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WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE
Cele dydaktyczno-wychowawcze:
 Przygotowanie uczniów do życia w świecie podlegającym szybkim przemianom oraz do
kształtowania rzeczywistości przyrodniczej i społecznej,
 Wyposażenie uczniów w wiedzę geograficzną dotycząca znajomości pojęć, podstawowych faktów
i prawidłowości geograficznych oraz w system umiejętności geograficznych ułatwiających im
poznanie nowych rzeczy i zdarzeń, zrozumienie pojęć, poznawanie prawidłowości i praw
naukowych oraz prowadzenie działań wpływających korzystnie na środowisko przyrodnicze,
 Wprowadzenie uczniów w system wartościowania poczynań człowieka w środowisku
przyrodniczym i społecznym,
 Opanowanie umiejętności posługiwania się podstawowymi źródłami informacji geograficznej,
 Rozumienie treści map zawartych w atlasach i podręcznikach szkolnych,
 Opanowanie terminologii geograficznej umożliwiającej zrozumienie treści zawartych
w programie nauczania,
 Poznanie podstawowych faktów dotyczących wybranych regionów i najważniejszych zagadnień,
 Poznanie i utrwalenie prawidłowości geograficznych, ułatwiających zrozumienie przyczynowości
zjawisk przyrodniczych i społeczno-gospodarczych.

Kryteria ocen:
 celująca (6) – poziom wykraczający: uzyskują uczniowie, którzy pracują systematycznie,
wykonują wszystkie zadania w toku lekcji zupełnie samodzielnie, a także starannie i poprawnie
pod względem merytorycznym i formalnym dysponują wiedzą przekraczającą wymagania
programowe oraz uzyskują bardzo dobre oceny ze sprawdzianów obejmujących swą treścią
dobrany materiał,
 bardzo dobra (5) – poziom dopełniający: uczniowie pracujący systematycznie, wykonujący
wszystkie zaplanowane zadania w toku lekcji i zajęć domowych z reguły samodzielnie oraz
poprawnie pod względem merytorycznym i formalnym, a także uzyskujący co najmniej dobre
oceny ze sprawdzianów,
 dobra (4) – poziom rozszerzający: uczniowie, którzy wykonują wyżej określone czynności przy
niewielkiej pomocy kolegów, czy nauczyciela, niezłym poziomie, a ze sprawdzianów uzyskują
oceny co najmniej dostateczne,
 dostateczna (3) – poziom podstawowy: uczniowie, którzy pracują na lekcjach systematycznie,
w dużej mierze korzystają z pomocy innych, a materiał rzeczowy opanowali na poziomie niższym
niż dostateczny,
 dopuszczająca (2) – poziom konieczny: uczniowie, którzy z trudem wykonują zaplanowane prace
w czasie lekcji, ale się bardzo starają, a ze sprawdzianów osiągają wyniki poniżej dostatecznych,
 niedostateczna (1) – nie spełnia wymagań koniecznych: uczniowie, którzy pracują
niesystematycznie i praktycznie nic nie umieją.

