
Poziom wymagaRozdzia  Lp. Temat
konieczny podstawowy rozszerzaj cy dope niaj cy wykraczaj cy

1. O czym b dziesz si
uczy  na lekcjach
geografii?

Ucze :
• wymienia ród a
informacji geograficznej
• wyró nia dyscypliny
geografii
• wyja nia znaczenie
terminu „geografia”

Ucze :
• wyja nia, czym zajmuje si
geografia fizyczna, spo eczno-
ekonomiczna i regionalna
• podaje wymiary Ziemi oraz

ówne cechy jej kszta tu

Ucze :
• wyja nia ró nice mi dzy
elipsoid  a geoid

Ucze :
• zna imiona b  nazwiska
uczonych i ich dokonania w
zakresie poznania kszta tu i
wymiarów Ziemi

Ucze :
• omawia histori
poznawania kszta tu i
wymiarów Ziemi

2. Wspó rz dne
geograficzne

• wskazuje na mapie lub na
globusie równik, po udnik
0° oraz pó kul  po udniow ,
pó nocn , wschodni  i
zachodni

• okre la po enie
geograficzne punktów i
obszarów na mapie i globusie
• wymienia cechy po udników
i równole ników
• wskazuje na globusie oraz
mapie wiata zwrotniki i ko a
podbiegunowe
• wyja nia terminy: „d ugo
geograficzna”, „szeroko
geograficzna”

• okre la po enie
matematyczno-geograficzne
punktów i obszarów na globusie
oraz na mapie
• odszukuje obiekty na mapie na
podstawie podanych
wspó rz dnych geograficznych

• oblicza odleg
(rozci  po udnikow )
mi dzy dwoma punktami na
mapie, korzystaj c z
zale no ci 1° – 111,2 km
• stosuje ze zrozumieniem
poj cia: „d ugo
geograficzna”, „szeroko
geograficzna

• podaje warto  azymutu
geograficznego
• podaje zasady dzia ania
oraz mo liwo ci
wykorzystania odbiornika
GPS

3. Obraz Ziemi na
mapie

• wyja nia terminy: „skala”,
„siatka kartograficzna”
• wymienia rodzaje skal oraz
podaje ich przyk ady

• podaje ró nice mi dzy
planem a map
• dokonuje podzia u map ze
wzgl du na ich skal  oraz
tre
• podaje ró nice mi dzy siatk
kartograficzn
a geograficzn
• pos uguje si  skal  mapy do
obliczania odleg ci w terenie

• wykazuje znaczenie skali
mapy w przedstawianiu ró nych
informacji geograficznych na
mapie
• przekszta ca postacie skali
• pos uguje si  w terenie planem
miasta

• oblicza skal  mapy, znaj c
odleg  rzeczywist  mi dzy
obiektami przedstawionymi na
mapie

• wyja nia, na czym polega
generalizacja mapy oraz
uzasadnia jej przydatno
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4. Przedstawianie
zjawisk na mapach

• wymienia metody
przedstawiania zjawisk na
mapach
• wyja nia terminy:
„wysoko  wzgl dna” ,
„wysoko  bezwzgl dna”,
„poziomica”

• odczytuje z map informacje
przedstawione za pomoc
ró nych metod
kartograficznych, w tym
odczytuje wysoko
bezwzgl dn

• oblicza wysoko  wzgl dn
wybranych punktów oraz
charakteryzuje rze  terenu na
podstawie rysunku
poziomicowego
i mapy hipsometrycznej

• charakteryzuje wybrane
metody przedstawiania
zjawisk na mapach
• stosuje ze zrozumieniem
terminy: „wysoko
wzgl dna”,
„wysoko  bezwzgl dna”

• charakteryzuje sposoby
przedstawiania rze by
terenu na mapach



5. Praca z map • analizuje i interpretuje
tre ci map
ogólnogeograficznych,
tematycznych,
turystycznych

• dobiera odpowiedni  map  w
celu uzyskania okre lonych
informacji geograficznych
• identyfikuje po enie
i charakteryzuje
odpowiadaj ce sobie obiekty
geograficzne na fotografiach,
zdj ciach lotniczych i
satelitarnych oraz mapach
topograficznych
• lokalizuje na mapach
(równie  konturowych)
kontynenty

• pos uguje si  w terenie planem
oraz map  topograficzn ,
turystyczn  i samochodow
(m.in. orientuje map  oraz
identyfikuje obiekty
geograficzne na mapie i w
terenie)
• lokalizuje na mapach (równie
konturowych) najwa niejsze
obiekty geograficzne na wiecie
i w Polsce

• projektuje i opisuje trasy
podró y na podstawie map
turystycznych,
topograficznych i
samochodowych

• przeprowadza prost
interpolacj , np. wykre la
poziomice

6. Tajemnice kosmosu • wymienia nazwy cia
niebieskich znajduj cych si
w Uk adzie S onecznym

• wymienia nazwy planet
Uk adu S onecznego,
zaczynaj c od nazwy planety
znajduj cej si  najbli ej

ca

• rozpoznaje i nazywa cia a
niebieskie przedstawione na
ilustracji

• charakteryzuje wybrane cia a
niebieskie: planety,
planetoidy, gwiazdy, satelity,
meteory i meteoryty

• omawia rol  lotów
kosmicznych w poznaniu
wszech wiata

7. Ziemia obiega
ce

• wyja nia terminy: „ruch
obiegowy Ziemi”,
„równonoc wiosenna”,
„równonoc jesienna”,
„przesilenie zimowe”,
„przesilenie letnie”
• wymienia daty dni
rozpoczynaj cych pory roku

• podaje najwa niejsze
geograficzne nast pstwa
ruchu obiegowego Ziemi
• korzystaj c z danych
liczbowych, porównuje
planety Uk adu S onecznego
• podaje cechy ruchu
obiegowego Ziemi

• podaje daty przesile  i
równonocy na podstawie
ilustracji przedstawiaj cych

wietlenie Ziemi w ci gu roku
• podaje ró nic  mi dzy teori
geocentryczn  i heliocentryczn
• przedstawia (wykorzystuj c
równie  w asne obserwacje)
zmiany w o wietleniu Ziemi
oraz w d ugo ci trwania dnia i
nocy w ró nych szeroko ciach
geograficznych i porach roku

• pos uguj c si  rysunkiem,
wyja nia zjawiska za mienia

ca i za mienia Ksi yca
• charakteryzuje strefy

wietlenia Ziemi
• wyja nia przyczyny
wyst powania dnia i nocy
polarnej

• oblicza wysoko  S ca
nad widnokr giem

II.

Z
I
E
M
I
A

W
E

W
S
Z
E
C
H

W
I
E
C
I
E

8. „Karuzela” Ziemia • wyja nia terminy: „ruch
obrotowy Ziemi”,
„po udnie”, „pó noc”,
„doba”,
„górowanie S ca”,
„po udnik miejscowy”,
„gnomon”

• podaje najwa niejsze
geograficzne nast pstwa ruchu
obrotowego Ziemi
• podaje kierunek i czas obrotu
Ziemi dooko a w asnej osi
• podaje cechy ruchu
obrotowego Ziemi

• opisuje dzienn  w drówk
ca po sklepieniu

niebieskim, pos uguj c si
ilustracj  lub plansz

• charakteryzuje dwa rodzaje
pr dko ci Ziemi
• omawia zastosowanie
gnomonu
• pos uguje si  ze
zrozumieniem poj ciem „ruch
obrotowy”

• omawia ruch obrotowy
Ziemi, pos uguj c si
tellurium lub globusem



9. Czas • wyja nia terminy: „czas
oneczny”, „czas strefowy”,

„czas urz dowy”

• wyja nia, dlaczego zosta y
wprowadzone strefy czasowe i
mi dzynarodowa linia zmiany
daty
• wymienia rodzaje kalendarzy
i podaje ich cechy

• pos uguje si  map  stref
czasowych do okre lania
ró nicy czasu strefowego i

onecznego na Ziemi
• oblicza k t, o jaki obraca si
Ziemia w okre lonym czasie

• oblicza czas s oneczny i
strefowy danego miejsca na
podstawie jego po enia
matematyczno-geograficznego
• charakteryzuje czas

oneczny, strefowy,
uniwersalny i urz dowy
• stosuje ze zrozumieniem
poj cia: „czas s oneczny”,
„czas strefowy”, „czas
uniwersalny” i „czas
urz dowy”

• ustala, jaki dzie  tygodnia
nast pi po przekroczeniu
mi dzynarodowej linii
zmiany daty

10. Sk ad i budowa
atmosfery

• wyja nia terminy:
„atmosfera”, „troposfera”
• podaje sk ad chemiczny
powietrza atmosferycznego

• wymienia nazwy warstw
atmosfery, zaczynaj c od
nazwy tej warstwy, która
znajduje si  najbli ej
powierzchni Ziemi
• omawia na podstawie
schematu zmiany temperatury
powietrza w poszczególnych
warstwach atmosfery

• charakteryzuje poszczególne
warstwy atmosfery
• oblicza zmiany temperatury
powietrza wraz ze wzrostem lub
spadkiem wysoko ci

• charakteryzuje zjawisko
inwersji temperatury
powietrza

• omawia wp yw cz owieka
na zmiany zachodz ce
w sk adzie powietrza
atmosferycznego
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11. Temperatura
powietrza

• wyja nia termin
„izoterma”
• podaje czynniki
wp ywaj ce na temperatur
powietrza na Ziemi

• analizuje temperatur
powietrza w wybranych
miejscach na podstawie map
klimatycznych lub wykresu
przebiegu temperatury
powietrza

• oblicza redni  roczn
amplitud  temperatury
powietrza oraz redni  roczn
temperatur  powietrza
• sporz dza wykres
przedstawiaj cy przebieg
temperatury powietrza
• omawia zale no  temperatury
powietrza od k ta padania
promieni s onecznych

• wymienia czynniki
klimatotwórcze oraz wyja nia
na przyk adach ich wp yw na
zró nicowanie temperatury
powietrza na Ziemi

• charakteryzuje skale
(Celsjusza, Fahrenheita i
Kelvina), wykorzystywane
do okre lania warto ci
temperatury powietrza



12. Jak powstaje wiatr? • wyja nia poj cia:
„ci nienie atmosferyczne”,
„ni  baryczny”, „wy
baryczny”,
„izobara”
• wymienia przyk ady
wiatrów sta ych i okresowo
zmiennych oraz lokalnych,
wyst puj cych na kuli
ziemskiej

• wyja nia przyczyn
powstawania wiatru

• sporz dza schemat wy u i ni u
barycznego
• wskazuje na mapie wiata
obszary wyst powania ró nych
rodzajów wiatrów

