
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 III

Wymagania szczegółowe

Poziom wymagań
wymagania

podstawowe 
wymagania ponadpodstawowe 

konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący
DZIAŁ

PROGRAMOWY
UCZEŃ:

Sfery Ziemi –litosfera,
pedosfera i biosfera.

 wymienia rodzaje 
wietrzenia skał;

 określa, na czym 
polega proces 
glebotwórczy i podaje
przykłady gleb;

 identyfikuje typowe 
gatunki fauny i flory 
w strefach 
klimatycznych.

 charakteryzuje 
zjawiska wietrzenia 
skał oraz opisuje 
produkty i formy 
powstałe w wyniku 
tych procesów;

 rozróżnia erozję i 
akumulację wodną, 
lodowcową i 
eoliczną;

 rozpoznaje 
grawitacyjne ruchy 
masowe;

 opisuje cechy 

 opisuje przebieg oraz 
efekty erozji i 
akumulacji wodnej, 
lodowcowej i 
eolicznej;

 wykazuje wpływ cech
budowy geologicznej 
i działalności 
człowieka na 
grawitacyjne ruchy 
masowe;

 porównuje cechy 
głównych rodzajów 

 analizuje budowę 
profilu glebowego dla
typowych gleb 
strefowych i 
astrefowych;

 charakteryzuje i 
ocenia wpływ 
naruszenia stabilności
ekosystemów na 
zmiany w środowisku
naturalnym;

 wskazuje 
podejmowane na 
świecie działania na 

 planuje i 
przeprowadza 
obserwację profilu 
glebowego w miejscu
zamieszkania;

 dowodzi na 
przykładach, że 
naruszenie stabilności
ekosystemów może 
powodować 
nieodwracalne 
zmiany w środowisku
naturalnym;





ukształtowania 
powierzchni Ziemi 
jako efekt 
oddziaływania 
procesów 
wewnętrznych i 
zewnętrznych dla 
wybranego regionu;

 charakteryzuje 
procesy glebotwórcze
i wymienia główne 
rodzaje gleb 
strefowych;

 przyporządkowuje 
typowe gatunki flory i
fauny dla 
poszczególnych stref 
krajobrazowych 
Ziemi.

gleb strefowych i 
astrefowych oraz 
ocenia ich 
przydatność rolniczą;

 wyjaśnia 
zróżnicowanie 
formacji roślinnych 
na Ziemi i piętrowość
roślinną na Ziemi;

 omawia podstawowe 
zasady 
zrównoważonego 
rozwoju.

rzecz ochrony i 
restytucji środowiska 
geograficznego;

 ocenia możliwości 
realizacji zasad 
zrównoważonego 
rozwoju w skali 
lokalnej, regionalnej i
globalnej.

Klasyfikacja państw 
świata.

 wymienia 
najważniejsze 
wydarzenia jakie 
wpłynęły na obecny 
układ państw na 
mapie świata; 

 wyróżnia kryteria 
społeczne i 
ekonomiczne 
podziału państw;

 odczytuje na mapach 
aktualny podział 
polityczny.

 porównuje strukturę 
PKB państw 
znajdujących się na 
różnych poziomach 
rozwoju 
gospodarczego;

 wymienia czynniki 
wpływające na 
współczesny podział 
polityczny świata;

 podaje przykłady 
nowo utworzonych 
państw na świecie.

 analizuje zmiany 
liczby państw w 
Europie i na świecie;

 analizuje następstwa 
przemian społeczno-
ustrojowych po 
1989 r.

 analizuje i wyjaśnia 
podział wpływów na 
Antarktydzie;

 analizuje i omawia 
podstawowe cechy 
gospodarcze, 
demograficzne 
i społeczne państw o 
różnym poziomie 
rozwoju 
gospodarczego.

 prognozuje zmiany 
liczby państw na 
podstawie wiedzy 
o problemach 
współczesnego 
świata;

 wyjaśnia wpływ 
kształtowania się 
podziału politycznego
świata na inne 
elementy przestrzeni 
geograficznej;

Ludność.
 wymienia czynniki 

przyrodnicze i 
pozaprzyrodnicze 
wpływające na 
rozmieszczenie 
ludności na Ziemi;

 identyfikuje obszary o

 wyjaśnia na 
przykładach różnych 
regionów świata, 
wpływ warunków 
przyrodniczych dla 
osiedlania się ludzi;

 określa cechy 

 analizuje i ocenia 
warunki przyrodnicze
oraz wpływ barier 
osadniczych na 
rozmieszczenie 
ludności;

 analizuje przestrzenne

 ocenia konsekwencje 
eksplozji 
demograficznej lub 
regresu 
demograficznego w 
wybranych 
państwach;

 prognozuje zmiany 
liczby ludności świata
i poszczególnych 
kontynentów;

 opisuje problem 
uchodźstwa 
na wybranych 



dużej i małej gęstości 
zaludnienia;

 rozpoznaje odmiany 
ludzkie;

 wskazuje na mapie 
najludniejsze miasta i 
zespoły miejskie 
świata.