Propozycja metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia
Ocena osiągnięć ucznia jest jednym z ważniejszych elementów procesu dydaktycznowychowawczego. Na ocenianie składają się te działania nauczyciela, których celem jest m.in.:
dostarczanie informacji o stopniu osiągnięcia celów edukacyjnych, stopniu realizacji tych celów, pomoc
uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju czy motywowanie ucznia do poszerzania wiedzy
i umiejętności. Proces oceniania jest także określeniem słabych i mocnych stron stosowanych metod
nauczania, umożliwiającym nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. Te uwarunkowania nakładają na nauczyciela obowiązek zdiagnozowania osiągnięć
uczniów i opracowania szczegółowych wymagań oraz kryteriów oceniania, o których uczniowie powinni
być poinformowani na początku roku szkolnego. Efektem diagnozy i oceny jest rozpoznanie, czyli
zgromadzenie i scalanie informacji o uczniach przez nauczyciela. Informację można zdobywać
sposobami nieformalnymi (np. poprzez obserwację czy rozmowę) albo formalnymi (np. przez prace
domowe, testy).
Formy kontroli
1. Według podziału organizacyjnego:
 indywidualne (np. odpytywanie),
 frontalne (np. testy),
 kondensacyjne (np. wszyscy uczniowie wykonują konkretne zadanie, a odpytywanych jest kilku
z nich),
 pozyskiwanie informacji zwrotnych,
 zbiorcze opracowanie wyników sprawdzianów;
2. Ze względu na miejsce w procesie dydaktycznym:
 kontrola „na wejście”,
 kontrola bieżąca, na każdej lekcji,
 kontrola sporadyczna.
Wszystkie formy kontroli powinny podlegać następującym zasadom:
 interakcja między treściami kształcenia i standardami wymagań egzaminacyjnych a np. treściami
sprawdzianu,
 zgodność np. treści sprawdzianu z podanymi na początku roku szkolnego (lub w innym terminie)
wymaganiami edukacyjnymi,
 dostosowanie stopnia trudności zadań do potrzeb i możliwości uczniów,
 poprawna konstrukcja zadań.
Metody kontroli osiągnięć uczniów:
 ustna, np. w postaci odpytywania, referowania wybranego zagadnienia, rozmowy nauczyciela
z uczniem, swobodnych wypowiedzi uczniów lub aktywności uczniów,
 pisemna, np. w postaci testu, sprawdzianu, wykonanych ćwiczeń i kart pracy, referatu
 samodzielna praca z tekstem źródłowym, np. odczytywanie i analizowanie danych statystycznych,
treści mapy lub literatury,
 badania terenowe, np. analizowanie odkrywki geologicznej, stanu czystości wody lub obserwacja
stanów pogody,
 sprawdzenie wytworów uczniów, np. w postaci modeli, prezentacji.
Sprawdzanie jest procesem gromadzenia i scalania informacji, natomiast ocenianie to proces
dochodzenia do opinii o stanie wiedzy i umiejętności uczniów i przypisanie im wartości. Wystawienie
stopnia to akt oceny, ponieważ nauczyciel określa, jakiej wartości odpowiada uzyskana informacja.
W zależności od celu wyróżnia się ocenianie kształtujące i ocenianie sumujące. Ocenianie kształtujące
opiera się na diagnozie wstępnej ucznia i ułatwia planowanie procesu dydaktycznego. Nie służy ono
wartościowaniu ucznia, ale pozwala na bieżąco informować ucznia o jego postępach lub trudnościach
w nauce, sposobach poprawy popełnianych błędów, dostarcza też informacji o efektach nauczania
i uczenia się uczniów. Ocenianie sumujące zmierza do wykorzystania informacji o uczniach i wskazania,

w jakim stopniu osiągnięcia uczniów odpowiadają założonym celom edukacyjnym. Na tej podstawie
nauczyciel ustala, jaki stopień ma wystawić uczniowi.

Metody oceniania:
 tradycyjne, nietechniczne – czasami nie mają ściśle określonych kryteriów, opierają się na intuicji
nauczyciela,
 testy różnicujące i kryterialne – przydatne wtedy, gdy nauczycielowi zależy na informacji, jak
wyniki danego ucznia mają się do wyników innych uczniów. Informują o stopniu opanowania
przez uczniów danej wiedzy i umiejętności lub osiągnięcia ustalonych celów.
Wymagania edukacyjne, sformułowane w postaci efektów kształcenia, opisane w tabelach rozdziału
III, wskazują, że przedmiot oceny ucznia stanowi znajomość faktów, zjawisk i procesów oraz posiadanie
odpowiednio wyćwiczonych umiejętności, np.: lokalizowania i opisywania obiektów geograficznych,
wyjaśniania zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym i społeczno-gospodarczym,
odczytywania informacji z tabel, wykresów i map czy też analizowania, selekcjonowania i prezentowania
jej. Ponadto, zgodnie z koncepcją programu, ocena powinna uwzględniać osobowość ucznia, umiejętność
logicznego, samodzielnego i krytycznego myślenia, a także poprawność w posługiwaniu się terminologią
geograficzną, planowość i obszerność wypowiedzi, dokładność obserwacji i wykonywanych zadań czy też
prezentowane przez ucznia postawy. Oceniając ucznia, a więc określając poziom jego wiedzy i umiejętności,
informujemy ucznia jaką część stawianych wymagań spełnił. Proponuje się sprawdzanie stopnia spełnienia
wymagań, uwzględniające m.in.:
 w wypowiedzi ustnej: precyzję wypowiedzi, poprawność językową, poprawność merytoryczną,
wyczerpanie zagadnienia, puentę wypowiedzi;
 w sprawdzianach pisemnych: poprawność rozwiązania zadania, logiczność wypowiedzi,
poprawność zastosowanej metody do rozwiązania zadania, zgodność odpowiedzi z pytaniem;
 ocenianie pracy ucznia na zajęciach terenowych na podstawie m.in. sporządzonych notatek,
wykonanych schematów, modeli, opracowań statystycznych, określenia relacji między
elementami środowiska czy też zebranych informacji;
 w monografiach, czy innych wypowiedziach pisemnych – zgodność z tematem, logiczny układ
pracy, poprawność językową i merytoryczną, przygotowanie bibliografii, estetykę pracy;
 podczas pracy w grupie – m.in. podział pracy zgodny z potrzebami uczniów, sposoby
podejmowania decyzji, współdziałanie w grupie, postawę podczas pracy, formę prezentacji
efektów cząstkowych i ostatecznych wyników pracy.
W koncepcji prezentowanego programu osiągnięcia ucznia określono w ten sposób, że stanowią one
spełnienie wymagań koniecznych, podstawowych, rozszerzających, dopełniających i wykraczających.

