Wymagania edukacyjne na oceny
Geografia Polski
Zakres rozszerzony i podstawowy
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
Dział: Polska na mapie Europy
- wyjaśnia pojęcia: terytorium państwa, podział administracyjny,
- na podstawie mapy opisuje położenie Polski w Europie i na świecie,
- nazywa ustrój polityczny obowiązujący w Polsce i wymienia jego cechy,
- dokonuje podziału administracyjnego Polski,
-wyjaśnia pojęcia: euroregion, współpraca transgraniczna, fundusze strukturalne,
- wskazuje na mapie Polski województwa o najwyższym, średnim i niskim poziomie
rozwoju społeczno-gospodarczego,
Dział: Geografia fizyczna Polski
- wyjaśnia pojęcia: czynniki meteorologiczne, czynniki niemeteorologiczne, masa
powietrza, okres wegetacyjny,
- wymienia czynniki meteorologiczne i niemeteorologiczne kształtujące klimat Polski,
- wyróżnia rodzaje mas powietrza napływających nad Polskę i wskazuje na mapie
kierunek ich ruchu,
- wyjaśnia pojęcia: zlewisko, dorzecze, rzeka główna, dopływ, ustrój rzeczny, deficyt
wody,
- wskazuje na mapie położenie Polski w zlewisku Morza Bałtyckiego,
- wyróżnia i wskazuje na mapie największe dorzecza obszaru Polski,
- wskazuje na mapie pojezierza,
- wymienia i wskazuje na mapie państwa leżące nad Morzem Bałtyckim,
- wyjaśnia pojęcia : jednostka tektoniczna, platforma, orogeneza (fałdowanie),
zapadlisko, ruda,
- wyróżnia główne jednostki tektoniczne Polski i wskazuje je na mapie,
- wyjaśnia pojęcia: lodowiec górski, lądolód, dolina U-kształtna, morena czołowa,
boczna i denna, pradolina, sandry, kemy, ozy, jeziora rynnowe, jeziora morenowe,,
- dokonuje podziału form rzeźby polodowcowej na formy erozyjne i akumulacyjne,
- wyróżnia podstawowe formy powstałe w wyniku działalności lodowca górskiego i
lądolodu,
- wskazuje na mapie obszary w Polsce o rzeźbie powstałej w wyniku działalności
lodowców górskich,
- wyjaśnia pojęcia: ukształtowanie powierzchni, krzywa hipsograficzna, krajobraz
młodoglacjalny, krajobraz staroglacjalny,
- wyróżnia i opisuje na mapie pasowy układ rzeźby w Polsce,
- wyjaśnia pojęcia: czynniki glebotwórcze, gleby strefowe i astrefowe, żyzność,
urodzajność, klasyfikacja bonitacyjna gleb,
- opisuje żyzność gleb występujących w Polsce,
- wyjaśnia pojęcia: zbiorowiska roślinne, relikt, endemit,
- wymienia dominujące dla Polski zbiorowiska leśne,
- wymienia podstawowe gatunki głównych zbiorowisk roślinnych,
- odczytuje z diagramu skład gatunkowy lasów w Polsce,
- wyjaśnia pojecia: degradacja środowiska, parki narodowe, rezerwaty przyrody,
parki krajobrazowe, rezerwaty biosfery,
Dział: Ludność Polski

-wyjaśnia pojęcia: przyrost naturalny, przyrost rzeczywisty, wyż i niż demograficzny,
echo wyżu kompensacyjnego, regres demograficzny, gęstość zaludnienia, saldo
migracji,
-podaje przyczyny zmian przyrostu naturalnego i przyrostu rzeczywistego ludności
Polski w okresie powojennym,
-wyróżnia okresy niżów i wyżów demograficznych w latach po II wojnie światowej,
-wyjaśnia pojęcia: piramida wieku i płci, starzenie się społeczeństwa, struktura wieku,
struktura płci, współczynnik feminizacji, stopa bezrobocia,
-wymienia cechy struktury wieku i płci ludności Polski,
-wyjaśnia pojęcia: urbanizacja, wskaźnik urbanizacji, aglomeracja monocentryczna,
aglomeracja policentryczna,
-wymienia najważniejsze typy układów przestrzennych wsi w Polsce,
Dział: Gospodarka Polski
-wyjaśnia pojęcia: rolnictwo, okres wegetacyjny roślin, żyzność gleby, klasy
bonitacyjne gleby, użytki rolne, struktura agrarna,
-wymienia czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunkujące rozwój rolnictwa w
Polsce,