• charakteryzuje rodzaje
wiatrów na podstawie
ilustracji
• stosuje ze zrozumieniem
poj cia: „ni  baryczny”,
„wy  baryczny”

• wyja nia, w jaki sposób
powstaj  cyklony tropikalne,
charakteryzuje je i podaje
ich przyk ady

13. Pada deszcz • wymienia rodzaje opadów
i osadów atmosferycznych
• wyja nia terminy:
„wilgotno  powietrza”,
„wilgotno  wzgl dna”,
„resublimacja”

• analizuje wyst powanie
opadów na kuli ziemskiej na
podstawie mapy stref
klimatycznych
• podaje przyk ady obszarów
charakteryzuj cych si
nadmiarem lub niedoborem
opadów atmosferycznych
• wymienia rodzaje opadów
i osadów atmosferycznych ze
wzgl du na sposób powstania

• omawia przyczyny
nierównomiernego
rozmieszczenia opadów
atmosferycznych na Ziemi
• rozpoznaje przedstawione na
ilustracji opady i osady
atmosferyczne

• wyja nia na podstawie
schematu procesy
powstawania chmur, opadów
i osadów atmosferycznych na
kuli ziemskiej

• charakteryzuje rodzaje
chmur, a tak e opadów
i osadów atmosferycznych

14. Pogoda i klimat • wyja nia terminy:
„pogoda”,
„klimat”
• wymienia czynniki
klimatotwórcze

• wykazuje zró nicowanie
klimatyczne Ziemi na
podstawie analizy map
temperatury powietrza i
opadów atmosferycznych oraz
map stref klimatycznych na
Ziemi
• wymienia strefy klimatyczne
na kuli ziemskiej
i wskazuje ich zasi g na mapie

• wykazuje na przyk adach
zwi zek mi dzy wysoko ci

ca a temperatur  powietrza
• podaje ró nice mi dzy
klimatem a pogod
• charakteryzuje wp yw
czynników klimatotwórczych na
klimat
• charakteryzuje na podstawie
wykresów lub danych
liczbowych przebieg
temperatury powietrza i opadów
atmosferycznych w ci gu roku
w wybranych stacjach
meteorologicznych, po onych
w ró nych strefach
klimatycznych

• stosuje ze zrozumieniem
terminy: „pogoda”, „klimat”
• charakteryzuje klimat górski
• podaje na podstawie map
tematycznych zale no ci
mi dzy strefami o wietlenia
Ziemi a strefami
klimatycznymi

• charakteryzuje strefy
klimatyczne pod wzgl dem
warunków sprzyjaj cych
dzia alno ci cz owieka



15. Obieg wody w
przyrodzie. Oceany i
morza

• wymienia nazwy oceanów
i wskazuje te oceany na
mapie wiata
• podaje przyk ady ruchów
wody morskiej
• wyja nia terminy:
„kondensacja”, „parowanie”,
„morze”, „zatoka”,
„cie nina”

• omawia na podstawie
schematu zasoby wodne Ziemi
• wskazuje na mapie wiata
wybrane pr dy morskie oraz
wymienia ich nazwy
• wymienia stany skupienia
wody w przyrodzie i podaje
przyk ady ich wyst powania

• omawia obieg wody
w przyrodzie na podstawie
schematu
• dostrzega i wyja nia zwi zki
mi dzy warunkami
klimatycznymi a zasoleniem
wody morskiej

• charakteryzuje przyczyny
i skutki ruchów wody
morskiej

• charakteryzuje zjawisko
El Nino

16. Rzeki wiata • wyja nia terminy: „rzeka
ówna”, „dop yw”,

„zlewisko”, „dorzecze”,
„dzia  wodny”
• wskazuje na mapie wiata
najd sze rzeki

• wyja nia termin „przep yw”
• zaznacza na ilustracji
dorzecze, dzia  wodny i
zlewisko
• wymienia elementy dorzecza

• wymienia rodzaje i podaje
przyk ady zasilania rzek
• podaje przyk ady
gospodarczego wykorzystania
rzek
• analizuje wykresy d ugo ci
rzek i ich przep ywu

• wyja nia zwi zki mi dzy
warunkami klimatycznymi, a
rodzajem zasilania rzek
• stosuje ze zrozumieniem
poj cia: „rzeka g ówna”,
„dop yw”, „zlewisko”,
„dorzecze”, „dzia  wodny”

• charakteryzuje powodzie i
podaje ich przyk ady

17. Jeziora i bagna • wyja nia terminy:
„jezioro”, „bagno”,
„wieloletnia zmarzlina

• wymienia ró ne typy
genetyczne jezior

• nazywa i wskazuje na mapie
ró ne typy genetyczne jezior
oraz obszary bagienne
• podaje przyk ady
gospodarczego wykorzystania
stawów i sztucznych zbiorników
wodnych

• omawia warunki
powstawania bagien

• charakteryzuje ró ne typy
genetyczne jezior i podaje
ich przyk ady
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18. Wody podziemne • wyja nia terminy: „wody
podziemne”, „ ród o”,
„wody artezyjskie”, „gejzer”

• wymienia rodzaje wód
podziemnych
• analizuje budow  niecki
artezyjskiej na podstawie
ilustracji

podaje przyk ady gospodarczego
wykorzystania wód
podziemnych
• wskazuje na mapie wiata
obszary wyst powania
wód artezyjskich i gejzerów

• omawia procesy prowadz ce
do aktywno ci gejzeru
• charakteryzuje wybrane
rodzaje wód podziemnych

• charakteryzuje
niebezpiecze stwa zwi zane
z zanieczyszczeniem wód
podziemnych

V.
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19. Budowa wn trza
Ziemi

• wymienia warstwy wn trza
Ziemi w kolejno ci od
warstwy znajduj cej si
najg biej

• wymienia metody badania
wn trza Ziemi
• podaje ró nic  mi dzy
litosfer  a skorup  ziemsk

• omawia na podstawie
schematu budow  wn trza
Ziemi
• wyja nia termin „pr dy
konwekcyjne

• charakteryzuje metody
badania wn trza Ziemi i
podaje ich zastosowanie

• charakteryzuje warstwy
wn trza Ziemi
• omawia zró nicowanie
temperatury wn trza Ziemi



20. W ród minera ów i
ska

• wymienia nazwy
wybranych ska  i minera ów
• wyja nia terminy: „ska a”,
„minera ”

• wskazuje ró nice mi dzy
minera em a ska

• podaje przyk ady
gospodarczego wykorzystania
ska
• podaje przyk ady minera ów
ska otwórczych

• rozpoznaje ska y i okre la
ich rodzaj

• charakteryzuje wybrane
ska y i warunki ich
powstawania

21. Dzieje Ziemi • okre la wiek Ziemi
• wymienia nazwy er,
zaczynaj c od najstarszej

• omawia na podstawie tabeli
stratygraficznej najwa niejsze
wydarzenia z przesz ci
geologicznej Ziemi
• podaje przyk ady
skamienia ci przewodnich

• wyja nia rol  skamienia ci
przewodnich w odtwarzaniu
dziejów Ziemi
• przedstawia hipotezy
wygini cia dinozaurów

• dostrzega zmiany w wiecie
organicznym w dziejach Ziemi
• wymienia nazwy okresów
geologicznych

• omawia najwa niejsze
wydarzenia w
poszczególnych erach
dziejów Ziemi

22. Wulkanizm
i trz sienia ziemi

• wymienia procesy
wewn trzne kszta tuj ce
rze  powierzchni Ziemi
• wyja nia terminy:
„wulkan”, „lawa”,
„magma”, „hipocentrum”,
„epicentrum”, „Ognisty
Pier cie  Pacyfiku”
• wymienia produkty erupcji
wulkanicznej

• podaje g ówne cechy
ytowej budowy litosfery

• wskazuje na mapie wiata
obszary aktywne sejsmicznie
• wymienia przyk ady
wulkanów i wskazuje je na
mapie

• omawia skutki wulkanizmu i
trz sie  ziemi

• wykazuje zwi zki pomi dzy
ytow  budow  litosfery

a wyst powaniem zjawisk
wulkanicznych i trz sie  ziemi
• wymienia na podstawie
schematu elementy budowy
wulkanu

• stosuje ze zrozumieniem
terminy: „hipocentrum”,
„epicentrum”, „orogeneza”
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23. Jak powsta y góry? • wymienia nazwy orogenez
i rodzaje gór
• wyja nia terminy: „ruchy
górotwórcze”, „góry
fa dowe”, „góry zr bowe”
• wymienia nazwy wielkich
form ukszta towania
powierzchni Ziemi

• wskazuje na mapie wiata
przyk ady gór fa dowych,
wulkanicznych i zr bowych

• omawia ró nice mi dzy
górami fa dowymi a zr bowymi
• okre la na podstawie danych
statystycznych ukszta towanie
powierzchni kontynentów

• charakteryzuje wielkie formy
ukszta towania powierzchni
Ziemi

• charakteryzuje na
podstawie schematów
mechanizm powstawania
gór fa dowych i zr bowych



24. Niszczenie ska • wyja nia terminy:
„wietrzenie”, „erozja”
• wymienia rodzaje
wietrzenia

• wymienia procesy
zewn trzne kszta tuj ce rze
powierzchni Ziemi

• charakteryzuje rodzaje
wietrzenia i formy terenu
powsta e w jego wyniku

• rozpoznaje na ilustracjach
formy terenu powsta e
w wyniku wietrzenia
• pos uguje si  ze
zrozumieniem poj ciami:
„wietrzenie”, „erozja”

• charakteryzuje wybrane
rodzaje ruchów masowych

25. Procesy krasowe • wyja nia terminy:
„krasowienie”, „erozja”
• podaje rodzaje ska , które
ulegaj  krasowieniu

• podaje przyk ady form
krasowych wyst puj cych na
powierzchni i w g bi Ziemi
• wskazuje na mapie regiony,
w których wyst puj  zjawiska
krasowe

• charakteryzuje na podstawie
ilustracji budow  jaskini oraz
wyst puj ce
w niej formy krasowe

• omawia procesy krasowe i
wyja nia, w jaki sposób
powstaj  formy krasowe
• pos uguje si  ze
zrozumieniem terminami:
„krasowienie”, „erozja”
• rozpoznaje i opisuje w
terenie formy rze by powsta e
w wyniku dzia ania procesów
krasowych

• zapisuje reakcj  chemiczn
rozpuszczania ska y
wapiennej

VI.
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26. Praca rzeki • wymienia rodzaje uj
rzecznych
• wyja nia terminy: „erozja
wg bna”, „erozja boczna”,
„akumulacja”