Metody kontroli:
 obserwacja pracy uczniów – ocenie podlega udział ucznia na lekcji (zabieranie głosu na tematy
będące treścią lekcji);
 sprawdzanie ustne (odpytywanie) – sprawdzenie znajomości materiału z trzech ostatnich lekcji
(w tym znajomość treści mapy);
 sprawdzanie praktyczne (zajęcia w terenie) – kontrola i ocena umiejętności praktycznych
(orientowanie się w terenie, czytanie mapy, rozpoznawanie form terenu, skał itp.);
 sprawdzanie wytworów uczniów – zadania domowe, zeszyty ćwiczeń, opracowania tematyczne
(referaty), rysunki itp.;

 kartkówka – sprawdzenie bieżącego materiału (trzy ostatnie tematy), przeprowadzana bez
wcześniejszej zapowiedzi, czas trwania 5-15 min.,
 sprawdzian wiadomości – przeprowadzany po przerobieniu określonej partii materiału (kolejnych
działów), czas trwania 45 min., zapowiadany z 7-mio dniowym wyprzedzeniem, możliwość
przeprowadzenia sprawdzianu w formie testu, wykorzystywanie map konturowych, poprawa
oceny cząstkowej ucznia (w formie ustnej lub pisemnej) do 14 dni od poinformowania o ocenie;
 konturówka – forma kartkówki przeprowadzana na mapie konturowej, zasady jak w przypadku
kartkówki.
Uczeń może ubiegać się o ocenę wyższą niż przewidywana, jeżeli:
 uczestniczył we wszystkich sprawdzianach, a w przypadku gdy był nieobecny lub otrzymał ocenę
ndst, pisał sprawdzian dodatkowy w terminie ustalonym z nauczycielem
 w wyznaczonym terminie przedstawił prace domowe, a w przypadku otrzymania oceny ndst
poprawił je w terminie wyznaczonym dodatkowo
 ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności
 otrzymał ocenę ndst z odpowiedzi ustnej i poprawił ją w ciągu dwóch tygodni umawiając się
z nauczycielem co do sposobu jej poprawienia.

WYMAGANIA PROGRAMOWE
Wymagania na poszczególne oceny
konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzające
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń:
 analizuje azjatyckie rekordy dotyczące
rzeźby terenu, linii brzegowej
i hydrosfery na podstawie infografiki
 omawia powstawanie Himalajów
i rowów oceanicznych
 przedstawia sposoby zabezpieczania
ludzi przed skutkami trzęsień ziemi
 omawia warunki klimatyczne w Azji
wpływające na rytm uprawy ryżu
 omawia znaczenie uprawy ryżu dla
krajów Azji Południowo-Wschodniej
 wykazuje związek między budową
geologiczną a występowaniem
wulkanów, trzęsień ziemi i tsunami
w Japonii
 analizuje źródła gospodarczego rozwoju
Japonii
 charakteryzuje cechy nowoczesnej
gospodarki Japonii oraz rodzaje
produkcji przemysłowej
 uzasadnia, że gospodarka Japonii należy
do najnowocześniejszych na świecie
 przedstawia problemy demograficzne
i społeczne Chin z uwzględnieniem
przyrostu naturalnego na podstawie
analizy danych statystycznych
 omawia znaczenie nowoczesnych kolei
w rozwoju gospodarczym Chin
 omawia kontrasty etniczne, językowe
i religijne w Indiach
 charakteryzuje cechy gospodarki Indii
i możliwości ich rozwoju
 omawia znaczenie ropy naftowej
w rozwoju ekonomicznym państw
Bliskiego Wschodu
 omawia źródła konfliktów zbrojnych
i terroryzmu na Bliskim Wschodzie