-wyróżnia podstawowe zasady i cele Wspólnej Polityki Rolnej UE,
-wykorzystując wykresy i tabele statystyczne opisuje strukturę zasiewów i strukturę
produkcji zwierzęcej w Polsce,
-wyjaśnia pojęcia: energetyka, alternatywne źródła energii,
-wymienia główne surowce energetyczne i wskazuje na mapie miejsca ich wydobycia
w Polsce,
-opisuje strukturę produkcji energii elektrycznej w Polsce,
-wyjaśnia
pojęcia:
gospodarka
rynkowa,
restrukturyzacja,
prywatyzacja,
reprywatyzacja, kapitał zagraniczny, specjalna strefa ekonomiczna, park
technologiczny,
-wymienia i krótko opisuje etapy rozwoju przemysłu od drugiej połowy XIX w. do
chwili obecnej,
-wyróżnia najważniejsze elementy strategii rozwoju przemysłu w Polsce Ludowej,
-wyróżnia czynniki rozwoju usług,
-opisuje zmiany, jakie zaszły w okresie transformacji w usługach w Polsce,
-wymienia główne rodzaje usług,
-wyjaśnia pojęcia: turystyka, turystyka specjalistyczna,
-wymienia przykłady walorów turystycznych Polski,
-wyróżnia rodzaje walorów przyrodniczych i wskazuje ich przykłady na mapie,
-wyróżnia rodzaje walorów antropogenicznych i wskazuje ich przykłady na mapie,
Dział: Regiony w Polsce
-opisuje wpływ środowiska przyrodniczego na kształtowanie się regionów,
-wyróżnia i wskazuje na mapie najwcześniej ukształtowane regiony Polski,
-wyjaśnia pojęcia: tożsamość regionalna, regionalizm, tożsamość lokalna,
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
Dział: Polska na mapie Europy
- wyróżnia cechy położenia Polski (matematyczne, fizycznogeograficzne,
geopolityczne),
- wymienia podstawowe funkcje i zadania euroregionów,
-wskazuje na mapie wybrane euroregiony funkcjonujące na obszarach granicznych
Polski i jej sąsiadów,
Dział: Geografia fizyczna Polski

-podaje wartości temperatury powietrza i sum opadów w styczniu i lipcu oraz
dominujących kierunków wiatru charakterystycznych dla Polski,
-wyróżnia termiczne pory roku i przeciętną długość okresy wegetacyjnego,
- wymienia cechy klimatu Polski świadczące o jego przejściowości,
- opisuje charakterystyczny dla polskich rzek sposób zasilania w wodę (ustrój
rzeczny),
- wyróżnia dominujące typy genetyczne jezior w Polsce, wskazuje ich przykłady na
mapie,
- wymienia obszary zagrożone deficytem wody,
- wymienia cechy Bałtyku z uwzględnieniem jego wielkości , ukształtowania dna,
temperatury, zasolenia i bogactwa świata organicznego,
- nazywa okresy fałdowań i przyporządkowuje im powstałe wtedy pasma górskie
Polski,
- wymienia surowce mineralne występujące na obszarze Polski,
- wyjaśnia, na czym polega rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i
lądolodów,
- wymienia trzy zlodowacenia plejstoceńskie w Polsce,
- wskazuje na mapie obszary Polski o dobrze zachowanych formach rzeźby
polodowcowej,
- wyróżnia dominujące cechy ukształtowania powierzchni Polski,
- opisuje najważniejsze cechy rzeźby gór (młodych i starych), kotlin podkarpackich,
nizin i pojezierzy,
- wyróżnia czynniki decydujące o rozmieszczeniu gleb w Polsce,
- wskazuje na mapie obszary występowania głównych typów gleb Polski,
- wymienia sposoby zwiększania urodzajności gleb,
- wyróżnia czynniki, które przyczyniły się do wykształcenia szaty roślinnej Polski,
- wykazuje potrzebę ochrony gatunkowej roślin i tworzenia obszarów o różnych
formach ochrony przyrody,
- wymienia przyczyny degradacji środowiska przyrodniczego wybranych regionów
Polski,
- wyróżnia przyczyny i wskazuje na mapie obszary klęsk ekologicznych,
- opisuje rozmieszczenie parków narodowych na mapie Polski i charakteryzuje
wybrane z nich,
- wyjaśnia znaczenie rozwoju na obszarze Polski różnorodnych form ochrony
przyrody.