• wskazuje na mapie wiata
przyk ady rzek posiadaj cych
uj cie deltowe lub lejkowate
• podaje przyk ady form erozji
i akumulacji rzecznej

• wyja nia proces powstawania
meandrów
• omawia warunki sprzyjaj ce
powstawaniu delt oraz uj
lejkowatych

• przedstawia rze botwórcz
rol  rzeki w jej górnym,
rodkowym i dolnym odcinku

• rozpoznaje i opisuje w
terenie formy rze by terenu
powsta e w wyniku
dzia alno ci rzeki

• stosuje ze zrozumieniem
poj cia „spadek rzeki” oraz
oblicza redni spadek rzeki



27. Lodowce
i l dolody

• wyja nia poj cie: „granica
wiecznego niegu”
• wskazuje na mapie wiata
obszary wyst powania

dolodów

• wskazuje ró nice mi dzy
lodowcem górskim a

dolodem
• dostrzega zwi zek mi dzy
warunkami klimatycznymi a
wyst powaniem lodowców
górskich i l dolodów na Ziemi

• rozpoznaje i podpisuje na
schemacie formy polodowcowe
• wymienia przyk ady form
powsta ych w wyniku
dzia alno ci lodowców górskich
i l dolodów

• przedstawia rze botwórcz
rol  lodowców górskich
i l dolodów
• stosuje ze zrozumieniem
poj cie: „granica wiecznego
niegu”

• rozpoznaje i opisuje w
terenie formy rze by powsta e
w wyniku dzia alno ci
lodowców górskich i

dolodów

• wyja nia wp yw zmian
klimatycznych na zmiany
powierzchni pokrywy
lodowej

28. Dzia alno  wiatru • wyja nia terminy:
„korazja”,
„niecka deflacyjna”,
„wydma paraboliczna”,
„barchan”, „grzyb skalny”

• wskazuje na mapie wybrane
pustynie
• wymienia rodzaje pusty  ze
wzg. na budow  i po enie

• podaje przyk ady form
powsta ych na skutek erozyjnej i
akumulacyjnej dzia alno ci
wiatru
• wskazuje ró nice mi dzy
barchanem i wydm
paraboliczn

• przedstawia rze botwórcz
rol  wiatru
• okre la genez  wybranych
pusty
• rozpoznaje i opisuje w
terenie formy rze by powsta e
w wyniku dzia alno ci wiatru

• omawia wp yw szaty
ro linnej na rze botwórcz
dzia alno  wiatru
• wskazuje na mapie wiata
obszary zagro one
pustynnieniem

29. Praca morza • wyja nia termin „abrazja”
• podaje przyk ady form
powsta ych w wyniku
rze botwórczej dzia alno ci
morza

• wymienia najwa niejsze
typy wybrze y morskich
• wskazuje na mapie wiata
typy wybrze y

• omawia na podstawie ilustracji
proces powstawania klifu i
mierzei

• wyja nia genez
poszczególnych typów
wybrze y morskich
• rozpoznaje i opisuje w
terenie formy rze by terenu
powsta e w wyniku
dzia alno ci morza

• wyja nia poj cia: „rewa”,
„wa  burzowy”,
„ripplemarki

VII.

T
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30. Gleba. Sfera ycia • wyja nia terminy: „gleba”,
yzno  gleby”

• wymienia czynniki
glebotwórcze

• wymienia najwa niejsze
rodzaje gleb strefowych i
astrefowych na Ziemi
• wskazuje i nazywa poziomy
glebowe na profilu glebowym

• nazywa g ówne strefy ro linne
na kuli ziemskiej i wskazuje je
na mapie wiata

• charakteryzuje poziomy
glebowe
• charakteryzuje poszczególne
strefy ro linne wyst puj ce na
Ziemi
• wykazuje wp yw klimatu na
zró nicowanie ro linno ci
i gleb na Ziemi

• uzasadnia potrzeb
racjonalnego
gospodarowania glebami



Wymagania edukacyjne „Puls Ziemi 2”
1. Po obu stronach

równika –
rodowisko

przyrodnicze Afryki

Ucze :
• wskazuje Afryk

na mapie wiata
• wymienia nazwy stref

klimatyczno-ro linno-
-glebowych Afryki

• wskazuje na mapie
ogólnogeograficznej Afryki
wybrane elementy linii
brzegowej, krainy
geograficzne, rzeki
i jeziora oraz podaje ich nazwy

Ucze :
• wyja nia znaczenie terminu

„pustynnienie”
• okre la po enie

geograficzne Afryki
• podaje cechy linii brzegowej

Afryki
• wymienia czynniki

geograficzne kszta tuj ce
klimat Afryki

• przyporz dkowuje strefom
klimatycznym Afryki
odpowiednie formacje
ro linne i typy gleb

• opisuje wyst powanie wód
powierzchniowych w Afryce

• opisuje sposoby
gospodarowania
w strefie Sahelu

Ucze :
• okre la po enie

matematyczno-
-geograficzne Afryki

• okre la cechy ukszta towania
powierzchni Afryki

• omawia wp yw wybranych
czynników klimatotwórczych
na klimat Afryki

• wyja nia wyst powanie stref
klimatyczno-
-ro linno-glebowych

• charakteryzuje klimat, formacje
ro linne oraz gleby w
poszczególnych strefach
klimatyczno-
-ro linno-glebowych Afryki

• oblicza rozci
po udnikow
i równole nikow  Afryki

Ucze :
• porównuje lini  brzegow

Afryki z lini  brzegow
innych kontynentów

• wykazuje na przyk adzie
strefy Sahelu zwi zek
pomi dzy formami
gospodarowania cz owieka a
zasobami wodnymi

• wyja nia mechanizm
powstawania systemu
rowów tektonicznych
w Afryce

Ucze :
• wyja nia przyczyny

symetrycznego uk adu stref
klimatyczno-
-ro linno-glebowych
w Afryce

• uzasadnia potrzeb
racjonalnego gospodarowania
w rodowisku
charakteryzuj cym si
powa nymi niedoborami

odkiej wody
• proponuje dzia ania maj ce na

celu zahamowanie procesu
pustynnienia w strefie Sahelu

I. Afryka

2. Problemy
mieszka ców Afryki

• wyja nia znaczenie terminu
„g sto  zaludnienia”

• podaje liczb  ludno ci Afryki
• wymienia nazwy odmian

ludzkich zamieszkuj cych
Afryk

• wymienia przyczyny ubóstwa
pa stw Afryki

• wymienia nazwy najg ciej i
najs abiej zaludnionych
obszarów w Afryce

• wymienia problemy
mieszka ców Afryki

• wyja nia znaczenie terminów:
„eksplozja demograficzna”,
„przyrost naturalny”,
„wspó czynnik przyrostu
naturalnego”, „produkt krajowy
brutto (PKB), „wska nik
rozwoju spo ecznego (HDI)”

• omawia zró nicowanie
ludno ci Afryki

• opisuje zmiany liczby
ludno ci w Afryce

• omawia przyczyny eksplozji
demograficznej w Afryce

• opisuje, na podstawie mapy,
rozmieszczenie ludno ci w
Afryce

• opisuje problemy
mieszka ców Afryki

• identyfikuje przyczyny ubóstwa
spo ecze stwa Afryki

• omawia warto  HDI
w wybranych krajach
na podstawie mapy tematycznej

• ocenia wp yw warunków
naturalnych
na rozmieszczenie ludno ci

• wymienia przyczyny
i skutki konfliktów zbrojnych
trwaj cych
w Afryce

• oblicza wspó czynnik przyrostu
naturalnego

• wyja nia przyczyny
i skutki wysokiego
przyrostu naturalnego
w Afryce

• analizuje przyczyny
i skutki g odu w Afryce

• analizuje przyczyny
i skutki konfliktów
zbrojnych trwaj cych
w Afryce

• okre la zwi zki pomi dzy
problemami wy ywienia,
wyst powaniem chorób
a poziomem ycia
w krajach Afryki
po onych na po udnie od
Sahary

• uzasadnia twierdzenie, e
Afryka jest najbiedniejszym
kontynentem wiata

• proponuje dzia ania maj ce na
celu ograniczenie problemów
mieszka ców Afryki (g odu,
konfliktów zbrojnych,
niedostatku wody pitnej,
AIDS)



3. Najlepiej rozwini te
gospodarczo pa stwa
Afryki

• wskazuje Egipt i RPA na
mapie wiata, podaje nazwy
ich stolic oraz nazwy pa stw

siaduj cych z tymi krajami
• wymienia najwa niejsze cechy

rodowiska przyrodniczego
Egiptu
i RPA

• wymienia nazwy obszarów
sto zaludnionych w Egipcie

• wymienia nazwy surowców
mineralnych wyst puj cych
w Egipcie i w RPA

• wymienia najwa niejsze cechy
gospodarki RPA

• wyja nia znaczenie Kana u
Sueskiego

• charakteryzuje po enie
geograficzne oraz rodowisko
przyrodnicze Egiptu
i RPA

• analizuje g sto  zaludnienia
i wspó czynnik przyrostu
naturalnego w Egipcie

• omawia czynniki decyduj ce
o rozmieszczeniu ludno ci w
RPA

• opisuje warunki sprzyjaj ce
rozwojowi gospodarki w
Egipcie

• opisuje wybrane atrakcje
turystyczne Egiptu

• przedstawia pozytywne
i negatywne skutki budowy
tamy w Asuanie

• przedstawia uwarunkowania
rozwoju gospodarczego RPA

• opisuje warunki ycia na
terenach uprzemys owionych
w RPA

• opisuje, na podstawie mapy
gospodarczej, czynniki
warunkuj ce rozmieszczenie
obszarów koncentracji
przemys u i rolnictwa
w Egipcie i RPA

• wykazuje znaczenie turystyki
dla gospodarki Egiptu

• analizuje zmiany
w rodowisku przyrodniczym
Doliny Nilu po wybudowaniu
zapory i zbiornika pod
Asuanem

• analizuje udzia  i miejsce RPA w
wiatowym wydobyciu surowców

mineralnych
• wykazuje rol  surowców

mineralnych
w kszta towaniu gospodarki
RPA

• wykazuje zwi zki mi dzy
warunkami
przyrodniczymi
a rozwojem gospodarki
Egiptu i RPA

• analizuje dane
statystyczne dotycz ce
struktury eksportu RPA
i formu uje wnioski

• wykazuje zale no ci
mi dzy warunkami
przyrodniczymi
a rozmieszczeniem
ludno ci w Egipcie i RPA

• wykazuje, e Egipt jest
jednym
z najdynamiczniej
rozwijaj cych si  pa stw
Afryki