Uczeń:
• wyjaśnia, dlaczego na wschodnich
wybrzeżach Azji występuje wiele
wulkanów
• udowadnia słuszność stwierdzenia,
że Azja to kontynent kontrastów
geograficznych
• omawia wpływ budowy geologicznej
na występowanie rowów tektonicznych,
wulkanów, trzęsień ziemi i tsunami
• ocenia skutki trzęsień ziemi dla
obszarów gęsto zaludnionych
• wyjaśnia na podstawie mapy
ogólnogeograficznej i analizy danych
statystycznych, dlaczego grunty orne
mają niewielki udział w strukturze
użytkowania ziemi w Azji
• wykazuje związki między cechami
klimatu monsunowego a rytmem upraw
i „kulturą ryżu” w Azji PołudniowoWschodniej
• ocenia znaczenie warunków
przyrodniczych i czynników społecznokulturowych w tworzeniu nowoczesnej
gospodarki Japonii
• omawia wpływ gospodarki Chin na
gospodarkę światową
• opisuje główne problemy indyjskiego
społeczeństwa oraz przedstawia ich
przyczyny
• analizuje skutki występowania
konfliktów zbrojnych na Bliskim
Wschodzie

I OKRES
I. Azja
Uczeń:
 wskazuje na mapie położenie
geograficzne Azji
 wymienia formy ukształtowania
powierzchni Azji
 wymienia strefy klimatyczne Azji
na podstawie mapy klimatycznej
 wymienia największe rzeki Azji
 wymienia strefy aktywności
sejsmicznej w Azji na podstawie mapy
geologicznej
 wyjaśnia znaczenie terminu wulkanizm
 odczytuje z mapy nazwy największych
wulkanów w Azji
 wskazuje na mapie zasięg Ognistego
Pierścienia Pacyfiku
 wymienia czynniki przyrodnicze
wpływające na rozwój rolnictwa w Azji
 wymienia główne uprawy w Azji
na podstawie mapy gospodarczej
 określa cechy położenia Japonii na
podstawie mapy ogólnogeograficznej
 wymienia cechy środowiska
przyrodniczego Japonii
 wymienia główne uprawy w Japonii
 określa cechy położenia Chin na
podstawie mapy ogólnogeograficznej
 lokalizuje na mapie ośrodki przemysłu
zaawansowanych technologii
w Chinach
 wymienia główne uprawy w Chinach
i opisuje ich rozmieszczenie na
podstawie mapy gospodarczej
 określa położenie geograficzne Indii
 porównuje liczbę ludności Chin i Indii
oraz odczytuje z wykresu ich prognozę
 wymienia największe aglomeracje Indii
i wskazuje je na mapie
 wyjaśnia znaczenie terminu slamsy
 wymienia główne rośliny uprawne

Uczeń:
Uczeń:
 omawia budowę geologiczną Azji
 opisuje linię brzegową Azji na
na podstawie mapy tematycznej
podstawie mapy świata
 omawia cyrkulację monsunową i jej
 charakteryzuje zróżnicowanie
wpływ na klimat Azji
środowiska geograficznego Azji
 charakteryzuje kontrasty klimatyczne
 przedstawia kontrasty
i roślinne w Azji na podstawie mapy
w ukształtowaniu powierzchni terenu
tematycznej
Azji

