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Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

1) popełniając liczne błędy charakteryzuje, na podstawie map różnej treści, położenie 

własnego regionu w Polsce oraz położenie Polski na świecie i w Europie; opisuje podział 

administracyjny Polski; podaje nazwy i wskazuje na mapie województwa oraz ich stolice; 

2) popełniając liczne błędy opisuje najważniejsze wydarzenia (obrazy) z przeszłości 

geologicznej Polski: powstanie węgla kamiennego, powstawanie gór, zalewy mórz, 

zlodowacenia; popełniając błędy wykazuje zależności pomiędzy współczesną rzeźbą Polski 

a  wybranymi wydarzeniami geologicznymi; 

3) popełniając liczne błędy rozpoznaje najczęściej spotykane główne rodzaje skał 

występujących we własnym regionie i w Polsce; wskazuje na mapie najważniejsze obszary ich 

występowania; podaje przykłady wykorzystania skał w różnych dziedzinach życia człowieka; 

4) popełniając błędy rozpoznaje główne cechy klimatu Polski; wykazuje ich związek z 

czynnikami je kształtującymi; wyjaśnia mechanizm powstawania wiatru halnego i bryzy 

morskiej; 

5) popełniając błędy określa główne rodzaje zasobów naturalnych Polski i własnego regionu: 

lasów, wód, gleb, surowców mineralnych; pod kierunkiem nauczyciela korzystając z mapy, 

opisuje ich rozmieszczenie i określa znaczenie gospodarcze. 

6) rozumie podstawowe pojęcia z zakresu demografii : przyrost naturalny, urodzenia i zgony, 

średnia długość życia; 

7) nieumiejętnie korzysta z różnych źródeł informacji (m.in. rocznika statystycznego oraz 

piramidy płci i wieku) dane dotyczące: liczby ludności Polski, urodzeń, zgonów, przyrostu 

naturalnego, struktury płci, średniej długości życia w Polsce; odczytuje wielkość i główne 

kierunki migracji z Polski i do Polski; 

8) z pomocą nauczyciela wyszukuje na podstawie map gęstości zaludnienia, zróżnicowanie 

rozmieszczenia ludności w Polsce i zamieszkiwanym regionie oraz wyjaśnia te różnice 

czynnikami przyrodniczymi, historycznymi, ekonomicznymi; 

9) rozumie różnice w strukturze zatrudnienia ludności w Polsce i we własnym regionie; 

10) rozumie główne i aktualne problemy rynku pracy w Polsce i we własnym regionie; 

11) pod kierunkiem nauczyciela porównuje, ocenia rozmieszczenie i wielkość miast w Polsce 

i  zamieszkiwanym regionie; wyjaśnia przyczyny rozwoju wielkich miast w Polsce. 



12) pod kierunkiem nauczyciela rozpoznaje główne cechy struktury użytkowania ziemi, 

wielkości i własności gospodarstw rolnych, zasiewów i hodowli w Polsce na podstawie analizy 

map, wykresów, danych liczbowych; 

13) rozumie przyczyny zróżnicowania w rozmieszczeniu wybranych upraw (pszenicy, 

ziemniaków, buraków cukrowych) oraz chowu bydła i trzody chlewnej w Polsce; 

14) rozumie strukturę wykorzystania źródeł energii w Polsce oraz jej wpływ na stan środowiska 

przyrodniczego; 

15) rozumie przyczyny zmian zachodzących w przemyśle w Polsce i we własnym regionie oraz 

podaje najlepiej rozwijające się obecnie w Polsce gałęzie produkcji przemysłowej; 

16)rozpoznaje rodzaje usług; rozumie ich szybki rozwój wybranych usług w Polsce i we 

własnym regionie; 

17) rozpoznaje na przykładach walory turystyczne Polski oraz rozpoznaje obiekty znaj dujące 

się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości; 

18) pod kierunkiem nauczyciela na podstawie map rozróżnia zróżnicowanie gęstości i jakości 

sieci transportowej w Polsce i rozumie jej wpływ na rozwój innych dziedzin działalności 

gospodarczej; 

19) rozumie konieczność ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego w Polsce; 

wymienia formy jego ochrony, proponuje działania na rzecz jego ochrony we własnym 

regionie. 

