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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII 

niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

w   SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA 

(Po Szkole Podstawowej) 

 

 Wymagania szczegółowe są dopełnieniem wymagań ogólnych. 

 Niżej przedstawione wymagania należy traktować łącznie. Do wymagań na wyższą ocenę zawsze należy 

dołączyć wymagania na niższe oceny. 

 

1. stopień DOPUSZCZAJĄCY otrzymuje uczeń, który: 

 

WYMAGANIA OGÓLNE: 

 

a) dostrzega proste zjawiska przyrodnicze i  społeczno- ekonomiczne w przestrzeni geograficznej; 

b) potrafi wyszukać dane z podstawowych źródeł informacji geograficznych (mapa, tabela); 

c) potrafi wskazać na mapie podstawowe obiekty geograficzne z pomocą nauczyciela ; 

d) odpowiada na proste pytania korzystając z  podpowiedzi nauczyciela. 

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE: 

 

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY DEMOGRAFICZNE I SPOŁECZNE ŚWIATA: 

1. wyróżnia i charakteryzuje obszary o optymalnych i trudnych warunkach do zamieszkania w skali 

globalnej i regionalnej. 

2. formułuje prawidłowości rządzące rozmieszczeniem ludności na świecie. 

3. klasyfikuje migracje, podaje ich przyczyny i ocenia skutki tego zjawiska. 

4. opisuje procesy tworzenia się aglomeracji miejskich oraz ich formy. 

5. identyfikuje i wyjaśnia procesy wzrostu liczby ludności oraz ekspansji przestrzennej wielkich metropolii 

świata (np. poznaje przyczyny powstawania dzielnic nędzy, wzrostu przestępczości, degradacji 

środowiska przyrodniczego, problemów komunikacyjnych). 

 

ZRÓŻNICOWANIE GOSPODARCZE ŚWIATA: 

6. klasyfikuje państwa na podstawie analizy wskaźników rozwoju społecznego i gospodarczego. 

7. opisuje główne obszary upraw i chowu zwierząt na świecie, wyjaśnia ich zróżnicowanie przestrzenne. 

8. wyjaśnia z czego wynikają różnice w wielkości i strukturze spożycia żywności na świecie. 

9. opisuje zmiany w funkcji obszarów wiejskich na wybranych przykładach. 

10. podaje przykłady gospodarowania zasobami leśnymi (pozytywne i negatywne). 

11. charakteryzuje cechy gospodarki morskiej i podaje przykłady wykorzystania oceanu światowego oraz 

zagrożeń wynikających ze zbyt intensywnej eksploatacji zasobów morskich. 

12. charakteryzuje i ocenia zróżnicowanie i zmiany struktury wykorzystania surowców energetycznych na 

świecie. 

13. wyjaśnia, na czym polegają zmiany zachodzące na rynku pracy w skali regionalnej, wynikające z rozwoju 

nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych. 

14. przedstawia cechy przemysłu wysokiej technologii i podaje przykłady jego lokalizacji na świecie. 

15. charakteryzuje wybrane obszary intensywnie zagospodarowywane turystycznie na świecie. 
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16. identyfikuje skutki rozwoju turystyki dla środowiska przyrodniczego. 

17. wyjaśnia zmiany zachodzące w kierunkach i natężeniu ruchu osób i towarów. 

18. wskazuje przykłady lokalizacji nowoczesnych terminali i ich rolę w rozwoju regionów. 

19. podaje przykłady procesów globalizacji i ich wpływu na rozwój regionalny i lokalny. 

20. wyjaśnia współczesne zmiany na mapie politycznej świata. 

21. wyjaśnia na wybranych przykładach w skali lokalnej i regionalnej przyczyny procesów integracyjnych i 

ich skutki gospodarcze, społeczne i polityczne. 

 

RELACJA CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ: 

22. formułuje problemy wynikające z eksploatowania zasobów odnawialnych i nieodnawialnych. 

23. charakteryzuje obszary niedoboru i nadmiaru wody na świecie i określa przyczyny jego zróżnicowania 

(w tym zanieczyszczenia wód). 

24. rozróżnia przyczyny zachodzących współcześnie globalnych zmian klimatu. 

25. wykazuje na przykładach, że zbyt intensywne wykorzystanie rolnicze gleb oraz nieumiejętne zabiegi 

agrotechniczne powodują w wielu częściach świata degradację gleb, co w konsekwencji prowadzi do 

spadku produkcji żywności, a w niektórych regionach świata do głodu i ubóstwa. 

26. wykazuje na przykładach przyrodnicze czynniki zmieniające relacje człowiek – środowisko przyrodnicze 

(rozszerzanie udziału technologii energooszczędnych, zmiany modelu konsumpcji, zmiany poglądów 

dotyczących ochrony środowiska). 

 

 

2. stopień DOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który: 

 

WYMAGANIA OGÓLNE: 

 

a) dostrzega podstawowe zmiany w środowisku geograficznym, które opisuje bardzo prostym językiem; 

b) poprawnie odczytuje dane statystyczne, tabele , wykresy, rysunki i mapy; 

c) potrafi w sposób ogólny wyjaśnić zjawiska i procesy przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne; 

d) dokonuje podstawowych obliczeń geograficznych z pomocą nauczyciela; 

e) potrafi zlokalizować podstawowe obiekty na mapie i w terenie przy niewielkiej pomocy nauczyciela; 

f) odpowiada na proste pytania w sposób poprawny, przy niewielkiej pomocy ze strony nauczyciela. 