omawia czynniki wpływające na układ
 omawia czynniki klimatyczne
sieci rzecznej w Azji
kształtujące klimat Azji
 omawia płytową budowę litosfery
 omawia strefy roślinne Azji
na podstawie map tematycznych
 omawia budowę wulkanu
 wyjaśnia przyczyny występowania
na podstawie ilustracji
trzęsień ziemi i tsunami w Azji
 wymienia typy wulkanów i podaje
 opisuje przebieg trzęsienia ziemi
ich główne cechy
 omawia warunki przyrodnicze
 wskazuje na mapie obszary Azji
i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa
o korzystnych i niekorzystnych
w Azji
warunkach do rozwoju rolnictwa
 opisuje ekstremalne zjawiska
 wymienia czołówkę państw azjatyckich
klimatyczne i ich skutki w Japonii
w światowych zbiorach roślin
opisuje skutki występowania tajfunów
uprawnych na podstawie infografiki
na obszarze Japonii
 charakteryzuje ukształtowanie
 omawia bariery utrudniające rozwój
powierzchni Japonii
gospodarki Japonii
 omawia strukturę zatrudnienia
 omawia znaczenie i rolę transportu
w Japonii na podstawie analizy danych
w gospodarce Japonii
statystycznych
 omawia cechy gospodarki Chin
 omawia warunki przyrodnicze rozwoju  analizuje wielkości PKB w Chinach na
rolnictwa w Japonii
tle innych krajów świata na podstawie
 przedstawia cechy rolnictwa Japonii na
danych statystycznych
podstawie analizy danych statystycznych  charakteryzuje tradycyjne rolnictwo
 określa różnorodność cech środowiska
i warunki rozwoju rolnictwa Chin
geograficznego Chin na podstawie
 przedstawia problemy demograficzne
mapy tematycznej
Indii
 omawia czynniki przyrodnicze
 omawia system kastowy w Indiach
sprzyjające osadnictwu w Chinach
 przedstawia zróżnicowanie indyjskiej
 przedstawia nierównomierne
edukacji
rozmieszczenie ludności Chin na
 analizuje strukturę zatrudnienia
podstawie mapy gęstości zaludnienia
i strukturę PKB Indii na podstawie
wykresu
 omawia główne kierunki produkcji








w Indiach i wskazuje na mapie
tematycznej regiony ich występowania
wymienia surowce mineralne w Indiach
i wskazuje na mapie regiony ich
występowania
określa położenie geograficzne
Bliskiego Wschodu
wymienia państwa leżące na Bliskim
Wschodzie na podstawie mapy
politycznej
wskazuje na mapie miejsca konfliktów
zbrojnych na Bliskim Wschodzie

rolnej w Chinach
 omawia cechy środowiska
geograficznego Półwyspu Indyjskiego
 podaje przyczyny powstawania
slamsów w Indiach
 omawia warunki uprawy roślin
w Indiach na podstawie mapy
tematycznej
 charakteryzuje indyjską Dolinę
Krzemową
 omawia cechy środowiska
przyrodniczego Bliskiego Wschodu
 omawia wielkość zasobów ropy
naftowej na świecie i na Bliskim
Wschodzie na podstawie wykresu
i mapy tematycznej
 przedstawia cele organizacji OPEC

II. Afryka
Uczeń:
Uczeń:
• określa położenie matematyczno omawia cechy ukształtowania
-geograficzne Afryki na podstawie mapy powierzchni Afryki
ogólnogeograficznej
 wymienia cechy różnych typów klimatu
• wymienia strefy klimatyczne Afryki
w Afryce na podstawie klimatogramów
 charakteryzuje sieć rzeczną i jeziora
• wymienia największe rzeki i jeziora
Afryki
Afryki
 omawia czynniki przyrodnicze
• wymienia czynniki przyrodnicze
i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa
wpływające na rozwój rolnictwa
w Afryce
w Afryce
 charakteryzuje znaczenie chowu
• wymienia główne uprawy w Afryce
zwierząt w krajach Afryki
• wymienia surowce mineralne Afryki
 przedstawia zróżnicowanie PKB
na podstawie mapy gospodarczej
w różnych państwach Afryki na
• wskazuje obszary występowania
surowców mineralnych na terenie Afryki podstawie analizy danych
statystycznych
• wymienia atrakcyjne turystycznie
 omawia przemysł wydobywczy w
państwa Afryki
Afryce
• określa położenie geograficzne Etiopii
 wskazuje państwa w Afryce dotknięte
• wyjaśnia różnicę między głodem
problemem głodu i niedożywienia na
a niedożywieniem
podstawie mapy tematycznej
• wymienia państwa w Afryce dotknięte
 analizuje niedożywienie ludności
głodem i niedożywieniem
w Afryce na podstawie wykresu
• określa położenie geograficzne Kenii
• wymienia obiekty turystyczne na terenie  przedstawia ruch turystyczny Kenii na
podstawie analizy danych
Kenii
statystycznych






charakteryzuje przetwórstwo
przemysłowe Indii
omawia zróżnicowanie religijne na
Bliskim Wschodzie
omawia wpływ religii na życie
muzułmanów
przedstawia znaczenie produkcji
wyrobów z ropy naftowej w krajach
Bliskiego Wschodu