20) popełniając błędy wskazuje na mapie główne regiony geograficzne Polski; 

21)popełniając liczne błędy rozpoznaje na podstawie map tematycznych, środowisko 

przyrodnicze głównych regionów geograficznych Polski, ze szczególnym uwzględnieniem 

własnego regionu (również na podstawie obserwacji terenowych); 

22) popełniając liczne błędy rozpoznaje na podstawie map tematycznych, najważniejsze cechy 

gospodarki regionów geograficznych Polski oraz ich związek z warunkami przyrodniczymi; 

23) stosownie do swoich możliwości przedstawienia, np. w formie prezentacji multimedialnej, 

walory turystyczne wybranego regionu geograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem jego 

walorów kulturowych; 

24) stosownie do swoich możliwości projektuje i opisuje, na podstawie map turystycznych, 

tematycznych, ogólnogeograficznych i własnych obserwacji terenowych, podróż wzdłuż 

wybranej trasy we własnym regionie, uwzględniając walory przyrodnicze i kulturowe; 

25) popełniając liczne błędy przedstawia główne cechy położenia oraz środowiska 

przyrodniczego Morza Bałtyckiego; wykazuje znaczenie gospodarcze Morza Bałtyckiego oraz 

przyczyny degradacji jego wód. 

 

 



Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

1) popełniając błędy charakteryzuje, na podstawie map różnej treści, położenie własnego 

regionu w Polsce oraz położenie Polski na świecie i w Europie; opisuje podział administracyjny 

Polski; podaje nazwy i wskazuje na mapie województwa oraz ich stolice; 

2) popełniając błędy opisuje najważniejsze wydarzenia (obrazy) z przeszłości geologicznej 

Polski: po w stanie węgla kamiennego, powstawanie gór, zalewy mórz, zlodowacenia; 

wykazuje zależności pomiędzy współczesną rzeźbą Polski a wybranymi wydarzeniami 

geologicznymi; 

3) rozpoznaje w większości główne rodzaje skał występujących we własnym regionie  

i w Polsce; wskazuje na mapie najważniejsze obszary ich występowania; podaje przykłady 

wykorzystania skał w różnych dziedzinach życia człowieka; 

4) podaje główne cechy klimatu Polski; wykazuje ich związek z czynnikami je kształtującymi; 

wyjaśnia mechanizm powstawania wiatru halnego i bryzy morskiej; 

5) podaje główne rodzaje zasobów naturalnych Polski i własnego regionu: lasów, wód, gleb, 

surowców mineralnych; korzystając z mapy, opisuje ich rozmieszczenie i określa znaczenie 

gospodarcze. 

6) poprawnie stosuje podstawowe pojęcia z zakresu demografii i: przyrost naturalny, 

urodzenia i zgony, średnia długość życia; 

7) korzysta z różnych źródeł informacji (m.in. rocznika statystycznego oraz piramidy płci  

i wieku) dane dotyczące: liczby ludności Polski, urodzeń, zgonów, przyrostu naturalnego, 

struktury płci, średniej długości życia w Polsce; odczytuje wielkość i główne kierunki migracji z 

Polski i do Polski; 

8) rozpoznaje, na podstawie map gęstości zaludnienia, zróżnicowanie rozmieszczenia ludności 

w Polsce i zamieszkiwanym regionie oraz wyjaśnia te różnice czynnikami przyrodniczymi, 

historycznymi, ekonomicznymi; 

9) rozpoznaje różnice w strukturze zatrudnienia ludności w Polsce i we własnym regionie; 

10)rozpoznaje główne i  aktualne problemy rynku pracy w Polsce i we własnym regionie; 

11) pod kierunkiem nauczyciela analizuje, porównuje, ocenia rozmieszczenie i wielkość miast 

w Polsce i zamieszkiwanym regionie; wyjaśnia przyczyny rozwoju wielkich miast w Polsce. 

12) rozpoznaje główne cechy struktury użytkowania ziemi, wielkości i własności gospodarstw 

rolnych, zasiewów i hodowli w Polsce na podstawie analizy map, wykresów, danych 

liczbowych; 

13) rozumie przyczyny zróżnicowania w rozmieszczeniu wybranych upraw (pszenicy, 

ziemniaków, buraków cukrowych) oraz chowu bydła i trzody chlewnej w Polsce; 

14)korzysta ze źródeł informacji i na podstawie różnych źródeł informacji, rozumie strukturę 

wykorzystania źródeł energii w Polsce i ocenia jej wpływ na stan środowiska przyrodniczego; 



15) rozumie przyczyny zmian zachodzących w przemyśle w Polsce i we własnym regionie oraz 

wskazuje najlepiej rozwijające się obecnie w Polsce gałęzie produkcji przemysłowej; 

16)rozróżnia rodzaje usług; wyjaśnia szybki rozwój wybranych usług w Polsce i we własnym 

regionie; 

17) wyszukuje na przykładach walory turystyczne Polski oraz opisuje obiekty znaj dujące się 

na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości; 

18) pod kierunkiem nauczyciela opisuje na podstawie map i wyjaśnia zróżnicowanie gęstości  

i jakości sieci transportowej w Polsce i wykazuje jej wpływ na rozwój innych dziedzin 

działalności gospodarczej; 

19) rozumie konieczność ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego w Polsce; 

wymienia formy jego ochrony, proponuje konkretne działania na rzecz jego ochrony we 

własnym regionie. 

