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PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU GEOGRAFIA

III etap edukacyjny

I. Korzystanie z ró nych róde  informacji geograÞ cznej. 

Ucze  dokonuje obserwacji i pomiarów w terenie; potraÞ  korzysta  z pla-
nów, map, fotograÞ i, rysunków, wykresów, danych statystycznych, tekstów 
ród owych oraz technologii informa cyjno-komunikacyjnych w celu groma-

dzenia, przetwarzania i prezentowania informacji geograÞ cznych.

II.  IdentyÞ kowanie zwi zków i zale no ci oraz wyja nianie zjawisk i procesów.

Ucze  pos uguje si  podstawowym s ownictwem geograÞ cznym w toku opi-
sywania oraz wyja niania zjawisk i procesów zachodz cych w rodowisku 
geograÞ cznym; identyÞ kuje zwi zki i zale no ci w rodowisku przyrodni-
czym, gospodarce i yciu spo ecznym w ró nych skalach przestrzennych (lo-
kalnej, regionalnej, krajowej, globalnej); rozumie wzajemne relacje przyroda-
-cz owiek; wyja nia zró nicowanie przestrzenne warunków rodowiska 
przyrodniczego oraz dzia alno ci cz owieka na Ziemi. 

III. Stosowanie wiedzy i umiej tno ci geograÞ cznych w praktyce. 

Ucze  wykorzystuje wiedz  i umiej tno ci geograÞ czne w celu lepszego ro-
zumienia wspó  czesnego wiata i swojego w nim miejsca; stosuje wiadomo ci 
i umiej tno ci geograÞ czne w yciu codziennym, m.in. w racjonalnym wyko-
rzystaniu zasobów rodowiska.

IV. Kszta towanie postaw. 

Ucze  rozwija w sobie: ciekawo  wiata poprzez zainteresowanie w asnym 
regionem, Polsk , Europ  i wiatem; wiadomo  warto ci i poczucie odpo-
wiedzialno ci za rodowisko przy rodnicze i kulturowe w asnego regionu 
i Polski; patriotyzm i poczucie to samo ci (lokalnej, regionalnej, narodowej) 
przy jednoczesnym poszanowaniu innych narodów i spo ecz no ci – ich sys-
temów warto ci i sposobów ycia.

 

1.  Mapa – umiej tno ci czytania, interpretacji i pos ugiwania si  map . 
Ucze :

1)  wykazuje znaczenie skali mapy w przedstawianiu ró nych informacji 
geogra Þ cznych na mapie; pos uguje si  skal  mapy do obliczenia od-
leg o ci w terenie;

2)  odczytuje z map informacje przedstawione za pomoc  ró nych me-
tod karto graÞ cznych;

3)  pos uguje si  w terenie planem, map  topograÞ czn , turystyczn , 
samocho dow  (m.in. orientuje map  oraz identyÞ kuje obiekty geo-
graÞ czne na mapie i w tere nie);

Cele kszta cenia 

– wymagania 

ogólne

Tre ci nauczania 

 – wymagania 

szczegó owe
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4)  identyÞ kuje po o enie i charakteryzuje odpowiadaj ce sobie obiekty 
geograÞ czne na fotograÞ ach, zdj ciach lotniczych i satelitarnych oraz 
mapach topograÞ cznych;

5)  dobiera odpowiedni  map  w celu uzyskania okre lonych informacji 
geogra Þ cz nych;

6)  okre la po o enie geograÞ czne oraz matematyczno-geograÞ czne 
punktów i obsza rów na ma pie; 

7)  lokalizuje na mapach (równie  konturowych) kontynenty oraz naj-
wa niejsze obiekty geograÞ czne na wiecie i w Polsce (niziny, wy y-
ny, góry, rzeki, jeziora, wyspy, morza, pa stwa itp.);

8)  analizuje i interpretuje tre ci map ogólnogeograÞ cznych, tematycznych, 
turystycz nych; 

9)  projektuje i opisuje trasy podró y na podstawie map turystycznych, 
topo gra Þ cznych i sa mo chodowych.

2. Kszta t, ruchy Ziemi i ich nast pstwa. Ucze :

1)  podaje g ówne cechy kszta tu i wymiarów Ziemi; odczytuje wspó -
rz dne geograÞ czne na glo bu sie; 

2)  pos uguje si  ze zrozumieniem poj ciami: ruch obrotowy Ziemi, czas 
s oneczny, czas strefowy; podaje cechy ruchu obrotowego; wyja nia, 
dlaczego zosta y wpro wadzone strefy czasowe i granica zmiany daty; 
pos uguje si  map  stref cza so wych do okre lania ró nicy czasu stre-
fowego i s onecz nego na Ziemi;

3)  podaje cechy ruchu obiegowego Ziemi; przedstawia (wykorzystuj c 
równie  w asne obserwacje) zmiany w o wietleniu Ziemi oraz w d u-
go ci trwania dnia i nocy w ró nych szeroko ciach geograÞ cznych 
i porach roku; 

4)  podaje najwa niejsze geograÞ czne nast pstwa ruchów Ziemi.