rozmieszczenia 
ludności na Ziemi, 
wskazując obszary jej
koncentracji i słabego
zaludnienia;

 opisuje etapy rozwoju
demograficznego 
ludności na 
przykładach z 
wybranych państw 
świata;

 wymienia przyczyny i
skutki migracji;

 charakteryzuje 
strukturę etniczną i 
narodowościową 
ludności świata;

 charakteryzuje 
zróżnicowanie 
religijne ludności;

 rozróżnia fazy 
urbanizacji.

różnice w wielkości 
wskaźników: 
urodzeń, zgonów i 
przyrostu 
naturalnego;

 wyjaśnia 
zróżnicowanie 
struktury zatrudnienia
w wybranych 
państwach i jej 
związek z poziomem 
rozwoju państwa;

 charakteryzuje 
przyczyny i 
konsekwencje 
migracji ludności w 
różnych państwach;

 ocenia wpływ religii 
na postawy społeczne
i gospodarkę;

 opisuje procesy 
urbanizacyjne na 
świecie i 
zróżnicowanie 
poziomu życia ludzi 
w miastach różnych 
typów i wielkości;

 określa strukturę 
funkcjonalno-
przestrzenną różnych 
miast i ocenia jej 
zmiany wraz z 
rozwojem państw.

 wyjaśnia 
zróżnicowanie 
struktury zatrudnienia
w wybranych 
państwach i jej 
związek z poziomem 
rozwoju państwa;

 wskazuje przyczyny i 
konsekwencje 
upowszechniania się 
wybranych języków 
na świecie;

 porównuje problemy 
mieszkańców 
wielkich miast 
w państwach słabo i 
wysoko rozwiniętych 
gospodarczo.

przykładach 
proponując 
rozwiązania dla 
pojawiających się 
następstw;

 analizuje zmiany w 
strukturze 
zatrudnienia wraz z 
rozwojem 
gospodarczym, a 
także ocenia  ich 
konsekwencje na 
świecie oraz 
w wybranych krajach.

Działalność 
gospodarcza na 
świecie.

 wymienia czynniki 
przyrodnicze i 
społeczno-
ekonomiczne na 
rozwój rolnictwa;

 rozróżnia typy 
rolnictwa;

 uzasadnia wpływ 
czynników 
przyrodniczych i 
społeczno-
ekonomicznych na 
rozwój rolnictwa;

 charakteryzuje różne 

 wykazuje zależności 
między rodzajami 
produkcji rolnej a 
warunkami 
naturalnymi i 
rozmieszczeniem 
ludności;

 uzasadnia różnice 
ilościowe i 
jakościowe produkcji 
przemysłowej państw 
na różnym poziomie 
rozwoju 
gospodarczego;

 dowodzi wzrastającą 
rolę krajów nowo 
uprzemysłowionych 
w światowej 
gospodarce na 
podstawie dostępnych
źródeł;



 określa rolę lasów w 
życiu i gospodarce 
ludzi;

 rozpoznaje surowce 
mineralne i określa 
ich rolę w gospodarce
i życiu człowieka.

typy rolnictwa na 
świecie;

 wskazuje rejony 
upraw roślin 
modyfikowanych 
genetycznie;

 uzasadnia 
konieczność 
racjonalnego 
gospodarowania 
zasobami leśnymi na 
świecie;

 charakteryzuje 
zmiany w strukturze 
zużycia energii 
postępujące wraz z 
rozwojem 
gospodarczym państw
świata.

 wskazuje problemy 
związane z 
upowszechnianiem 
się roślin uprawnych 
zmodyfikowanych 
genetycznie;

 wskazuje możliwości 
rozwoju 
wykorzystania 
zasobów oceanów i 
mórz;

 porównuje i 
uzasadnia strukturę 
spożycia żywności w 
państwach wysoko i 
słabo rozwiniętych;

 ocenia skutki 
wynikające z 
rosnącego zużycia 
energii oraz 
konieczność 
pozyskiwania nowych
źródeł energii;

 wskazuje wpływ 
czynników lokalizacji
przemysłu na 
rozmieszczenie i 
rozwój wybranych 
branż.

 ocenia skutki 
rosnącego zużycia 
energii elektrycznej 
oraz uzasadnia 
konieczność 
pozyskiwania jej 
nowych źródeł;

 ocenia wpływ 
przemysłu 
zawansowanych 
technologii na rozwój 
gospodarczy i jakość 
życia.

 proponuje 
rozwiązania 
racjonalnych zmian w
bilansie 
energetycznym 
państw o różnym 
poziomie rozwoju 
gospodarczego.

Wymagania ogólne:

niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący
UCZEŃ:

 nie radzi sobie ze 
zrozumieniem 
najprostszych pojęć i 
terminów 

 posiada duże braki w 
treściach 
programowych;

 nie potrafi 

 opanował 
wiadomości 
programowe na 
podstawowym 

 dobrze opanował 
programową wiedzę 
teoretyczną i potrafi 
ją wykorzystać w 

 swobodnie posługuje 
się nabytą wiedzą; 

 samodzielnie 

 samodzielnie i 
twórczo rozwija 
własne uzdolnienia;

 biegle analizuje 



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.

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.

poziomie;
 wykonuje proste 

obliczenia o średnim 
stopniu trudności;

 wskazuje elementarne
związki przyczynowo
– skutkowe;

 w podstawowym 
stopniu posługuje się 
i orientuje na mapie.

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.

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.

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.