• wykazuje korzy ci
wynikaj ce ze
strategicznego po enia
Egiptu

• wykazuje, e RPA jest
najbogatszym krajem Afryki

Ameryka  4. Od bieguna do bieguna
– rodowisko
przyrodnicze
Ameryki

• wskazuje Ameryk  na mapie
wiata

• wyja nia znaczenie terminów:
„Ameryka aci ska”,
„Ameryka rodkowa”

• wskazuje wybrane elementy
linii brzegowej Ameryki na
mapie oraz podaje ich nazwy

• wymienia czynniki geograficzne
kszta tuj ce klimat Ameryki

• wskazuje na mapie
najwa niejsze krainy
geograficzne, rzeki
i jeziora Ameryki Pó nocnej i
Po udniowej oraz podaje ich
nazwy

• okre la po enie
geograficzne Ameryki

• opisuje przebieg granicy
mi dzy Ameryk  Pó nocn
a Po udniow

• analizuje znaczenie Kana u
Panamskiego

• opisuje lini  brzegow
Ameryki

• przyporz dkowuje strefom
klimatycznym
charakterystyczn  dla nich
ro linno

• wskazuje na mapie oraz
nazywa obszary aktywne
sejsmicznie
i wulkanicznie
w Ameryce

• okre la po enie
matematyczno-
-geograficzne Ameryki

• wykazuje wp yw rze by
terenu na cechy klimatu
Ameryki

• opisuje cechy klimatu Ameryki
Pó nocnej
i Po udniowej na podstawie
klimatogramów oraz mapy
klimatycznej

• wyja nia przyczyny
wulkanizmu i trz sie  ziemi w
Ameryce

• wykazuje wp yw wybranych
czynników klimatotwórczych
na klimat Ameryki

• oblicza rozci
po udnikow  i
równole nikow  Ameryki

• porównuje lini  brzegow
i ukszta towanie
powierzchni Ameryki
z lini  brzegow  oraz
ukszta towaniem
powierzchni innych
kontynentów

• omawia skutki
po udnikowego uk adu
form rze by terenu
w Ameryce Pó nocnej
i Po udniowej

• wykazuje wp yw klimatu na
rozmieszczenie ro linno ci
w Ameryce

• wykazuje zwi zki mi dzy
budow  geologiczn
a ukszta towaniem pionowym
Ameryki

• wyja nia mechanizm
powstawania tornad



5. Mozaika spo eczna
Ameryki

• wymienia nazwy rdzennych
mieszka ców Ameryki oraz
odmian ludzkich
zamieszkuj cych Ameryk

• wyja nia znaczenie terminów:
„imigracja”, „emigracja”

• wyja nia przyczyny
zró nicowania ludno ci
Ameryki

• wskazuje na mapie
obszary g sto i s abo zaludnione

oraz podaje ich nazwy
• wskazuje na mapie najwi ksze

miasta Ameryki i wymienia
ich nazwy

• wyja nia znaczenie terminu
„saldo migracji”

• wyja nia pochodzenie
ludno ci Ameryki

• opisuje wielkie migracje w
dziejach Ameryki

• wykazuje zró nicowanie
ludno ci Ameryki

• analizuje saldo migracji
• opisuje pochodzenie ludno ci

Ameryki
• wymienia przyczyny du ego

zró nicowania etnicznego i
kulturowego ludno ci Ameryki

• opisuje, korzystaj c
z mapy, rozmieszczenie
ludno ci Ameryki Pó nocnej i
Po udniowej

• porównuje liczb  ludno ci w
wybranych krajach Ameryki

• analizuje przyczyny
i kierunki migracji ludno ci do
Ameryki

• wyja nia wp yw migracji na
zró nicowanie kulturowe i
etniczne ludno ci Ameryki

• porównuje struktur  etniczn  w
wybranych krajach Ameryki
i formu uje wnioski

• wyró nia g ówne cechy
i podaje przyczyny
zró nicowania kulturowego oraz
etnicznego Ameryki Pó nocnej i
Po udniowej

• analizuje, na podstawie mapy,
rozmieszczenie ludno ci w
Ameryce Pó nocnej i
Po udniowej

• wykazuje zale no ci
mi dzy warunkami
naturalnymi
a rozmieszczeniem
ludno ci w Ameryce

• wyja nia, dlaczego
Ameryka okre lana jest
mianem tygla kultur

• oblicza saldo migracji
i formu uje wnioski

• analizuje przyczyny wzrostu
liczby ludno ci Ameryki oraz
prognozuje dalsze jej zmiany



6. Pierwsze mocarstwo
wiata – USA

• wskazuje na mapie wiata Stany
Zjednoczone, podaje nazw  ich
stolicy i nazwy pa stw

siaduj cych
• wymienia najwa niejsze cechy

rodowiska przyrodniczego
Stanów Zjednoczonych

• wymienia nazwy
najwa niejszych surowców
mineralnych wydobywanych
w Stanach Zjednoczonych

• przedstawia najwa niejsze
cechy gospodarki Stanów
Zjednoczonych

• wymienia nazwy g ównych
ro lin uprawianych na terenie
Stanów Zjednoczonych

• wymienia nazwy regionów
gospodarczych Stanów
Zjednoczonych

• wyja nia znaczenie terminów:
„megalopolis”, „technopolia”

• okre la po enie
geograficzne Stanów
Zjednoczonych

• omawia cechy ukszta towania
powierzchni Stanów
Zjednoczonych

• wyja nia uwarunkowania
wysokiego poziomu rozwoju
gospodarczego Stanów
Zjednoczonych

• opisuje cechy rolnictwa
Stanów Zjednoczonych

• wskazuje na mapie Stanów
Zjednoczonych obszary
rolnicze oraz wymienia ich
nazwy

• wskazuje na mapie oraz
charakteryzuje regiony
gospodarcze Stanów
Zjednoczonych

• opisuje zró nicowanie
ludno ci Stanów
Zjednoczonych

• wskazuje na mapie
najwi ksze aglomeracje
Stanów Zjednoczonych oraz
wymienia ich nazwy

• wskazuje na mapie regiony o
najwi kszej g sto ci
zaludnienia w Stanach
Zjednoczonych oraz podaje
ich nazwy

• analizuje struktur  PKB
Stanów Zjednoczonych
i formu uje wnioski

• ocenia przyrodnicze
i pozaprzyrodnicze warunki
rozwoju rolnictwa

• charakteryzuje dominuj cy typ
gospodarki rolnej
w Stanach Zjednoczonych

• analizuje struktur  u ytkowania
ziemi
w Stanach Zjednoczonych

• porównuje ruch pasa erski w
portach lotniczych Stanów
Zjednoczonych i innych pa stw
oraz formu uje wnioski

• okre la rol  Stanów
Zjednoczonych
w gospodarce wiatowej

• charakteryzuje oraz wskazuje na
mapie megalopolis
wschodniego wybrze a

• uzasadnia, e Stany
Zjednoczone s  krajem
imigrantów

• analizuje uwarunkowania
rozwoju przemys u
nowoczesnych technologii

• wykazuje wysoki poziom
rozwoju gospodarczego
Stanów Zjednoczonych

• wykazuje zale no  mi dzy
wysokim poziomem
gospodarki
a poziomem rozwoju
transportu w Stanach
Zjednoczonych

• wykazuje zwi zki mi dzy
gospodark  a warunkami
rodowiska

w najwa niejszych
regionach gospodarczych
Stanów Zjednoczonych

• udowadnia, e Stany
Zjednoczone s  pot ga
gospodarcz wiata

• analizuje problem nielegalnej
imigracji do Stanów
Zjednoczonych



7. Zielone p uca wiata –
Brazylia

• wskazuje na mapie wiata
Brazyli  i podaje nazw  jej
stolicy

• wskazuje na mapie wybrane
krainy geograficzne
i najwa niejsze rzeki Brazylii
oraz wymienia ich nazwy

• wskazuje na mapie najwi ksze
miasta Brazylii i wymienia ich
nazwy

• wymienia problemy wielkich
miast Brazylii

• wymienia skutki wylesiania
Amazonii

• okre la po enie
geograficzne Brazylii

• opisuje portugalskie korzenie
ludno ci Brazylii

• wyja nia przyczyny
wysokiego poziomu
urbanizacji w Brazylii

• okre la cechy rozwoju
i problemy wielkich miast
Brazylii

• charakteryzuje
rozmieszczenie ludno ci
Brazylii

• wyja nia znaczenie terminu
„fawele”

• omawia dzia ania
podejmowane przez
mieszka ców Brazylii
w celu zagospodarowania
interioru

• opisuje konflikt interesów
pomi dzy ekologicznymi
skutkami wylesiania
Amazonii
a jej gospodarczym
wykorzystaniem

• analizuje skutki gwa townego
wzrostu liczby ludno ci w
wielkich miastach Brazylii

• opisuje uwarunkowania
rozmieszczenia ludno ci
Brazylii

• analizuje przyczyny
i skutki migracji ludno ci ze
wsi do miast

• wykazuje problemy wielkich
miast Brazylii

• analizuje przyczyny
i skutki wylesiania Amazonii

• analizuje zmiany poziomu
urbanizacji w Brazylii
i formu uje wnioski

• analizuje naturalne
i antropogeniczne
zagro enia dla puszczy
amazo skiej

• wykazuje wp yw
warunków naturalnych na
rozmieszczenie ludno ci
Brazylii

• przedstawia problemy Indian

Australia  8. Australia – kontynent na
antypodach

• wskazuje na mapie wiata
Australi
i Oceani

• wymienia nazwy osobliwo ci
przyrodniczych Australii

• wyja nia znaczenie terminu
„endemit”

• wskazuje na mapie
najwa niejsze obiekty
geograficzne Australii: rzeki,
jeziora i krainy geograficzne
oraz podaje ich nazwy

• wskazuje na mapie Australii
obszary o najwi kszej g sto ci
zaludnienia oraz obszary
niezamieszkane

• okre la po enie
geograficzne Australii
i Oceanii

• opisuje, korzystaj c
z mapy, lini  brzegow  i
ukszta towanie pionowe
Australii

• charakteryzuje cechy klimatu
oraz specyfik wiata ro lin i
zwierz t Australii na
podstawie map
klimatycznych
i klimatogramów

• wyja nia znaczenie terminów:
„basen artezyjski”, „studnia
artezyjska”

• wykazuje przyczyny
i skutki ubóstwa wód
powierzchniowych
w Australii

• ocenia znaczenie wód
artezyjskich

• analizuje uwarunkowania
rozmieszczenia ludno ci w
Australii i Oceanii

• omawia wybrane zagadnienia
gospodarcze ze szczególnym
uwzgl dnieniem roli górnictwa i
rolnictwa