Uczeń:
Uczeń:
 omawia wpływ czynników
 omawia związek budowy geologicznej
klimatotwórczych na klimat Afryki
Afryki z powstawaniem rowów
 omawia rozmieszczenie opadów
tektonicznych
atmosferycznych w Afryce na podstawie  wyjaśnia cyrkulację powietrza w strefie
mapy klimatycznej
międzyzwrotnikowej
 omawia udział rolnictwa w strukturze
 omawia przyczyny procesu pustynnienia
zatrudnienia w wybranych państwach
w strefie Sahelu
Afryki na podstawie wykresu
 omawia typy rolnictwa w Afryce
 omawia gospodarkę w strefie Sahelu
 przedstawia czynniki ograniczające
 omawia cechy gospodarki krajów Afryki
rozwój gospodarki w Afryce
na podstawie analizy danych
 omawia skutki niedożywienia ludności
statystycznych
w Etiopii
 przedstawia nowoczesne działy
 omawia bariery ograniczające rozwój
gospodarki Afryki
turystyki w Afryce
 omawia rozwój i znaczenie usług
 omawia walory przyrodnicze Kenii
w Afryce
wpływające na rozwój turystyki
 omawia przyczyny niedożywienia
ludności w Etiopii
 opisuje zmiany w poziomie
niedożywienia ludności Etiopii
 wymienia obiekty w Kenii wpisane na
listę dziedzictwa UNESCO
 opisuje walory kulturowe Kenii na
podstawie wybranych źródeł informacji

Uczeń:
 wyjaśnia istnienie strefowości
klimatyczno-roślinno-glebowej
w Afryce
 wyjaśnia związki między warunkami
przyrodniczymi a możliwościami
gospodarowania w strefie Sahelu
 ocenia skutki stosowania rolnictwa
żarowo-odłogowego i plantacyjnego
w Afryce Zachodniej
 przedstawia rolę chińskich inwestycji
na kontynencie afrykańskim
 przedstawia sposoby walki z głodem
ludności Afryki na przykładzie Etiopii
 określa związki między warunkami
przyrodniczymi i kulturowymi
a rozwojem turystyki na przykładzie
Kenii
 przedstawia argumenty pomagające
przełamywać stereotypy na temat
Afryki

II OKRES
III. Ameryka Północna i Ameryka Południowa
Uczeń:
Uczeń:
 określa położenie geograficzne Ameryki
 wymienia nazwy państw leżących
 wymienia nazwy mórz i oceanów
w Ameryce Północnej i Ameryce
oblewających Amerykę Północną
Południowej
i Amerykę Południową
 podaje główne cechy ukształtowania
 wymienia największe rzeki Ameryki
powierzchni Ameryki
i wskazuje je na mapie
 wymienia strefy klimatyczne Ameryki
 wyjaśnia znaczenie terminów: tornado,
 omawia przyczyny powstawania tornad i
cyklon tropikalny
cyklonów tropikalnych
 wskazuje na mapie Aleję Tornad
 podaje główne rejony występowania
 wymienia nazwy wybranych cyklonów
cyklonów tropikalnych i kierunki ich
tropikalnych w XXI wieku
przemieszczania się
 określa położenie geograficzne
 podaje cechy środowiska
Amazonii
geograficznego Amazonii
 omawia florę i faunę lasów
 omawia cechy klimatu Amazonii
równikowych
 podaje przyczyny zróżnicowania
 podaje liczbę ludności Ameryki
etnicznego i kulturowego Ameryki
Północnej i Ameryki Południowej
 przedstawia czynniki wpływające na
na podstawie wykresu
rozmieszczenie ludności w Ameryce
 wymienia główne odmiany człowieka
Północnej i Ameryce Południowej
zamieszkujące Amerykę
 analizuje liczbę ludności miejskiej
 wyjaśnia znaczenie terminów:
w ogólnej liczbie ludności państw
urbanizacja, wskaźnik urbanizacji,
Ameryki na podstawie mapy
aglomeracja, megalopolis
tematycznej
 wymienia obszary słabo i gęsto
 przedstawia cechy położenia
zaludnione w Ameryce Północnej
geograficznego Kanady na podstawie
i Ameryce Południowej i wskazuje je na mapy ogólnogeograficznej
mapie
 omawia ukształtowanie powierzchni
 wymienia największe miasta
Kanady
i aglomeracje Ameryki Północnej
 przedstawia czynniki wpływające na
i Ameryki Południowej i wskazuje
klimat Kanady
na mapie
 omawia strukturę użytkowania ziemi
 przedstawia położenie geograficzne
w Kanadzie na podstawie wykresu
Kanady na podstawie mapy
 opisuje cechy położenia geograficznego
ogólnogeograficznej
Stanów Zjednoczonych
 wymienia główne uprawy na terenie
 wymienia czynniki wpływające na
Kanady
rozwój Doliny Krzemowej
 wskazuje zasięg występowania
 omawia strukturę użytkowania ziemi
głównych upraw w Kanadzie na mapie
w Stanach Zjednoczonych na podstawie
gospodarczej
wykresu
 określa położenie geograficzne Stanów
Zjednoczonych
 wyjaśnia znaczenie terminów: produkt
światowy brutto, technopolia
 wymienia główne działy przemysłu
w Stanach Zjednoczonych