3. Wybrane zagadnienia geograÞ i Þ zycznej. Ucze : 

1)  charakteryzuje wp yw g ównych czynników klimatotwórczych na 
klimat;

2)  charakteryzuje na podstawie wykresów lub danych liczbowych prze-
bieg tempe ratury powietrza i opadów atmosferycznych w ci gu roku 
w wybranych stacjach meteoro logicznych po o onych w ró nych 
strefach klimatycznych; oblicza ampli tud  i re d ni  temperatur  po-
wietrza; wykazuje na przyk adach zwi zek mi dzy wysoko  ci  S o -
ca a temperatur  powietrza;

3)  wykazuje zró nicowanie klimatyczne Ziemi na podstawie analizy 
map tempe ratury po wietrza i opadów atmosferycznych oraz map 
stref klimatycznych na Ziemi;

4)  podaje na podstawie map tematycznych zale no ci mi dzy strefami 
o wietlenia Ziemi a stre fami klimatycznymi oraz wykazuje wp yw kli-
matu na zró nico wanie ro lin no ci i gleb na Ziemi;
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5)  podaje g ówne cechy p ytowej budowy litosfery; wykazuje zwi zki 

pomi dzy p ytow  budow  litosfery a wyst powaniem zjawisk wul-

kanicznych i trz sie  ziemi;

6)  pos uguje si  ze zrozumieniem poj ciem wietrzenia i erozji; przedsta-

wia rze botwórcz  rol  wód p yn cych, fal morskich, wiatru, l dolo-

dów i lodow ców górskich; 

7)  rozpoznaje i opisuje w terenie formy rze by powsta e w wyniku dzia-

ania czynników rze botwórczych.

4. Po o enie i rodowisko przyrodnicze Polski. Ucze :

1)  charakteryzuje, na podstawie map ró nej tre ci, po o enie w asnego 

regionu w Pol sce oraz po o enie Polski na wiecie i w Europie; opisu-

je podzia  admini stracyjny Polski; podaje nazwy i wskazuje na mapie 

województwa oraz ich stolice;

2)  opisuje najwa niejsze wydarzenia (obrazy) z przesz o ci geologicznej 

Polski: po w stanie w gla kamiennego, powstawanie gór, zalewy mórz, 

zlodowacenia; wyka zu je zale no ci pomi dzy wspó czesn  rze b  

Polski a wybranymi wydarzeniami geo logicz nymi;

3)  rozpoznaje g ówne rodzaje ska  wyst puj cych we w asnym regionie 

i w Pol sce; wska zuje na mapie najwa niejsze obszary ich wyst powa-

nia; podaje przyk ady wy ko rzystania ska  w ró nych dziedzinach y-

cia cz owieka;

4)  podaje g ówne cechy klimatu Polski; wykazuje ich zwi zek z czynnikami 

je kszta  tuj  cymi; wyja nia mechanizm powstawania wiatru halnego 

i bryzy mor skiej;

5)  wymienia g ówne rodzaje zasobów naturalnych Polski i w asnego re-

gionu: lasów, wód, gleb, surowców mineralnych; korzystaj c z mapy, 

opisuje ich rozmieszczenie i okre la znaczenie gospodarcze.

5. Ludno  Polski. Ucze :

1)  wyja nia i poprawnie stosuje podstawowe poj cia z zakresu demo-

graÞ i: przyrost natu ral ny, urodzenia i zgony, rednia d ugo  ycia;

2)  odczytuje z ró nych róde  informacji (m.in. rocznika statystyczne-

go oraz pira midy p ci i wieku) dane dotycz ce: liczby ludno ci Polski, 

urodze , zgonów, przy rostu na tu ralnego, struktury p ci, redniej d u-

go ci ycia w Polsce; odczytuje wielko  i g ó w ne kierunki migracji 

z Polski i do Polski;

3)  charakteryzuje, na podstawie map g sto ci zaludnienia, zró nicowa-

nie rozmiesz czenia ludno ci w Polsce i zamieszkiwanym regionie oraz 

wyja nia te ró nice czynnikami przyrodniczymi, historycznymi, eko-

nomicznymi;

4)  wykazuje ró nice w strukturze zatrudnienia ludno ci w Polsce i we 

w asnym regio nie; 
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5)  podaje g ówne, aktualne problemy rynku pracy w Polsce i we w a-

snym regionie;

6)  analizuje, porównuje, ocenia rozmieszczenie i wielko  miast w Pol-

sce i zamie  szki wa nym regionie; wyja nia przyczyny rozwoju wielkich 

miast w Polsce.