20) wskazuje na mapie główne regiony geograficzne Polski; 

21) rozpoznaje na podstawie map tematycznych, środowisko przyrodnicze głównych regionów 

geograficznych Polski, ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu (również na 

podstawie obserwacji terenowych); 

22) rozpoznaje na podstawie map tematycznych, najważniejsze cechy gospodarki regionów 

geograficznych Polski oraz ich związek z warunkami przyrodniczymi; 

23) stosownie do swoich możliwości przedstawienia, np. w formie prezentacji multimedialnej, 

walory turystyczne wybranego regionu geograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem jego 

walorów kulturowych; 

24) stosownie do swoich możliwości projektuje i opisuje, na podstawie map turystycznych, 

tematycznych, ogólnogeograficznych i własnych obserwacji terenowych, podróż wzdłuż 

wybranej trasy we własnym regionie, uwzględniając walory przyrodnicze i kulturowe; 

25) popełniając błędy przedstawia główne cechy położenia oraz środowiska przyrodniczego 

Morza Bałtyckiego; wykazuje znaczenie gospodarcze Morza Bałtyckiego oraz przyczyny 

degradacji jego wód. 

 

Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który  

1) prawie zawsze charakteryzuje, na podstawie map różnej treści, położenie własnego regionu 

w Polsce oraz położenie Polski na świecie i w Europie; opisuje podział administracyjny Polski; 

podaje nazwy i wskazuje na mapie województwa oraz ich stolice; 

2) prawie bezbłędnie opisuje najważniejsze wydarzenia (obrazy) z przeszłości geologicznej 

Polski: po w stanie węgla kamiennego, powstawanie gór, zalewy mórz, zlodowacenia; 

wykazuje zależności pomiędzy współczesną rzeźbą Polski a wybranymi wydarzeniami 

geologicznymi; 



3) prawie bezbłędnie rozpoznaje główne rodzaje skał występujących we własnym regionie i w 

Polsce; wskazuje na mapie najważniejsze obszary ich występowania; podaje przykłady 

wykorzystania skał w różnych dziedzinach życia człowieka; 

4) prawie bezbłędnie podaje główne cechy klimatu Polski; wykazuje ich związek z czynnikami 

je kształtującymi; wyjaśnia mechanizm powstawania wiatru halnego i bryzy morskiej; 

5) prawie bezbłędnie wymienia główne rodzaje zasobów naturalnych Polski i własnego 

regionu: lasów, wód, gleb, surowców mineralnych; korzystając z mapy, opisuje ich 

rozmieszczenie i określa znaczenie gospodarcze. 

6) prawie bezbłędnie wyjaśnia i poprawnie stosuje podstawowe pojęcia z zakresu demografii 

i: przyrost naturalny, urodzenia i zgony, średnia długość życia; 

7) samodzielnie i pod kierunkiem nauczyciela odczytuje z różnych źródeł informacji (m.in. 

rocznika statystycznego oraz piramidy płci i wieku) dane dotyczące: liczby ludności Polski, 

urodzeń, zgonów, przyrostu naturalnego, struktury płci, średniej długości życia w Polsce; 

odczytuje wielkość i główne kierunki migracji z Polski i do Polski; 

8)prawie bezbłędnie charakteryzuje, na podstawie map gęstości zaludnienia, zróżnicowanie 

rozmieszczenia ludności w Polsce i zamieszkiwanym regionie oraz wyjaśnia te różnice 

czynnikami przyrodniczymi, historycznymi, ekonomicznymi; 

9) określa różnice w strukturze zatrudnienia ludności w Polsce i we własnym regionie; 

10) określa główne, aktualne problemy rynku pracy w Polsce i we własnym regionie; 

11) rozpoznaje, analizuje, porównuje, ocenia rozmieszczenie i wielkość miast w Polsce  

i zamieszkiwanym regionie; wyjaśnia przyczyny rozwoju wielkich miast w Polsce. 