Dział: Ludność Polski
-opisuje przyczyny regresu demograficznego w ostatniej dekadzie XX wieku,
-wymienia przyczyny i kierunki emigracji z Polski,
-wskazuje na mapie obszary o największej i najmniejszej gęstości zaludnienia,
-podaje kierunki migracji wewnętrznych w okresie powojennym.
-wyróżnia przyczyny procesu starzenia się społeczeństwa, wymienia istotne
konsekwencje tego procesu,
-podaje główne przyczyny bezrobocia, wskazuje na mapie obszary o najmniejszej i
największej stopie bezrobocia,
-wymienia podstawowe cechy struktury zawodowej oraz wykształcenia ludności
Polski.
-opisuje genezę miast polskich,
-wskazuje na mapie przykłady aglomeracji monocentrycznych i policentrycznych,
-wskazuje na mapie województwa o największym i najmniejszym wskaźniku
urbanizacji,

-wymienia podstawowe zmiany w przestrzeni miejskiej zachodzące w ostatnim
dziesięcioleciu.
Dział: Gospodarka Polski
-opisuje rolę poszczególnych czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych dla
rozwoju rolnictwa,
-wskazuje na mapie obszary o najbardziej i najmniej korzystnych warunkach rozwoju
rolnictwa w Polsce,
-odczytuje z tabel dane statystyczne dotyczące czynników pozaprzyrodniczych
warunkujących rozwój rolnictwa w Polsce.
-opisuje cechy społeczno-ekonomiczne rolnictwa Polski na tle krajów UE.
-wymienia główne problemy polskiej energetyki,
-określa możliwości wykorzystania w Polsce alternatywnych źródeł energii,
-wskazuje na mapie lokalizację największych elektrowni cieplnych i wodnych,
-wyjaśnia przewagę elektrowni cieplnych w bilansie energetycznym Polski.
-wymienia podstawowe zasady gospodarki rynkowej wprowadzanej po 1989 roku,
-wymienia korzyści wynikające z wdrożenia zasad gospodarki rynkowej,
-wskazuje na mapie Polski wybrane przykłady lokalizacji parków przemysłowych i
technologicznych.
-wskazuje na mapie województwa o najwyższym i najniższym poziomie zatrudnienia
w usługach,
-ocenia rolę rozwoju usług dla zmniejszenia bezrobocia w Polsce.
-podaje przykłady zabytków Polski wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa
Kulturowego i Przyrodniczego.
Dział: Regiony w Polsce
-wyjaśnia pojęcia: region, krajobraz kulturowy,
-opisuje wpływ uprzemysłowienia na rozwój nowych regionów,
-wymienia przykłady regionalizmów i wyróżnia ich najbardziej charakterystyczne
cechy,
podaje przykłady obszarów w Polsce o silnych wpływach regionalizmów.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
Dział: Polska na mapie Europy
-wyjaśnia pojęcia: wody wewnętrzne, wody terytorialne, morska strefa ekonomiczna,
- opisuje położenie Polski na mapie Europy w ujęciu historycznym, uwzględniając
zmiany terytorialne,
- wyjaśnia rolę euroregionów w procesie integracji europejskiej,
Dział: Geografia fizyczna Polski
- analizuje wpływ poszczególnych czynników klimatotwórczych na cechy klimatu
Polski,
- opisuje rozmieszczenie ośrodków barycznych oddziałujących na klimat Polski,
- opisuje wpływ napływających mas powietrza na pogodę w Polsce,
- charakteryzuje sieć rzeczną Polski, wyjaśnia przyczyny asymetryczności
największych dorzeczy,
- wyjaśnia zjawisko kulminacji przepływów (wysokich stanów wód) wiosną i latem,
- charakteryzuje typy genetyczne jezior występujących w Polsce,
- analizuje zróżnicowanie jeziorności obszaru Polski środkowej i północnej,
- analizuje przyczyny niskiego zasolenia Morza Bałtyckiego,
- wyróżnia źródła zanieczyszczeń i opisuje proces powstawania pustyń tlenowych,
- opisuje budowę platformy, porównuje budowę platformy wschodnioeuropejskiej i
zachodnioeuropejskiej,
- opisuje w porządku chronologicznym główne etapy rozwoju geologicznego Polski,

- wyjaśnia pojęcia: cyrki (kary), kotly lodowcowe, doliny zawieszone, oczka
wytopiskowe, glacjał, interglacjał, krajobraz młodoglacjalny i staroglacjalny,
- charakteryzuje procesy rzeźbotwórcze kształtujące rzeźbę młodych gór, kotlin
podkarpackich, starych gór i wyżyn, nizin środkowopolskich, północnopolskich i
nadmorskich,
- charakteryzuje formy wodnolodowcowe i proces ich tworzenia,
- charakteryzuje typy gleb występujące w Polsce,
- rozpoznaje i charakteryzuje profile gleb dominujących w Polsce,
- ocenia przydatność rolnicza gleb,
- charakteryzuje dominujące zbiorowiska leśne w Polsce,
- porównuje relikty i endemity oraz wymienia przykłady tych roślin,
- analizuje rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych w Polsce,
- wskazuje na mapie wybrane zasięgi roślin,
- analizuje przyczyny i źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych oraz wzrostu
ilości odpadów komunalno- przemysłowych.