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE: 

 

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY DEMOGRAFICZNE I SPOŁECZNE ŚWIATA: 

1. charakteryzuje główne procesy demograficzne (fazy przejścia demograficznego i przejścia 

epidemiologicznego) na przykładzie całego świata i poszczególnych kontynentów. 

2. charakteryzuje współczesne kierunki emigracji Polaków i czynniki wpływające na atrakcyjność 

niektórych państw dla imigrantów. 

 

ZRÓŻNICOWANIE GOSPODARCZE ŚWIATA: 

3. wyróżnia regiony bogate i biedne i podaje przyczyny dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno – 

gospodarczego regionów świata. 

4. potrafi wyjaśnić szanse i zagrożenia dla środowiska przyrodniczego i mieszkańców poszczególnych 

regionów, wynikające z procesów przemian zachodzących na terenach wiejskich. 



3 

 

5. charakteryzuje kierunki zmian w powierzchni lasów na świecie. 

6. dokonuje oceny zjawiska uzależnienia produkcji energii na świecie od źródeł zaopatrzenia surowców 

nieodnawialnych. 

7. poznaje nowe funkcje ośrodków przemysłowych i nowe formy przestrzenne – technopolie, klastry i 

dystrykty przemysłowe. 

8. wyjaśnia, dlaczego zmieniają się kierunki wyjazdów turystycznych Polaków. 

 

RELACJA CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ: 

9. potrafi przewidzieć przyrodnicze i pozaprzyrodnicze przyczyny i skutki zakłóceń równowagii 

ekologicznej. 

10. przestawia projekty rozwiązań stosowanych w sytuacjach braku lub niedoborów wody w różnych 

strefach klimatycznych. 

 

 

3. stopień DOBRY otrzymuje uczeń, który: 

 

WYMAGANIA OGÓLNE: 

 

a) przedstawia zjawiska i procesy z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej; 

b) dostrzega zmiany zachodzące w środowisku geograficznym, analizuje ich przyczyny, przebieg i  skutki; 

c) odczytuje i interpretuje informacje geograficzne uzyskane z różnych źródeł (mapy, schematu, tabeli);  

d) analizuje współzależność człowieka od środowiska przyrodniczego; 

e) podejmuje próby samodzielnego formułowania wniosków na temat relacji między poszczególnymi elementami 

środowiska przyrodniczego a działalnością człowieka w skali lokalnej i globalnej; 

f) posiada dobrą orientację na mapie i w terenie; 

g) potrafi wyjaśnić zjawiska i procesy przyrodnicze oraz społeczno-ekonomiczne, które dostrzega w przestrzeni 

geograficznej; 

h) odpowiada płynnie wyczerpując temat. 

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE: 

 

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

rozwoju społecznego i gospodarczego; 

2. potrafi wyjaśnić twierdzenie „ropa rządzi światem”. 

3. ocenia rozwiązania podejmowane w skali globalnej i regionalnej zapobiegające zachodzącym 

współcześnie globalnym zmianom klimatu. 

 

 

4. stopień BARDZO DOBRY otrzymuje uczeń, który: 

 

WYMAGANIA OGÓLNE: 

 

a) swobodnie analizuje, zjawiska posługując się bogatą terminologią geograficzną oraz przedstawia prawidłowości 

zachodzące w środowisku geograficznym zaobserwowane w rzeczywistości; 
b) odczytuje, interpretuje i przetwarza informacje uzyskane z różnorodnych źródeł (mapa. wykres, tabela); 
c) posiada umiejętność analizowania, oceniania, prognozowania i wnioskowania; 
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d) samodzielnie konstruuje wykresy i diagramy; 
e) opanował rozmieszczenie ważnych obiektów przyrodniczych i antropogenicznych w Polsce i świecie; 
f) dostrzega problemy w skali lokalnej i globalnej, podaje typowe sposoby ich rozwiązania; 
g) odpowiada  posługując się swobodnym stylem, bogatą terminologią i wyczerpuje temat. 

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE: 

 

1. wyjaśnia zróżnicowanie procesów urbanizacji na świecie; 

2. ocenia rolę nowoczesnych usług komunikacyjnych w funkcjonowaniu gospodarki i życiu codziennym. 

3. potrafi wyciągnąć wnioski z poznanych zagadnień czy poczynionych obserwacji. 

4. potrafi odnieść poznane zagadnienia do siebie i lokalnego środowiska. 

5. widzi powiązania między różnymi zagadnieniami omawianymi na lekcjach geografii i potrafi je wykorzystać 

do analizy współczesnych problemów przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych. 

 

 

5. stopień CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który  

spełnia co najmniej  jeden z warunków: 

 

1. opanował pełny zakres wiadomości ze zrealizowanego programu nauczania; 
2. potrafi wykazać związki przyczynowo- skutkowe pomiędzy poszczególnymi elementami  środowiska 

geograficznego i społeczno – ekonomicznego; 
3. twórczo rozwija własne uzdolnienia. 

4. biegle posługuje się wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, 

proponuje nietypowe rozwiązania zadań. 

 

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny niż przewidywana określa 

 Statut Zespołu Szkół im ks. Józefa Tischnera. 

 

 

 

Sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z matematyki są: 
a) odpowiedź ustna; 

b) sprawdzian pisemny; 

c) sprawdzian praktyczny; 

d) obserwacja czynności ucznia; 

e) pomiar dydaktyczny (testy); 

f) analiza przygotowanych przez uczniów zagadnień, problemów, prezentacji, itp.; 

g) uczestnictwo w konkursach przedmiotowych. 

 

 

 

Opracował: 

…………………………………. 

Jacek Mikołajczyk 