• przedstawia, na podstawie map
tematycznych, g ówne cechy
gospodarki Zwi zku

• oblicza rozci
po udnikow
i równole nikow  Australii

• analizuje zale no ci mi dzy
warunkami klimatycznymi
a wyst powaniem wód
powierzchniowych

• ocenia warunki rodowiska
przyrodniczego Australii
z punktu widzenia
warunków ycia
i gospodarki ludzi

• wyja nia zale no ci mi dzy
warunkami rodowiska
przyrodniczego Australii a
sposobami gospodarowania
w rolnictwie

• porównuje, korzystaj c z map,
rodowisko przyrodnicze

Australii ze rodowiskiem
przyrodniczym innych
kontynentów

• wykazuje zale no  mi dzy
symetrycznym po eniem
Australii po obu stronach
zwrotnika Kozioro ca
a uwarunkowaniami
klimatycznymi



• wskazuje na mapie najwi ksze
miasta Australii oraz
wymienia ich nazwy

• wymienia g ówne cechy
gospodarki Zwi zku
Australijskiego

• omawia rozmieszczenie
basenów artezyjskich
w Australii

• opisuje rdzennych
mieszka ców Australii

• wyja nia uwarunkowania
rozwoju hodowli owiec
w Zwi zku Australijskim

• dokonuje podzia u
geograficznego Oceanii na
podstawie mapy
ogólnogeograficznej

Australijskiego na tle warunków
naturalnych

Arktyka i
Antarkt
yka

9. Lodowe pustynie • wyja nia znaczenie terminów:
„Arktyka”, „Antarktyka”

• wskazuje na mapie wiata
Arktyk
i Antarktyk

• wymienia g ówne cechy
rodowiska przyrodniczego

Arktyki
i Antarktyki ze szczególnym
uwzgl dnieniem cech klimatu

• wyja nia znaczenie terminów:
„góra lodowa”, „pak lodowy”

• wymienia najwa niejsze
zmiany obserwowane
w rodowisku przyrodniczym
obszarów polarnych

• przedstawia cechy po enia
Arktyki
i Antarktyki na podstawie mapy
wiata

• wyja nia uwarunkowania cech
rodowiska przyrodniczego

Antarktyki i Arktyki
• opisuje dzia alno  cz owieka

w Arktyce
i Antarktyce

• wymienia g ówne cechy
i przyczyny zmian
w rodowisku przyrodniczym
obszarów oko obiegunowych

• wymienia nazwy dwóch
polskich polarnych stacji
badawczych

• opisuje czynniki warunkuj ce
klimat obszarów
oko obiegunowych

• wyja nia wyst powanie
pokrywy lodowej
na obszarach
oko obiegunowych

• omawia sytuacj  prawn
Antarktyki

• wykazuje konieczno
ochrony przyrody obszarów
oko obiegunowych

• omawia wk ad Polaków w
badania obszarów polarnych

• charakteryzuje badania
prowadzone przez naukowców
w Antarktyce i Arktyce

• porównuje rodowisko
przyrodnicze Arktyki i
Antarktyki

• proponuje dzia ania maj ce na
celu zahamowanie
niekorzystnych zmian
w rodowisku przyrodniczym
obszarów oko obiegunowych



10. Azja – kontynent
wielkich kontrastów

• wyja nia znaczenie terminu
„Eurazja”

• wskazuje na mapie wiata
Eurazj  i Azj

• wymienia przyk ady
kontrastów geograficznych
Azji

• wskazuje na mapie wybrane
elementy linii brzegowej Azji i
podaje ich nazwy

• wymienia czynniki
geograficzne kszta tuj ce
klimat Azji

• wskazuje na mapie
najwa niejsze krainy
geograficzne, rzeki
i jeziora Azji oraz wymienia
ich nazwy

• okre la po enie
geograficzne Eurazji
i Azji

• charakteryzuje ukszta towanie
powierzchni Azji

• opisuje cechy klimatu Azji na
podstawie klimatogramów i
mapy klimatycznej

• charakteryzuje wybrane strefy
ro linne Azji

• opisuje rozmieszczenie wód
powierzchniowych w Azji na
podstawie mapy

• przedstawia kontrasty
geograficzne Azji

• opisuje, na podstawie mapy,
granic  mi dzy Azj  a Europ

• oblicza rozci
po udnikow
i równole nikow  Azji

• omawia geograficzne czynniki
warunkuj ce klimat Azji

• wykazuje wp yw klimatu na
rozmieszczenie ro linno ci

• wyja nia, na czym polega
kontrastowo  klimatyczna Azji

• wyja nia przyczyny
i skutki wysychania Jeziora
Aralskiego

• wyja nia, na czym polega
promienisty uk ad wielkich
systemów rzecznych Azji

• przedstawia, na podstawie map
tematycznych, warunki
przyrodnicze obszarów, na
których kszta towa y si
najstarsze azjatyckie cywilizacje

• porównuje lini  brzegow
i ukszta towanie
powierzchni Azji z lini
brzegow
i ukszta towaniem
powierzchni innych
kontynentów

• wykazuje, na podstawie map
tematycznych,
e Azja jest kontynentem

wielkich geograficznych
kontrastów

• porównuje, korzystaj c z map,
rodowisko przyrodnicze Azji

ze rodowiskiem
przyrodniczym innych
kontynentów

• opisuje osi gni cia
najstarszych cywilizacji
azjatyckich

Azja

11. W rytmie monsunu • wyja nia znaczenie terminu
„monsun”

• odró nia monsun letni od
monsunu zimowego

• wskazuje na mapie obszary
wyst powania monsunu

• wyja nia znaczenie terminu
„tarasy”

• omawia, na podstawie
schematu, cyrkulacj
monsunow  w Azji
Po udniowej i Po udniowo-
-Wschodniej

• porównuje, na podstawie
diagramu, wielko  produkcji
ry u w wybranych krajach

• wskazuje na mapie obszary
odznaczaj ce si  intensywn
upraw  ry u i podaje ich
nazwy

• opisuje wymagania
klimatyczno-glebowe ry u

• wykazuje znaczenie
tarasowania stoków

• wykazuje zwi zek pomi dzy
rytmem upraw
i „kultur  ry u” a cechami
klimatu monsunowego
w Azji Po udniowej
i Po udniowo-
-Wschodniej

• opisuje przyrodnicze
i spo eczno-gospodarcze skutki
zaburzenia rytmu cyrkulacji
monsunowej

• analizuje wp yw cyrkulacji
monsunowej w Azji
Po udniowej i  Po udniowo-
Wschodniej na ycie
codzienne
i gospodarowanie
mieszka ców tych regionów

• wykazuje znaczenie ry u dla
kultury spo ecze stwa
azjatyckiego



12. Chiny – najludniejszy
kraj wiata

• wskazuje na mapie Chiny,
podaje nazw  ich stolicy oraz
nazwy pa stw s siaduj cych

• wskazuje na mapie krainy
geograficzne oraz
najwa niejsze rzeki
w Chinach oraz wymienia ich
nazwy

• podaje liczb  ludno ci Chin
• opisuje bariery osadnicze w

Chinach Zachodnich
• wymienia nazwy bogactw

mineralnych Chin
• wskazuje najdynamiczniej

rozwijaj ce si  dzia y
gospodarki w Chinach

• wymienia nazwy g ównych
ro lin uprawnych

• wymienia najwa niejsze cechy
gospodarki Chin

• okre la po enie
geograficzne oraz cechy
rodowiska przyrodniczego

Chin
• wyja nia zjawisko zachwiania

równowagi p ci
• opisuje uwarunkowania

rozwoju rolnictwa
w Chinach

• wyja nia zale no  mi dzy
warunkami przyrodniczymi
a rozmieszczeniem ludno ci
Chin

• opisuje uwarunkowania
rozwoju gospodarczego Chin

• okre la miejsce Chin
w wiatowej wymianie
towarowej

• wskazuje na mapie oraz
nazywa obszary
o du ej koncentracji
przemys u w Chinach

• analizuje wykresy i dane
dotycz ce liczby ludno ci i
wspó czynnika przyrostu
naturalnego w Chinach

• wyja nia, na czym polega
chi ski program kontroli
urodze

• okre la cele i skutki programu
kontroli urodze

• porównuje warto  PKB Chin z
warto ci  PKB innych krajów

• wyja nia kierunki rozwoju
gospodarczego Chin

• wskazuje zmiany znaczenia
Chin
w gospodarce wiatowej

• wykazuje przyczyny migracji
ludno ci Chin
ze wsi do miast

• wykazuje zale no ci mi dzy
warunkami przyrodniczymi
a rozwojem gospodarczym
Chin

• analizuje przyczyny
szybkiego rozwoju
gospodarczego Chin
w ostatnich latach

• omawia kontrasty przyrodnicze
Chin

• wykazuje wp yw Chin na
wiatow  gospodark



13. Japonia – kraj
kwitn cej gospodarki

• wskazuje na mapie wiata
Japoni  i podaje nazw  jej
stolicy

• wymienia najwa niejsze cechy
rodowiska przyrodniczego

Japonii
• opisuje skutki trz sie  ziemi,

tajfunów i tsunami
• wymienia dzia ania

umo liwiaj ce ycie i
gospodarowanie w trudnych
warunkach przyrodniczych

• wymienia japo skie produkty
znane na ca ym wiecie

• wymienia nazwy g ównych
ro lin uprawnych

• przedstawia znaczenie
rybo ówstwa dla gospodarki
Japonii

• podaje liczb  mieszka ców
Japonii

• wskazuje na mapie wielkie
miasta Japonii i wymienia ich
nazwy

• wymienia najwa niejsze cechy
japo skiej gospodarki

• opisuje po enie
geograficzne Japonii na
podstawie mapy
ogólnogeograficznej

•omawia cechy rodowiska
przyrodniczego Japonii

• charakteryzuje klimat Japonii
• wyja nia przyczyny

dynamicznego rozwoju
Japonii po II wojnie
wiatowej

• wyja nia znaczenie du ych
nak adów finansowych na

wiat  i badania naukowe
• opisuje udzia  us ug w

strukturze PKB
• wyja nia znaczenie transportu

dla gospodarki Japonii
• opisuje czynniki

pozaprzyrodnicze sprzyjaj ce
rozwojowi rolnictwa w
Japonii

• wyja nia znaczenie terminu
„marikultura”

• charakteryzuje geograficzne
czynniki kszta tuj ce klimat
Japonii

• wyja nia wp yw cyrkulacji
monsunowej na klimat Japonii

• wykazuje znaczenie czynników
spo eczno-
-kulturowych dla tworzenia
nowoczesnej gospodarki Japonii
na tle niekorzystnych cech
rodowiska przyrodniczego