Dział: Ludność Polski
-formułuje prawidłowości w kształtowaniu się przyrostu naturalnego ludności Polski w
okresie powojennym,
-analizuje przyczyny regresu demograficznego, w tym ujemnego przyrostu
naturalnego i ujemnego salda migracji Polski w ostatnich latach,
-porównuje różnice wartości przyrostu naturalnego między miastem a wsią,
-formułuje zależności między przyrostem rzeczywistym a saldem migracji
wewnętrznych i zagranicznych oraz opisuje ich wpływ na rozwój demograficzny
wybranych regionów kraju,
-analizuje strukturę wieku i płci, wykorzystując piramidę ludności Polski,
-prognozuje konsekwencje społeczno-gospodarcze procesu starzenia się ludności
Polski,
-opisuje dominujące typy układów przestrzennych wsi i ich zróżnicowanie regionalne
w Polsce,
-charakteryzuje strukturę (wielkości) miejskiej sieci osadniczej,
-wyróżnia podstawowe elementy urbanistyczne miast o genezie średniowiecznej,
renesansowej i przemysłowej oraz wskazuje na mapie Polski ich przykłady,
Dział: Gospodarka Polski
-formułuje zależności między poziomem rozwoju rolnictwa a warunkami
przyrodniczymi i pozaprzyrodniczymi,
-wykazuje różnicę między żyznością a urodzajnością gleby,
-charakteryzuje strukturę agrarną Polski,
-wykorzystując dane statystyczne dotyczące rolnictwa, porównuje gospodarkę rolną
Polski i innych krajów Unii Europejskiej,
-charakteryzuje strukturę produkcji energii elektrycznej Polski,
-proponuje zmiany w strukturze produkcji energii elektrycznej, które mogą być
korzystne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski,
-analizuje czynniki, które zdecydowały o spadku zużycia energii elektrycznej,
-opisuje etapy rozwoju przemysłu Polski i analizuje ich wpływ na aktualny stan
gospodarki,
-wyjaśnia problem tzw. syndromu przemysłu ciężkiego,
-porównuje poziom i jakość usług w gospodarce socjalistycznej i wolnorynkowej,
-opisuje prawidłowości zachodzące w tempie rozwoju usług w Polsce,
-ocenia atrakcyjność turystyczną Polski na tle innych krajów europejskich,
-ocenia poziom rozwoju bazy turystycznej w Polsce,

-prognozuje rolę rozwoju turystyki w wybranych regionach kraju,
-charakteryzuje atrakcyjność turystyczną regionu, w którym mieszka,
Dział: Regiony w Polsce
-ocenia znaczenie podziału administracyjnego na kształtowanie nowych przestrzeni
regionalnych,
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
Dział: Polska na mapie Europy
-analizuje cechy położenia geopolitycznego Polski na mapie Europy (zalety i wady),
- charakteryzuje zmiany zachodzące w podziale administracyjnym po II wojnie
światowej w Polsce,
- opisuje kompetencje samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
- analizuje przyczyny dysproporcji w efektywności działań regionów na zachodniej i
wschodniej granicy Polski,
- opisuje główne cele współpracy wybranych euroregionów,
Dział: Geografia fizyczna Polski
-charakteryzuje warunki termiczne i wielkość opadów typowe dla wybranych
regionów Polski,
- analizuje zależność długości okresu wegetacyjnego od czynników kształtujących
klimat,
- uzasadnia przejściowość jako dominującą cechę klimatu Polski,
- wyjaśnia przyczyny występowania w Polsce obszarów deficytu wody,
- proponuje sposoby zwiększania zasobów wodnych Polski,
- proponuje działania zmierzające do obniżania poziomu zanieczyszczeń wód
Bałtyku,