6. Wybrane zagadnienia geograÞ i gospodarczej Polski. Ucze :

1)  wyró nia g ówne cechy struktury u ytkowania ziemi, wielko ci i w a-

sno ci gospo darstw rolnych, zasiewów i hodowli w Polsce na podsta-

wie analizy map, wykre sów, danych licz bowych;

2)  podaje przyczyny zró nicowania w rozmieszczeniu wybranych 

upraw (pszenicy, ziem niaków, buraków cukrowych) oraz chowu by-

d a i trzody chlewnej w Polsce; 

3)  przedstawia, na podstawie ró nych róde  informacji, struktur  wy-

korzystania róde  energii w Pol sce i ocenia jej wp yw na stan rodo-

wiska przyrodniczego;

4)  wyja nia przyczyny zmian zachodz cych w przemy le w Polsce i we 

w asnym regio nie oraz wskazuje najlepiej rozwijaj ce si  obecnie 

w Polsce ga zie pro dukcji prze my s o wej;

5)  rozró nia rodzaje us ug; wyja nia szybki rozwój wybranych us ug 

w Polsce i we w a s nym regionie; 

6)  wykazuje na przyk adach walory turystyczne Polski oraz opisuje 

obiekty znaj du j ce si  na Li cie wiatowego Dziedzictwa Kulturowe-

go i Przyrodniczego Ludzko ci;

7)  opisuje na podstawie map i wyja nia zró nicowanie g sto ci i jako ci 

sieci trans porto wej w Polsce i wykazuje jej wp yw na rozwój innych 

dziedzin dzia alno ci gospodar czej;

8)  wykazuje konieczno  ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturo-

wego w Pol sce; wymienia formy jego ochrony, proponuje konkretne 

dzia ania na rzecz jego ochrony we w asnym regionie.

7. Regiony geograÞ czne Polski. Ucze :

1)  wskazuje na mapie g ówne regiony geograÞ czne Polski;

2)  charakteryzuje, na podstawie map tematycznych, rodowisko przy-

rodnicze g ów nych regionów geograÞ cznych Polski, ze szczególnym 

uwzgl dnieniem w asnego regionu (równie  na podstawie obserwa-

cji terenowych);

3)  opisuje, na podstawie map tematycznych, najwa niejsze cechy go-

spodarki regio nów geograÞ cznych Polski oraz ich zwi zek z warun-

kami przyrod niczymi;

4)  przedstawia, np. w formie prezentacji multimedialnej, walory tury-

styczne wybra nego re gio nu geograÞ cznego, ze szczególnym uwzgl d-

nieniem jego walorów kul tu rowych;
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5)  projektuje i opisuje, na podstawie map turystycznych, tematycznych, 

ogólno geo gra Þ cz nych i w asnych obserwacji terenowych, podró  

wzd u  wybranej trasy we w asnym regionie, uwzgl dniaj c walory 

przy rod nicze i kulturowe;

6)  przedstawia g ówne cechy po o enia oraz rodowiska przyrodnicze-

go Morza Ba tyc kiego; wykazuje znaczenie gospodarcze Morza Ba -

tyckiego oraz przyczyny degra dacji jego wód. 

8. S siedzi Polski – zró nicowanie geograÞ czne, przemiany. Ucze :

1)  charakteryzuje i porównuje, na podstawie ró nych róde  informacji 

geograÞ cznej, rodo wisko przyrodnicze krajów s siaduj cych z Pol-

sk ; wyka zuje ich zró nico wanie spo ecz ne i gospodarcze; 

2)  wyja nia przyczyny dynamicznego rozwoju gospodarczego Niemiec;

3)  przedstawia wspó czesne przemiany spo eczne i gospodarcze Ukrainy;

4)  wykazuje zró nicowanie przyrodnicze, narodowo ciowe, kulturowe 

i gospo darcze Rosji;

5)  przedstawia g ówne cechy rodowiska przyrodniczego, gospodarki 

oraz formy wspó    pracy z krajem b d cym najbli szym s siadem re-

gionu, w którym ucze  mie szka.