• analizuje struktur  eksportu
Japonii i formu uje wnioski

• wyja nia, dlaczego g ówne
rodki gospodarcze Japonii

skoncentrowane s  na
wybrze ach tego kraju

• przedstawia przyczyny du ej
sto ci zaludnienia na wyspie

Honsiu

• opisuje skutki po enia
Japonii w strefie
aktywno ci wulkanicznej
i sejsmicznej

• wykazuje przyczyny i
znaczenie dzia
umo liwiaj cych ycie w
trudnych warunkach
przyrodniczych

• wykazuje, e Japonia jest
pot  gospodarcz

• opisuje znaczenie
marikultury dla gospodarki
Japonii

• wykazuje przyczyny i skutki
spowolnienia gospodarczego
Japonii



14. Indie – pa stwo
bogaczy i n dzarzy

• wskazuje na mapie Indie,
podaje nazw  ich stolicy oraz
nazwy pa stw s siaduj cych

• wskazuje na mapie g ówne
krainy geograficzne i rzeki
Indii oraz wymienia ich nazwy

• podaje liczb  ludno ci Indii
• przedstawia uwarunkowania

wysokiego przyrostu
naturalnego w Indiach

• wymienia nazwy g ównych
ro lin uprawnych

• wymienia nazwy bogactw
mineralnych Indii

• wymienia najwa niejsze cechy
gospodarki Indii
• opisuje kontrasty spo eczne

i gospodarcze w Indiach

• okre la po enie
geograficzne Indii

• omawia cechy rodowiska
przyrodniczego Indii

• omawia prognozy wzrostu
liczby ludno ci Indii

• wyja nia znaczenie terminu
„zielona rewolucja”

• opisuje poziom rozwoju
rolnictwa Indii

• charakteryzuje
uwarunkowania rolnictwa
Indii

• wyja nia, dlaczego w Indiach
wyst puje du e pog owie
byd a

• przedstawia czynniki rozwoju
przemys u w Indiach

• wskazuje na mapie
gospodarczej Indii wybrane

rodki przemys u high-tech

• analizuje diagram ilustruj cy
zmiany liczby ludno ci w XX i
XXI wieku

• wykazuje problemy zwi zane ze
stale zwi kszaj  si  liczb
ludno ci Indii

• wyja nia przyczyny
gwa townego rozwoju
nowoczesnych technologii w
Indiach

• opisuje system kastowy
spo ecze stwa Indii

• analizuje poziom rozwoju
gospodarczego Indii

• analizuje cechy indyjskiego
rolnictwa
i formu uje wnioski

• wyja nia przyczyny
dynamicznego rozwoju
nowoczesnych us ug w
Indiach

• przewiduje spo eczno-
-gospodarcze skutki eksplozji
demograficznej
w Indiach

• wykazuje wp yw hinduizmu
na ycie
i dzia alno  ludzi

• uzasadnia lokalizacj  okr gów
przemys owych w Indiach



15. Czarne z oto Bliskiego
Wschodu

• wyja nia znaczenie terminu
„Bliski Wschód”

• wskazuje na mapie
ogólnogeograficznej pa stwa
nale ce
do regionu Bliskiego Wschodu

• wymienia cechy rodowiska
przyrodniczego
i gospodarki Bliskiego
Wschodu

• wymienia nazwy pa stw, na
których obszarze znajduj  si
najbogatsze z a ropy
naftowej

• wyja nia znaczenie terminu
„OPEC”

• opisuje cechy kultury
islamskiej

• opisuje po enie
geograficzne Bliskiego
Wschodu

• wskazuje na mapie
ogólnogeograficznej pa stwa
Bliskiego Wschodu i ich
stolice oraz podaje ich nazwy

• opisuje warunki naturalne
Bliskiego Wschodu

• charakteryzuje zasoby ropy
naftowej na Bliskim
Wschodzie

• charakteryzuje region
Bliskiego Wschodu pod

tem kierunków
i poziomu rozwoju
gospodarczego

• przedstawia dzia ania pa stw
Bliskiego Wschodu maj ce na
celu uniezale nienie si  od
wydobycia ropy naftowej

• charakteryzuje gospodark
krajów Bliskiego Wschodu,
w których nie wydobywa si
ropy naftowej

• wskazuje na mapie
i wymienia nazwy obszarów
na Bliskim Wschodzie
obj tych konfliktami
zbrojnymi

• wskazuje warunki przyrodnicze
Bliskiego Wschodu
niekorzystne dla dzia alno ci
gospodarczej cz owieka

• analizuje rozmieszczenie, zasoby
i wydobycie ropy naftowej na
Bliskim Wschodzie na podstawie
map tematycznych
i danych statystycznych

• analizuje udzia  pa stw
Bliskiego Wschodu
w wiatowym wydobyciu ropy
naftowej i formu uje wnioski

• analizuje warto  PKB
w przeliczeniu na jednego
mieszka ca
w wybranych krajach
Bliskiego Wschodu
i formu uje wnioski

• charakteryzuje Bliski Wschód
pod k tem cech kulturowych,
zasobów ropy naftowej i
poziomu rozwoju
gospodarczego

• wykazuje korzy ci
gospodarcze i spo eczne
wynikaj ce z eksportu ropy
naftowej oraz produktów
powsta ych
w wyniku jej przetworzenia

• porównuje wydobycie ropy
naftowej z warto ci  PKB na
jednego mieszka ca
w poszczególnych krajach
Bliskiego Wschodu

• opisuje wp yw religii na
gospodark  krajów
Bliskiego Wschodu i ycie
muzu manów

• analizuje skutki konfliktów na
Bliskim Wschodzie

• porównuje poziom ycia
mieszka ców
poszczególnych krajów
Bliskiego Wschodu

• uzasadnia tez , e konflikty na
Bliskim Wschodzie maj
wp yw na globaln
gospodark



16. rodowisko
przyrodnicze Starego
Kontynentu

• wskazuje na mapie wiata
Europ

• wskazuje na mapie wybrane
elementy linii brzegowej
Europy
i wymienia ich nazwy

• wskazuje na mapie wybrane
niziny, wy yny i góry Europy
oraz wymienia ich nazwy

• wymienia cechy
ukszta towania powierzchni
Europy
na podstawie mapy

• wskazuje na mapie wybrane
europejskie rzeki i jeziora oraz
wymienia ich nazwy

• okre la po enie
geograficzne Europy
na podstawie mapy
ogólnogeograficznej

• charakteryzuje lini  brzegow
Europy na podstawie mapy

• porównuje redni  wysoko
Europy ze redni  wysoko ci
innych kontynentów

• wykazuje typowo nizinny
charakter ukszta towania
powierzchni Europy
na podstawie mapy

• przedstawia czynniki
geograficzne wp ywaj ce na
klimat Europy

• opisuje klimat Europy na
podstawie mapy

• wyja nia znaczenie terminu
„kontynentalizm klimatu”

• charakteryzuje wybrane strefy
ro linne Europy

• opisuje rozmieszczenie wód
powierzchniowych w Europie
na podstawie mapy

• opisuje po enie
geograficzne i granice Europy
z innymi kontynentami na
mapie ogólnogeograficznej
wiata

• porównuje lini  brzegow
Europy z lini  brzegow
innych kontynentów

• porównuje ukszta towanie
powierzchni Europy
z ukszta towaniem powierzchni
innych kontynentów

• wyja nia wp yw zlodowace  na
rze  powierzchni Europy

• wyja nia zale no ci mi dzy
typem klimatu a
wyst powaniem formacji
ro linnych

• wyja nia wp yw dzia alno ci
rzek na rze  powierzchni
Europy

• wyja nia gene  wybranych
europejskich jezior

• oblicza rozci
po udnikow
i równole nikow  Europy

• przedstawia genez
powstawania gór
w Europie

• wykazuje wp yw
czynników geograficznych
na cechy klimatu Europy

• wykazuje zwi zki mi dzy
budow  geologiczn
a ukszta towaniem
pionowym Europy

• wykazuje nast pstwa
po udnikowej
i równole nikowej
rozci ci Europy

Europa

17. Europa – kontynent
nowych pa stw

• omawia przemiany
polityczne w Europie po
1989 roku

• wymienia nazwy wybranych
krajów Europy

• wyja nia znaczenie terminu
„terytorium zale ne”

• wskazuje najmniejsze
i najwi ksze pa stwa Europy
pod wzgl dem powierzchni i
liczby ludno ci na mapie
politycznej Europy

• wyja nia przyczyny zmian na
mapie politycznej Europy po
1989 roku

• wyja nia skutki rozpadu
ZSRR

• wymienia nazwy wybranych
krajów Europy i ich stolic

• wskazuje na mapie kraje
po one zarówno w Europie,
jak i w Azji oraz wymienia
ich nazwy

• przedstawia terytoria zale ne
wybranych krajów

• wyja nia znaczenie terminu
„suwerenno ”

• wykazuje znaczenie
procesów integracyjnych
zachodz cych w Europie

• opisuje cele i zadania
Unii Europejskiej

• analizuje przyczyny rozpadu
ZSRR
i Jugos awii

• wyró nia regiony
geopolityczne Europy
i uzasadnia ich powstanie



18. Europa si  starzeje • podaje liczb  ludno ci Europy
• wymienia przyczyny niskiego

przyrostu naturalnego
• wymienia nazwy krajów o

najni szym
i najwy szym wspó czynniku
przyrostu naturalnego w
Europie

• wymienia nazwy krajów, które
zamieszkuje ludno  o
najwi kszej redniej d ugo ci
ycia

• wymienia czynniki
wp ywaj ce na d ugo ycia
w Europie

• opisuje liczb  ludno ci
Europy na tle liczby ludno ci
wiata

• przedstawia zmiany liczby
ludno ci
w Europie w latach
2000–2007

• analizuje przyczyny
i skutki niskiego przyrostu
naturalnego

• porównuje wspó czynnik
przyrostu naturalnego w
wybranych krajach Europy

• porównuje udzia  ludno ci
powy ej 65 roku ycia w
strukturze wiekowej
wybranych pa stw Europy

• porównuje struktur  wiekow
ludno ci Europy i Afryki

• wykazuje, e tempo wzrostu
liczby ludno ci
w Europie jest najni sze na
wiecie

• analizuje piramid  p ci
i wieku i formu uje wnioski

• porównuje warto
wspó czynnika przyrostu
naturalnego z odsetkiem ludno ci
powy ej 65 roku ycia i
formu uje wnioski