- opisuje i porównuje przekroje geologiczne przez platformę i Tatry,
- omawia proces powstawania surowców mineralnych występujących na obszarze
Polski,
- porównuje krajobraz młodo- i staroglacjalny,
- wyjaśnia przyczyny dużej jeziorności pojezierzy polskich,
- analizuje związki między budową geologiczną a ukształtowaniem powierzchni
Polski,
- analizuje przyczyny degradacji i erozji gleb oraz proponuje sposoby ochrony i
zwiększania ich przydatności rolniczej,
- analizuje zależności miedzy typem gleby a rozwojem naturalnych formacji
roślinnych,
- formułuje zależność miedzy klimatem a zróżnicowaniem geobotanicznym,
- uzasadnia występowanie monokultury sosny i modrzewia w Polsce,
- proponuje działania mogące wpłynąć na poprawę stanu środowiska przyrodniczego
w Polsce,
- ocenia rolę parków narodowych i innych form ochrony przyrody dla poprawy stanu
środowiska przyrodniczego Polski.
Dział: Ludność Polski
-analizuje przyczyny dysproporcji w rozmieszczeniu ludności w Polsce,
-ocenia konsekwencje emigracji części Polaków po wstąpieniu Polski do UE,
-prognozuje tendencje procesów demograficznych w Polsce.
-wyjaśnia regionalne zróżnicowanie bezrobocia,
-opisuje tendencje zmian w strukturze zatrudnienia i poziomie bezrobocia w ostatnich
latach, uwzględniając sytuację gospodarczą Polski i saldo migracji.
-porównuje aglomerację monocentryczną i aglomerację policentryczną,

analizuje zróżnicowanie regionalne ze względu na wartość wskaźnika urbanizacji w
Polsce.
Dział: Gospodarka Polski
-dokonuje analizy środowiska przyrodniczego wybranych regionów Polski pod kątem
przydatności dla rozwoju rolnictwa,
-ocenia poziom gospodarki rolnej na podstawie analizy danych statystycznych,
-buduje model przyczynowo-skutkowy procesu eutrofizacji wód powierzchniowych.
-proponuje zmiany w polskim rolnictwie, które mogłyby spowodować wzrost jego
efektywności i intensywności.
-uzasadnia konieczność zmian kierunku dostaw gazu ziemnego do Polski,
-analizuje konieczność przeprowadzenia zmian w energetyce polskiej.
-charakteryzuje pozytywne i negatywne skutki wprowadzenia zasad gospodarki
rynkowej, przemiany okresu transformacji polskiej gospodarki,
-ocenia szanse rozwoju przemysłu w Polsce.
-porównuje rozwój usług w gospodarce socjalistycznej Polski lat 90. i współczesnej
gospodarce wolnorynkowej,
-wyjaśnia regionalne zróżnicowanie zatrudnienia w usługach.
-planuje wycieczkę turystyczną, wykorzystując mapy, przewodniki, foldery i ilustracje,
Dział: Regiony w Polsce
-wymienia aspekty uwzględniane przy wytyczaniu granic obecnych województw,
-analizuje i ocenia poziom poczucia tożsamości regionalnej i lokalnej w swoim
miejscu zamieszkania.
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
-spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą,
-zna mapę Polski,
-wykazuje się znajomością danych statystycznych dotyczących Polski(zakres
rozszerzony)
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
-nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.
•
•

W klasach, które realizują geografię w zakresie rozszerzonym są
obowiązkowe zeszyty ćwiczeń, które będą oceniane. Ocena będzie
uwzględniała: poprawność merytoryczną, terminowość, estetykę.
Zakres rozszerzony w klasach III obejmuje również wymagania na oceny
przedstawione w częściach: : „Geografia fizyczna świata” i „Geografia
społeczno-ekonomiczna świata”

