemów demograficznych społeczeństw. 
III. Proponowanie rozwiązań problemów występujących w środowisku geograficznym, zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju i zasadami 

współpracy, w tym międzynarodowej. 
IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz prezentowanie informacji na podstawie różnych źródeł informacji geograficznej, w tym również technologii 

informacyjno-komunikacyjnych oraz Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS). 

Klasa II

Wymagania szczegółowe

Poziom wymagań
wymagania

podstawowe 
wymagania ponadpodstawowe 

konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący
DZIAŁ

PROGRAMOWY
UCZEŃ:

Źródła informacji 
geograficznej.

 klasyfikuje mapy ze 
względu na główne 
kryteria;

 odczytuje cechy 
środowiska 
przyrodniczego (np. 
ukształtowanie i 
rzeźbę terenu, 
budowę geologiczną) 
na podstawie map: 
topograficznej, 
hipsometrycznej i 
tematycznej.

 oblicza odległości w 
terenie na podstawie 
map wykonanych w 
różnych skalach;

 rozróżnia i opisuje 
cechy środowiska na 
podstawie map: 
topograficznej, 
hipsometrycznej i 
tematycznej.

 oblicza powierzchnię 
w terenie na 
podstawie map 
wykonanych w 
różnych skalach;

 interpretuje zjawiska 
geograficzne 
przedstawiane na 
wykresach, w 
tabelach, na 
schematach i 
modelach;

 stosuje wybrane 
metody 
kartograficzne do 

 formułuje zależności 
przyczynowo-
skutkowe, 
funkcjonalne i 
czasowe między 
wybranymi 
elementami 
środowiska 
przyrodniczego i 
społ-gospodarczego;

 przeprowadza badania
wybranych 
elementów 
środowiska 
geograficznego w 

 dokonuje weryfikacji 
zależności między 
wybranymi 
elementami 
środowiska 
przyrodniczego i 
społeczno-
gospodarczego 
proponując 
rozwiązania 
problemów; 

 omawia rolę systemu 
informacji 
geograficznej (GIS) 
w gromadzeniu, 



prezentacji cech 
ilościowych i 
jakościowych 
środowiska 
geograficznego.

regionie zamieszkania
według 
przygotowanego 
planu;

 korzysta z technologii
informacyjno-
komunikacyjnych w 
celu pozyskiwania, 
przechowywania, 
przetwarzania i 
prezentacji informacji
geograficznych.

przetwarzaniu 
i analizowaniu 
danych oraz podaje 
przykłady 
praktycznego 
zastosowania GIS ;

 planuje trasę 
wycieczki na 
podstawie mapy 
turystycznej.

Ziemia we 
Wszechświecie.

 wymienia ciała 
niebieskie tworzące 
Układ Słoneczny;

 wskazuje 
konsekwencje ruchów
Ziemi;

 określa położenie 
geograficzne 
obiektów na Ziemi za 
pomocą 
współrzędnych 
geograficznych.

 charakteryzuje ciała 
niebieskie tworzące 
Układ Słoneczny;

 oblicza wysokość 
górowania Słońca w 
dowolnym miejscu na
Ziemi w dniach 
równonocy i 
przesileń;

 opisuje różnice 
między 
astronomicznymi, 
kalendarzowymi i 
klimatycznymi 
porami roku;



 oblicza szerokość 
geograficzną 
dowolnego punktu na 
powierzchni Ziemi na
podstawie wysokości 
górowania Słońca w 
dniach równonocy i 
przesileń;

 wyjaśnia przyczynę 
występowania: dni i 
nocy, zorzy polarnej, 
zaćmień Słońca i 
Księżyca;

 wskazuje i opisuje 
skutki występowania 
siły Coriolisa dla 
środowiska 
przyrodniczego.

 wyjaśnia cechy 
budowy i określa 
położenie różnych 
ciał niebieskich we 
Wszechświecie;

 wyjaśnia skutki 
występowania siły 
Coriolisa dla 
środowiska 
przyrodniczego.

 formułuje zależności 
zachodzące między 
Słońcem a planetami 
Układu Słonecznego;

 uzasadnia na 
przykładach wpływ 
zmian oświetlenia 
Ziemi w ciągu roku 
na życie i działalność 
człowieka.