• wyja nia przyczyny starzenia
si  europejskich spo ecze stw

• wykazuje konsekwencje
starzenia si  spo ecze stw
europejskich

• analizuje prognozy zmian
demograficznych
w Europie

• uzasadnia twierdzenie, e
spo ecze stwo europejskie
si  starzeje

• wyja nia przyczyny
i skutki wyd ania si
redniej d ugo ci ycia

• analizuje problemy
demograficzne Europy
i formu uje wnioski



19. Ludno  i urbanizacja
w Europie

• opisuje ró nice w wygl dzie
osób pochodz cych z ró nych
cz ci Europy

• wymienia odmiany cz owieka
zamieszkuj ce Europ

• wymienia nazwy rodzin
zykowych, do których nale
zyki europejskie

• wymienia nazwy pa stw, w
których obowi zuje wi cej ni
jeden j zyk urz dowy

• wymienia przyk ady
zró nicowania kulturowego
mieszka ców Europy

• wskazuje na mapie obszary o
najwi kszej
i najmniejszej g sto ci
zaludnienia w Europie oraz
wymienia ich nazwy

• wskazuje na mapie najwi ksze
miasta Europy oraz wymienia
ich nazwy

• opisuje, na podstawie mapy,
po enie Londynu

• wyja nia znaczenie terminu
„wielokulturowo ”

• przedstawia zró nicowanie
zykowe mieszka ców

Europy
• opisuje struktur  wyznaniow

mieszka ców Europy
• opisuje, na podstawie map

tematycznych, zró nicowanie
regionalne, kulturowe,
narodowo ciowe
i etniczne wspó czesnej
Europy

• opisuje rozmieszczenie
ludno ci w Europie na
podstawie mapy

• omawia przyczyny wysokiego
wska nika urbanizacji w
Europie

• wyja nia znaczenie terminu
„metropolia”
i wymienia przyk ady
europejskich metropolii

• wyja nia, dlaczego Londyn
jest nazywany „miastem
wiata”

• porównuje struktur
wyznaniow  ludno ci
w wybranych pa stwach Europy

• opisuje, na podstawie mapy,
rozmieszczenie ludów Europy

• opisuje przyczyny
i konsekwencje zró nicowania
ludno ci Europy

• omawia po enie oraz uk ad
przestrzenny Londynu

• przedstawia znaczenie Londynu
jako wiatowej metropolii

• wykazuje
wielokulturowo  Europy

• wykazuje skutki
wielokulturowo ci
mieszka ców Europy

• wyja nia przyczyny
warunkuj ce rozmieszczenie
ludno ci w Europie

• uzasadnia, e Europa
charakteryzuje si  warunkami
przyrodniczymi
i pozaprzyrodniczymi
korzystnymi dla osadnictwa

• analizuje zró nicowanie
wska nika urbanizacji w
wybranych krajach Europy



20. Surowe rodowisko
Europy Pó nocnej

• wyja nia znaczenie terminu
„kraje skandynawskie”

• wskazuje kraje Europy
Pó nocnej na mapie
i wymienia ich nazwy

• wymienia warunki przyrodnicze
Europy Pó nocnej niesprzyjaj ce
dzia alno ci cz owieka

• wymienia cechy rodowiska
przyrodniczego Europy
Pó nocnej sprzyjaj ce
dzia alno ci cz owieka

• wymienia nazwy g ównych
bogactw naturalnych krajów
skandynawskich

• przedstawia g ówne dzia y
przemys u dynamicznie
rozwijaj ce si  w krajach
Europy Pó nocnej

• opisuje, na podstawie mapy,
rozmieszczenie g ównych

rodków miejskich w Europie
Pó nocnej

• opisuje po enie pa stw
Europy Pó nocnej

• opisuje warunki przyrodnicze
Europy Pó nocnej

• wyja nia agodz cy wp yw
pr du morskiego na cechy
klimatu Europy Pó nocnej

• wyja nia znaczenie terminu
„okres wegetacyjny”

• charakteryzuje rolnictwo
Europy Pó nocnej

• omawia znaczenie upraw
ro lin
w specjalnie ogrzewanych
i do wietlanych szklarniach

• wykazuje znaczenie po enia
Skandynawii i omawia
sposoby wykorzystania mórz

• analizuje wielko  po owów
ryb
w wybranych krajach wiata i
krajach Europy Pó nocnej

• przedstawia wykorzystanie
surowców odnawialnych
w produkcji energii

• charakteryzuje rodowisko
przyrodnicze krajów Europy
Pó nocnej

• wyja nia, dlaczego porty
morskie po one za ko em
podbiegunowym nie zamarzaj

• wykazuje zale no ci mi dzy
warunkami klimatycznymi a
typow  ro linno ci  krajów
Europy Pó nocnej

• analizuje i ocenia struktur
ytkowania ziemi w Europie

Pó nocnej
• ocenia poziom ycia

mieszka ców Europy
Pó nocnej

• wykazuje wp yw warunków
naturalnych na rozmieszczenie
ludno ci w Europie Pó nocnej

• wykazuje, na podstawie map
tematycznych, zwi zki mi dzy

ównymi cechami rodowiska
przyrodniczego Europy
Pó nocnej a g ównymi
kierunkami rozwoju
gospodarczego

• wykazuje niekorzystny
wp yw warunków
rodowiska przyrodniczego

Europy Pó nocnej na
dzia alno  gospodarcz
cz owieka

• porównuje rodowisko
przyrodnicze krajów
Europy Pó nocnej

• charakteryzuje zjawisko
odp ywu ludno ci z obszarów
pó nocnej Skandynawii

• przedstawia walory
turystyczne krajów Europy
Pó nocnej



21. Gospodarka
w cieniu Alp

• wyja nia znaczenie terminu
„kraje alpejskie”

• wskazuje kraje alpejskie na
mapie ogólnogeograficznej,
wymienia nazwy tych pa stw
oraz nazwy ich stolic

• wyja nia znaczenie terminu
„granica wiecznego niegu”

• wymienia czynniki decyduj ce
o wyst powaniu lodowców
górskich
w Alpach

• wymienia wiod ce dzia y
gospodarki krajów alpejskich

• opisuje specyfik
rozmieszczenia ludno ci w
Alpach

• wskazuje najwi ksze miasta
alpejskie na mapie i wymienia
ich nazwy

• omawia po enie krajów
alpejskich na podstawie mapy
ogólnogeograficznej

• opisuje warunki klimatyczne
w Alpach

• wyja nia wyst powanie
róde  wielu rzek

europejskich w Alpach
• charakteryzuje pi tra

klimatyczno-ro linne
w Alpach

• opisuje rze  Alp
• opisuje g ówne kierunki

rozwoju gospodarczego
krajów alpejskich

• charakteryzuje struktur
przemys u krajów alpejskich

• ocenia warunki rozwoju
hydroenergetyki
w krajach alpejskich

• opisuje rozmieszczenie miast i
sto  zaludnienia w krajach

alpejskich

• charakteryzuje rodowisko
przyrodnicze krajów alpejskich

• wykazuje wp yw gór na
rodowisko przyrodnicze i

gospodark  krajów alpejskich
• analizuje struktur  u ytkowania

ziemi
w krajach alpejskich
i formu uje wnioski

• wykazuje, e kraje alpejskie
nale  do pa stw wysoko
rozwini tych

• charakteryzuje czynniki
decyduj ce o wykszta ceniu
pi ter klimatyczno-
ro linnych
w Alpach

• wykazuje znaczenie
sektora us ug
turystycznych
i finansowych dla
gospodarki krajów
alpejskich

• wykazuje odr bno
kulturow  mieszka ców
gór

• charakteryzuje genez  rze by
alpejskiej

• analizuje czynniki decyduj ce
o rozwoju sektora
finansowego
w Szwajcarii



22. Turystyczne bogactwo
Europy Po udniowej

• wyja nia znaczenie terminu
„kraje ródziemnomorskie”

• wskazuje na mapie kraje
Europy Po udniowej i
wymienia nazwy ich stolic

• przedstawia turystyczn
atrakcyjno  regionu
ródziemnomorskiego

• wskazuje na mapie wyspy
po one na Morzu

ródziemnym i wymienia
ich nazwy

• wskazuje na mapie góry
znajduj ce si  na obszarze
po udniowej Europy i
wymienia ich nazwy

• wyja nia znaczenie terminu
„makia”

• wymienia przyk ady atrakcji
turystycznych po udniowej
Europy

• omawia po enie
geograficzne krajów
ródziemnomorskich na

podstawie mapy
ogólnogeograficznej

• opisuje warunki rodowiska
przyrodniczego krajów
ródziemnomorskich

• charakteryzuje warunki
klimatyczne i ro linno
krajów ródziemnomorskich
na podstawie map
tematycznych

• charakteryzuje walory
przyrodnicze
i pozaprzyrodnicze krajów
Europy Po udniowej

• opisuje, na podstawie mapy
tematycznej, rozmieszczenie
najwa niejszych o rodków
turystycznych Europy
Po udniowej

• wykazuje turystyczn
atrakcyjno  regionu
ródziemnomorskiego

• opisuje wybrane atrakcje
turystyczne regionu

• analizuje infrastruktur
turystyczn  i jej znaczenie dla
rozwoju turystyki Europy
Po udniowej

• wykazuje niekorzystny wp yw
turystyki na rodowisko
przyrodnicze

• ukazuje dziedzictwo kulturowe
krajów ródziemnomorskich

• wykazuje atrakcyjno
przyrodnicz  Europy
Po udniowej

• wykazuje zwi zki mi dzy
rozwojem turystyki a
warunkami
przyrodniczymi i
dziedzictwem
kulturowym

• ocenia rol  turystyki w
rozwoju gospodarczym
krajów Europy
Po udniowej

• wykazuje zale no ci miedzy
wielko ci  ruchu
turystycznego
a przychodami wybranych
krajów



23. Francja – rolnictwo
XXI wieku

• wskazuje na mapie
ogólnogeograficznej Francj  i
podaje nazw  jej stolicy

• wymienia czynniki
przyrodnicze i
pozaprzyrodnicze warunkuj ce
rozwój rolnictwa we Francji

• wymienia nazwy ro lin
uprawianych we Francji

• opisuje produkty
charakterystyczne dla
Francji

• opisuje po enie
geograficzne Francji

• charakteryzuje warunki
klimatyczno-glebowe
warunkuj ce rozwój rolnictwa
we Francji

• opisuje ukszta towanie
powierzchni terenu we Francji
na podstawie mapy

• wskazuje na mapie
gospodarczej
i charakteryzuje
najwa niejsze regiony
rolnicze Francji