Uczeń:
Uczeń:
• charakteryzuje budowę geologiczną
 wykazuje związek ukształtowania
powierzchni z budową geologiczną
Ameryki
• omawia czynniki klimatyczne
w Ameryce
 omawia związek stref klimatycznych ze
wpływające na klimat Ameryki
strefami roślinnymi w Ameryce
• porównuje strefy klimatyczne ze
 przedstawia skutki występowania
strefami roślinnymi w Ameryce
tornad i cyklonów tropikalnych
• charakteryzuje wody powierzchniowe
w Ameryce
Ameryki na podstawie mapy
 omawia ekologiczne następstwa
ogólnogeograficznej
wylesiania Amazonii
• omawia mechanizm powstawania tornad
• podaje kierunki gospodarczego
i cyklonów tropikalnych
wykorzystania Amazonii
• podaje przyczyny wysokich rocznych
 przedstawia sytuację rdzennej ludności
sum opadów atmosferycznych
w Ameryce
w Amazonii
 przedstawia negatywne skutki
• opisuje piętrowość wilgotnych lasów
urbanizacji w Ameryce
równikowych w Amazonii
 określa cechy megalopolis w Ameryce
• omawia wielkie migracje w historii
Północnej
zasiedlania Ameryki
 omawia czynniki wpływające na
• omawia zmiany liczby ludności
przebieg północnej granicy upraw
w Ameryce na przestrzeni lat
i lasów w Kanadzie
na podstawie wykresu
 opisuje cechy gospodarstw
• omawia rozwój miast Ameryki
wielkoobszarowych na terenie Kanady
na podstawie wybranych źródeł
 charakteryzuje wybrane wskaźniki
• podaje przykłady megalopolis
rozwoju gospodarczego Stanów
w Ameryce i wskazuje je na mapie
Zjednoczonych
• podaje przyczyny powstawania slamsów
 omawia znaczenie usług
w wielkich miastach na przykładzie
wyspecjalizowanych w gospodarce
Ameryki Południowej
Stanów Zjednoczonych
• przedstawia zasięg występowania lasów
 omawia przyczyny marnowania
w Kanadzie na podstawie mapy
żywności na przykładzie Stanów
tematycznej
Zjednoczonych
• przedstawia miejsce Kanady
w światowym eksporcie wybranych
płodów rolnych na podstawie wykresu
• omawia znaczenie przemysłu i jego
kluczowe działy w Stanach
Zjednoczonych
• omawia cechy rolnictwa Stanów
Zjednoczonych

Uczeń:
 ustala prawidłowości w ukształtowaniu
powierzchni Ameryki Północnej
i Ameryki Południowej na podstawie
map tematycznych
 przedstawia sposoby ochrony przed
nadchodzącym cyklonem na podstawie
wybranych źródeł informacji
 przedstawia działania człowieka mające
na celu ochronę walorów
przyrodniczych Amazonii
 omawia skutki zanikania kultur
pierwotnych na przykładzie Ameryki
Północnej i Ameryki Południowej
 opisuje problemy ludności
mieszkających w slamsach na
podstawie materiałów źródłowych
 wykazuje zależność między
ukształtowaniem powierzchni,
cyrkulacją powietrza, odległością
od morza, prądami morskimi
a przebiegiem północnej granicy upraw
i lasów w Kanadzie
 omawia cechy charakterystyczne
gospodarki Kanady z uwzględnieniem
surowców mineralnych, rozwoju
przemysłu i handlu
 ocenia wpływ przemysłu
zaawansowanych technologii na rozwój
gospodarki Stanów Zjednoczonych
 ocenia rolę Stanów Zjednoczonych
w gospodarce światowej na podstawie
analizy danych statystycznych