9. Europa. Relacje przyroda – cz owiek – gospodarka. Ucze :

1)  wykazuje si  znajomo ci  podzia u politycznego Europy;

2)  okre la po o enie Europy i g ówne cechy rodowiska przyrodniczego 

na podsta wie mapy ogólnogeograÞ cznej i map tematycznych;

3)  opisuje, na podstawie map tematycznych, zró nicowanie regional-

ne, kulturowe, narodo wo ciowe i etniczne wspó czesnej Europy oraz 

najwa  niejsze przyczyny i konse kwencje tego zró nicowania; 

4)  wykazuje, na podstawie map tematycznych, zwi zki mi dzy g ówny-

mi cechami ro do wis ka przyrodniczego Europy Pó nocnej a g ówny-

mi kierunkami rozwoju gospodar czego;

5)  wykazuje, na przyk adzie rolnictwa Francji lub innego kraju europej-

skiego, zwi zek pomi dzy warunkami przyrodniczymi a kierunkiem 

i efektywno ci  pro dukcji rolnej; identyÞ kuje cechy rolnictwa towa-

rowego;

6)  przedstawia, na podstawie wskazanych róde  informacji geograÞ cz-

nej, g ówne kierunki i przyczyny zmian w strukturze przemys u wy-

branego regionu (lub okr gu) przemys owego w Euro  pie Zachodniej; 

7)  przedstawia g ówne cechy po o enia, wielko ci, uk adu przestrzen-

nego oraz zna czenie Pary a lub Londynu jako wiatowej metropolii;

8)  wykazuje wp yw gór na cechy rodowiska przyrodniczego oraz go-

spodark  krajów alpej  skich; 
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9)  wykazuje zwi zki mi dzy rozwojem turystyki w Europie Po udnio-

wej a warun kami przy rodniczymi oraz dziedzictwem kultury ród-

ziemnomorskiej; 

10)  prezentuje opracowan  na podstawie map, przewodników, Interne-

tu tras  wy cieczki po Europie lub jej cz ci.

10.  Wybrane regiony wiata. Relacje: cz owiek – przyroda – gospodarka. 

Ucze :

1)  wykazuje, na podstawie map tematycznych, e kontynent Azji jest 

obszarem wiel kich geograÞ cznych kontrastów;

2)  przedstawia, na podstawie map tematycznych, warunki przyrodni-

cze obszarów, na których kszta towa y si  najstarsze azjatyckie cywi-

lizacje;

3)  analizuje wykresy i dane liczbowe dotycz ce rozwoju ludno ciowe-

go i urba nizacji w Chi nach; wyja nia, na podstawie map tematycz-

nych, zró nicowanie rozmiesz czenia ludno ci na obszarze Chin; po-

daje kierunki rozwoju gospodar czego Chin oraz wskazuje zmiany 

znaczenia Chin w gospodarce wiatowej;

4)  wykazuje znaczenie czynników spo eczno-kulturowych w tworze-

niu nowo czesnej gospodarki Japonii na tle niekorzystnych cech ro-

dowiska przyrodni czego; 

5)  wykazuje zwi zek pomi dzy rytmem upraw i „kultur  ry u” a ce-

chami klimatu mon sunowego w Azji Po udniowo-Wschodniej;

6)  opisuje kontrasty spo eczne i gospodarcze w Indiach; wyja nia przy-

czyny gwa to wnego rozwoju nowoczesnych technologii;

7)  charakteryzuje region Bliskiego Wschodu pod k tem cech kulturo-

wych, zasobów ropy naftowej, kierunków i poziomu rozwoju gospo-

darczego; wskazuje miejsca konß iktów zbrojnych;

8)  charakteryzuje na podstawie map tematycznych i wyja nia wyst po-

wanie stref klimatyczno-ro linno-glebowych w Afryce;

9)  wykazuje, na przyk adzie strefy Sahelu, zwi zek pomi dzy formami 

gospoda ro wania cz owieka a zasobami wodnymi; uzasadnia potrze-

b  racjonalnego gospoda ro  wania w ro dowisku charakteryzuj cym 

si  powa nymi niedoborami s odkiej wody;

10)  okre la zwi zki pomi dzy problemami wy ywienia, wyst powaniem 

chorób (m.in. AIDS) a po ziomem ycia w krajach Afryki na po udnie 

od Sahary;

11)  wyró nia g ówne cechy i przyczyny zró nicowania kulturowego i et-

nicznego Ameryki Pó  nocnej i Po udniowej;

12)  identyÞ kuje konß ikt interesów pomi dzy ekologicznymi skutkami 

wylesiania Amazonii a jej gospodarczym wykorzystaniem; okre la 

cechy rozwoju i pro blemy wielkich miast w Brazylii;



13)  wykazuje zwi zki mi dzy gospodark  a warunkami rodowiska 
przyrodnicze go w naj wa niejszych regionach gospodarczych Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej; okre la rol  Stanów Zjed-
noczonych w gospodarce wiatowej;

14)  przedstawia, na podstawie map tematycznych, g ówne cechy gospo-
darki Australii na tle warunków rodowiska przyrodniczego;

15)  przedstawia cechy po o enia i rodowiska geograÞ cznego Antarkty-
ki i Arkty ki; podaje g ówne cechy i przyczyny zmian w rodowisku 
przyrodniczym obszarów oko o  biegu nowych.