• porównuje wielko  plonów
pszenicy
i buraków cukrowych

w wybranych krajach
• charakteryzuje Wspóln

Polityk  Roln  krajów Unii
Europejskiej

• identyfikuje cechy rolnictwa
towarowego

• analizuje struktur  u ytkowania
ziemi we Francji

• wykazuje wp yw klimatu na
rozmieszczenie upraw we
Francji

• wykazuje, na przyk adzie
rolnictwa Francji, zwi zek
mi dzy warunkami
przyrodniczymi
a kierunkiem
i efektywno ci  produkcji rolnej

• wykazuje, e przemys rodków
transportu ma du e znaczenie
dla gospodarki Francji

• wykazuje wp yw
czynników
pozaprzyrodniczych
na wielko  produkcji
ro linnej i zwierz cej

• dowodzi, e francuskie
rolnictwo jest wysoko
rozwini te

•ocenia, na podstawie danych
statystycznych, miejsce
Francji
w produkcji rolnej
w Europie

siedzi
Polski

24. Niemcy – pot ga
gospodarcza

• wymienia nazwy pa stw
siaduj cych

z Polsk  i wskazuje je na
mapie ogólnogeograficznej

• wskazuje na mapie
ogólnogeograficznej Niemcy,
podaje nazw  stolicy tego
pa stwa oraz nazwy krajów z
nim s siaduj cych

• wskazuje na mapie g ówne
krainy geograficzne
i najwa niejsze rzeki Niemiec
oraz wymienia ich nazwy

• przedstawia udzia
przemys u w strukturze PKB
Niemiec

• wymienia nazwy wybranych
ro lin uprawianych
w Niemczech

• opisuje d ugo ci granic Polski
z poszczególnymi pa stwami

• okre la po enie
geograficzne Niemiec na
mapie ogólnogeograficznej

• przedstawia czynniki
dynamicznego rozwoju
gospodarczego Niemiec

• wyja nia znaczenie transportu
dla gospodarki Niemiec

• wymienia przyczyny dobrego
rozwoju gospodarczego
Niemiec

• przedstawia, na podstawie
wskazanych róde  informacji
geograficznej, g ówne kierunki
i przyczyny zmian w strukturze
przemys u Zag bia Ruhry

• wykazuje wysoki poziom
rozwoju gospodarczego
Niemiec na podstawie warto ci
PKB i struktury zatrudnienia

• wykazuje znaczenie us ug dla
gospodarki Niemiec

• analizuje dzia ania Niemiec na
rzecz ochrony rodowiska

• przedstawia przyczyny spadku
tempa rozwoju gospodarczego
Niemiec na pocz tku XXI
wieku

• wyja nia przyczyny
i skutki ujemnego przyrostu
naturalnego
w Niemczech

• opisuje uwarunkowania rozwoju
rolnictwa Niemiec

• wykazuje wysoki poziom
rozwoju przemys u,
rolnictwa i us ug w
Niemczech

• analizuje uwarunkowania
rozwoju przemys u
przetwórczego i formu uje
wnioski

• dowodzi, e Niemcy znajduj
si  w cis ej czo ówce
najlepiej rozwini tych pa stw
wiata

• analizuje przyczyny migracji
ludno ci do Niemiec



25. owacja i Czechy –
wspólna przesz ,
odr bna przysz

• wskazuje na mapie
ogólnogeograficznej Czechy i

owacj , wymienia nazwy ich
stolic oraz nazwy pa stw

siaduj cych
z tymi krajami

• wskazuje na mapie
i wymienia nazwy g ównych
krain geograficznych oraz
najwa niejszych rzek Czech i

owacji
• wymienia nazwy pa stw

cych g ównymi
partnerami handlowymi Czech
i S owacji

• wymienia nazwy mniejszo ci
narodowych zamieszkuj cych
Czechy i S owacj

• opisuje po enie
geograficzne S owacji
i Czech na mapie
ogólnogeograficznej

• przedstawia wspólne cechy
rodowiska przyrodniczego

Czech
i S owacji

• opisuje zasoby bogactw
naturalnych Czech
i S owacji

• opisuje atrakcje Czech i
owacji przyci gaj ce

turystów

• charakteryzuje
i porównuje, na podstawie
ró nych róde  informacji
geograficznej, rodowisko
przyrodnicze Czech
i S owacji

• wykazuje podobie stwa
i ró nice w gospodarce tych
pa stw

• porównuje struktur  PKB oraz
struktur  zatrudnienia Czech
i S owacji

• analizuje demograficzne
podobie stwa i ró nice Czech
i S owacji

• przedstawia problemy
spo eczno ci romskiej
zamieszkuj cej S owacj

• podaje przyczyny rozpadu
Czechos owacji

• porównuje tempo rozwoju
gospodarczego Czech i

owacji oraz formu uje
wnioski

• porównuje rodowisko
spo eczno-gospodarcze
po udniowych s siadów
Polski oraz formu uje wnioski

• projektuje tygodniowy pobyt
na S owacji, uwzgl dniaj c
walory rodowiska
przyrodniczego
i kulturowego

26. Problemy gospodarcze
oraz demograficzne
Litwy, Bia orusi i
Ukrainy

• wskazuje na mapie
ogólnogeograficznej Litw ,
Bia oru
i Ukrain , wymienia nazwy
ich stolic oraz nazwy pa stw

siaduj cych z tymi krajami
• wskazuje na mapie g ówne

krainy geograficzne
i najwa niejsze rzeki Litwy,
Bia orusi i Ukrainy oraz
podaje ich nazwy

• wymienia najwa niejsze cechy
rodowiska przyrodniczego

i spo eczno-
-gospodarczego tych pa stw

• wymienia problemy
demograficzne Bia orusi,
Litwy i Ukrainy

• wyja nia znaczenie terminu
„depopulacja”

• opisuje po enie
geograficzne Litwy, Bia orusi
i Ukrainy

• charakteryzuje
i porównuje, na podstawie
ró nych róde  informacji
geograficznej, rodowisko
przyrodnicze Litwy, Bia orusi i
Ukrainy

• przedstawia cechy gospodarki
Litwy, Bia orusi i Ukrainy

• przedstawia wspó czesne
przemiany gospodarcze
Ukrainy

• przedstawia przyczyny
ujemnego przyrostu
naturalnego na Bia orusi,
Litwie i Ukrainie

• porównuje poziom rozwoju
gospodarczego Litwy, Bia orusi
i Ukrainy

• opisuje uwarunkowania rozwoju
gospodarki Litwy

• wyja nia przyczyny s abego
rozwoju gospodarczego
Bia orusi

• opisuje uwarunkowania rozwoju
rolnictwa na Ukrainie

• wyja nia przyczyny kryzysu
gospodarczego na Ukrainie po
rozpadzie ZSRR

• analizuje wspó czynnik
przyrostu naturalnego
na Bia orusi, Litwie
i Ukrainie oraz formu uje
wnioski

• przedstawia dzia ania rz dów
Litwy, Bia orusi
i Ukrainy maj ce na celu
zahamowanie depopulacji

• opisuje atrakcje turystyczne
Krymu

• analizuje histori
powstania Litwy,
Bia orusi i Ukrainy

• wykazuje zró nicowanie
gospodarcze tych pa stw

• ocenia zasoby bogactw
mineralnych Litwy,
Bia orusi i Ukrainy

• omawia efekty przemian
gospodarczych, które
nast pi y na Bia orusi,
Litwie i na Ukrainie

• wykazuje przyczyny
i skutki depopulacji na
Bia orusi, Litwie i Ukrainie

• porównuje rodowisko
spo eczno-gospodarcze
po udniowych
i wschodnich s siadów Polski
oraz formu uje wnioski



27. Rosja – najwi ksze
pa stwo wiata

• wskazuje na mapie
ogólnogeograficznej Rosj ,
wymienia nazw  jej stolicy

• wskazuje na mapie g ówne
krainy geograficzne, rzeki
i jeziora Rosji oraz wymienia
ich nazwy

• wymienia najwa niejsze cechy
rodowiska przyrodniczego

Rosji
• wyja nia znaczenie terminu

„wieloletnia zmarzlina”
• wymienia nazwy najg ciej

zaludnionych obszarów Rosji
• wymienia najwa niejsze

problemy ludno ciowe Rosji
• wymienia g ówne cechy

rosyjskiej gospodarki
• wymienia przyczyny

ujemnego przyrostu
naturalnego w Rosji

• wymienia nazwy bogactw
naturalnych Rosji

• okre la po enie
geograficzne Rosji na mapie
ogólnogeograficznej

• omawia cechy ukszta towania
powierzchni Rosji

• charakteryzuje strefy
klimatyczno-ro linne Rosji

• opisuje rozmieszczenie
ludno ci w Rosji na podstawie
mapy g sto ci zaludnienia

• wyja nia przyczyny
depopulacji w Rosji

• przedstawia przyczyny
spadku wspó czynnika
urodze  w Rosji

• wskazuje na mapie
i wymienia nazwy obszarów
w Rosji
o du ej koncentracji
przemys u

• opisuje zró nicowanie
etniczne, j zykowe
i religijne mieszka ców Rosji

• przedstawia uwarunkowania
niewielkiego zaludnienia w
cz ci Rosji po onej na
wschód od Uralu

• wykazuje konsekwencje
przyrodnicze du ej rozci ci
równole nikowej
i po udnikowej Rosji

• wskazuje na mapie obszary
wyst powania wieloletniej
zmarzliny

• wykazuje wp yw wyst powania
wieloletniej zmarzliny na
dzia alno  cz owieka

• wykazuje zró nicowanie
przyrodnicze Rosji

• przewiduje skutki depopulacji w
Rosji

• opisuje uwarunkowania rozwoju
przemys u w Rosji

• wykazuje, e gospodarka Rosji
ma charakter surowcowy

• analizuje struktur  eksportu
Rosji
i formu uje wnioski

• omawia najwa niejsze problemy
rosyjskiego rolnictwa

• wykazuje zró nicowanie
warunków przyrodniczych
oraz ich wp yw na
rozmieszczenie ludno ci
i dzia alno  gospodarcz

• analizuje zmiany przyrostu
naturalnego
w Rosji i formu uje
wnioski

• wyja nia przyczyny
i skutki spadku redniej

ugo ci ycia w ród
czyzn w Rosji

• wykazuje zró nicowanie
narodowo ciowe
i kulturowe spo ecze stwa
rosyjskiego

• wyja nia rol  Rosji
w wiatowej gospodarce i
polityce

• wykazuje zró nicowanie
gospodarcze Rosji

• uzasadnia tez , e Rosja jest
krajem o wielkich
mo liwo ciach gospodarczych

• przedstawia przyczyny
dysproporcji spo ecznych w
Rosji