Sfery Ziemi – 
atmosfera, hydrosfera,
litosfera.

 wymienia strefy 
klimatyczne i typy 
klimatu na Ziemi;

 przedstawia 
występowanie i 
zasoby wód w 
oceanach i na lądach;

 rozpoznaje cechy 
ustrojów rzecznych 
wybranych rzek;

 wskazuje przyczyny 
zróżnicowania 
temperatury 
powietrza i opadów 
na Ziemi;

 wyjaśnia na 
przykładach genezę 
wiatrów stałych i 
okresowych oraz 
lokalnych;

 opisuje przebieg 
procesów 
pogodowych na 
podstawie mapy 
synoptycznej;

 wskazuje znaczenie 
wiatrów dla przebiegu
pogody i działalności 
gospodarczej 
człowieka;

 wyjaśnia mechanizm 
cyrkulacji powietrza 
w strefie 
międzyzwrotnikowej i
wyższych 
szerokościach 
geograficznych;

 przygotowuje 
krótkoterminową 
prognozę pogody na 

 wyjaśnia na 
przykładach 
obserwowane 
przyczyny i skutki 
globalnych zmian 
klimatu na Ziemi;

 opisuje na 
przykładach 
następstwa 
nieracjonalnej 



 wskazuje na mapach 
zasięg obszarów 
współcześnie 
zlodzonych;

 wskazuje możliwości 
gospodarczego 
wykorzystania 
oceanów;



 charakteryzuje strefy 
klimatyczne i typy 
klimatu na Ziemi;

 charakteryzuje sieć 
rzeczną i typy 
genetyczne jezior na 
poszczególnych 
kontynentach;

 opisuje cechy 
ustrojów rzecznych 
wybranych rzek;

 wyjaśnia wpływ 
zmian klimatycznych 
na zmiany zasięgu 
obszarów 
zlodzonych;

 opisuje skład 
mineralogiczny 
skorupy ziemskiej, 
główne grupy i 
rodzaje skał oraz ich 
gospodarcze 
zastosowanie;

 wymienia 
najważniejsze 
wydarzenia 
geologiczne i 
przyrodnicze w 
dziejach Ziemi;

 charakteryzuje 
główne procesy 
wewnętrzne 
prowadzące do 
urozmaicenia 
powierzchni Ziemi.

 uzasadnia zasięgi 
stref klimatycznych 
na Ziemi;

 rozpoznaje strefę 
klimatyczną i typ 
klimatu na podstawie 
rocznego przebiegu 
temperatury 
powietrza i sum 
opadów;

 wyjaśnia 
krajobrazowe i 
gospodarcze funkcje 
rzek i jezior;

 ocenia wpływ 
człowieka na 
ekosystemy mórz i 
oceanów;

 wyjaśnia 
powstawanie źródeł;

 wyjaśnia proces 
powstawania 
lodowców na 
przykładach z 
różnych 
kontynentów;

 ocenia zmiany 
środowiska 
przyrodniczego 
związane z 
eksploatacją 
surowców 
mineralnych;

 rozpoznaje i opisuje 
formy powstałe w 
wyniku procesów 
wewnętrznych.

podstawie mapy 
synoptycznej oraz 
obserwacji i 
pomiarów 
meteorologicznych;

 omawia cechy cyklu 
hydrologicznego w 
różnych warunkach 
klimatycznych;

 objaśnia mechanizm 
powstawania i układu 
powierzchniowych 
prądów morskich, 
falowania, pływów, 
upwellingu oraz ich 
wpływ na warunki 
klimatyczne i 
środowisko życia 
wybrzeży;

 ocenia przyrodnicze i 
gospodarcze 
znaczenie wód 
podziemnych;

 wyjaśnia przyczyny 
różnej wysokości 
występowania granicy
wiecznego śniegu w 
różnych 
szerokościach 
geograficznych;

 ocenia zmiany 
środowiska w 
holocenie związane z 
działalnością 
człowieka.

gospodarki wodnej w 
wybranych regionach 
świata i wskazuje 
działania 
wspomagające 
racjonalne 
gospodarowanie 
wodą;

 planuje i 
przeprowadza 
obserwację odkrywki 
lub odsłonięcia 
geologicznego.



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.