wymienia rodzaje usług
wyspecjalizowanych w Stanach
Zjednoczonych
IV. Australia i Oceania
Uczeń:
Uczeń:
 określa położenie geograficzne Australii  charakteryzuje środowisko przyrodnicze
i Oceanii
Australii i Oceanii
 wymienia największe pustynie Australii
 charakteryzuje ukształtowanie
na podstawie mapy
powierzchni Australii
 wyjaśnia znaczenie terminu basen
 wymienia strefy klimatyczne w Australii
artezyjski
 charakteryzuje wody powierzchniowe
• wymienia endemity w Australii oraz na
Australii
wyspach Oceanii
 omawia czynniki przyrodnicze
• przedstawia liczbę ludności i gęstość
wpływające na rozmieszczenie ludności
w Australii
zaludnienia w Australii na podstawie
 omawia występowanie surowców
mapy tematycznej i analizy danych
statystycznych
mineralnych w Australii na podstawie
mapy tematycznej
• wymienia największe miasta Australii
oraz wskazuje je na mapie



Uczeń:
 wymienia cechy charakterystyczne
poszczególnych typów klimatu
w Australii na podstawie
klimatogramów
• omawia strefowość roślinną w Australii
na podstawie mapy tematycznej
• omawia bariery utrudniające
zamieszkanie Australii
• charakteryzuje rdzennych mieszkańców
Australii
• omawia cechy rolnictwa Australii na tle
warunków przyrodniczych
• przedstawia znaczenie turystyki
w rozwoju gospodarki Australii i
Oceanii

Uczeń:
Uczeń:
• wyjaśnia wpływ położenia Australii
• wykazuje zależność między klimatem
na klimat
a zasobami wód powierzchniowych
• omawia zasoby wód artezyjskich i ich
w Australii
rolę w gospodarce Australii
• wykazuje zależność pomiędzy
• wyjaśnia, dlaczego Australia jest
rozmieszczeniem ludności a warunkami
atrakcyjna dla imigrantów
naturalnymi występującymi w Australii
• omawia znaczenie przetwórstwa
• określa główne cechy gospodarki
przemysłowego i przemysłu
Australii na tle warunków
zaawansowanych technologii w rozwoju przyrodniczych
Australii

Uczeń:
• opisuje zjawisko dnia polarnego i nocy
polarnej na obszarach
okołobiegunowych
• charakteryzuje ludy zamieszkujące
Arktykę oraz warunki ich życia
• opisuje warunki życia w polarnej stacji
badawczej

Uczeń:
• porównuje środowisko przyrodnicze
Arktyki i Antarktyki
• wyjaśnia, dlaczego Antarktyda jest
największą pustynią lodową
• prezentuje osiągnięcia polskich badaczy
obszarów okołobiegunowych
• wyjaśnia status prawny Antarktydy

V. Obszary okołobiegunowe
Uczeń:
 określa położenie geograficzne
obszarów okołobiegunowych
 wyjaśnia znaczenie terminów: góra
lodowa, pak lodowy, lądolód, lodowce
szelfowe, nunataki
 wymienia gatunki roślin i zwierząt
na obszarach Arktyki i Antarktyki
 wymienia surowce mineralne
na obszarach Arktyki i Antarktyki
 wskazuje na mapie Antarktydy
położenie polskiej stacji badawczej
Henryka Arctowskiego

Uczeń:
wymienia cechy środowiska
przyrodniczego obszarów
okołobiegunowych
 charakteryzuje klimat Arktyki
i Antarktyki
 wymienia zagrożenia środowiska
przyrodniczego obszarów polarnych


Uczeń:
• omawia zmiany w środowisku
przyrodniczym obszarów polarnych
• charakteryzuje cele oraz zakres badań
prowadzonych w Arktyce
i w Antarktyce na podstawie na
podstawie dostępnych źródeł
• omawia wkład Polaków w badania
obszarów polarnych na podstawie
dostępnych źródeł

Ryszard Tylecki