12) podaje główne cechy struktury użytkowania ziemi, wielkości i własności gospodarstw 

rolnych, zasiewów i hodowli w Polsce na podstawie analizy map, wykresów, danych 

liczbowych; 

13) podaje przyczyny zróżnicowania w rozmieszczeniu wybranych upraw (pszenicy, 

ziemniaków, buraków cukrowych) oraz chowu bydła i trzody chlewnej w Polsce; 

14)rozpoznaje i  przedstawia, na podstawie różnych źródeł informacji, strukturę wykorzystania 

źródeł energii w Polsce i ocenia jej wpływ na stan środowiska przyrodniczego; 

15) określa przyczyny zmian zachodzących w przemyśle w Polsce i we własnym regionie oraz 

wskazuje najlepiej rozwijające się obecnie w Polsce gałęzie produkcji przemysłowej; 

16) rozróżnia rodzaje usług; wyjaśnia szybki rozwój wybranych usług w Polsce i we własnym 

regionie; 

17) wykazuje na przykładach walory turystyczne Polski oraz opisuje obiekty znaj dujące się na 

Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości; 

18) opisuje na podstawie map i wyjaśnia zróżnicowanie gęstości i jakości sieci transportowej 

w Polsce i wykazuje jej wpływ na rozwój innych dziedzin działalności gospodarczej; 



19) wykazuje konieczność ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego w Polsce; 

wymienia formy jego ochrony, proponuje konkretne działania na rzecz jego ochrony we 

własnym regionie. 

20) prawie bezbłędnie wskazuje na mapie główne regiony geograficzne Polski; 

21) dokonuje charakterystyki, na podstawie map tematycznych, środowisko przyrodnicze 

głównych regionów geograficznych Polski, ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu 

(również na podstawie obserwacji terenowych); 

22) dokonuje opisu, na podstawie map tematycznych, najważniejsze cechy gospodarki 

regionów geograficznych Polski oraz ich związek z warunkami przyrodniczymi; 

23) przedstawia, np. w formie prezentacji multimedialnej, walory turystyczne wybranego 

regionu geograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem jego walorów kulturowych; 

24) projektuje i opisuje, na podstawie map turystycznych, tematycznych, 

ogólnogeograficznych i własnych obserwacji terenowych, podróż wzdłuż wybranej trasy we 

własnym regionie, uwzględniając walory przyrodnicze i kulturowe; 

25) prawie bezbłędnie przedstawia główne cechy położenia oraz środowiska przyrodniczego 

Morza Bałtyckiego; wykazuje znaczenie gospodarcze Morza Bałtyckiego oraz przyczyny 

degradacji jego wód. 

 

Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który  

1) szczegółowo charakteryzuje, na podstawie map różnej treści, położenie własnego regionu 

w Polsce oraz położenie Polski na świecie i w Europie; opisuje podział administracyjny Polski; 

podaje nazwy i wskazuje na mapie województwa oraz ich stolice; 

2) szczegółowo opisuje najważniejsze wydarzenia (obrazy) z przeszłości geologicznej Polski: po 

w stanie węgla kamiennego, powstawanie gór, zalewy mórz, zlodowacenia; wykazuje 

zależności pomiędzy współczesną rzeźbą Polski a wybranymi wydarzeniami geologicznymi; 

3) bezbłędnie rozpoznaje główne rodzaje skał występujących we własnym regionie i w Polsce; 

wskazuje na mapie najważniejsze obszary ich występowania; podaje przykłady wykorzystania 

skał w różnych dziedzinach życia człowieka; 

4) bezbłędnie podaje główne cechy klimatu Polski; wykazuje ich związek z czynnikami je 

kształtującymi; wyjaśnia mechanizm powstawania wiatru halnego i bryzy morskiej; 

5) bezbłędnie wymienia główne rodzaje zasobów naturalnych Polski i własnego regionu: 

lasów, wód, gleb, surowców mineralnych; korzystając z mapy, opisuje ich rozmieszczenie  

i określa znaczenie gospodarcze. 

6) bezbłędnie wyjaśnia i poprawnie stosuje podstawowe pojęcia z zakresu demografii  

i: przyrost naturalny, urodzenia i zgony, średnia długość życia; 



7) samodzielnie odczytuje z różnych źródeł informacji (m.in. rocznika statystycznego oraz 

piramidy płci i wieku) dane dotyczące: liczby ludności Polski, urodzeń, zgonów, przyrostu 

naturalnego, struktury płci, średniej długości życia w Polsce; odczytuje wielkość i główne 

kierunki migracji z Polski i do Polski; 

8) bezbłędnie charakteryzuje, na podstawie map gęstości zaludnienia, zróżnicowanie 

rozmieszczenia ludności w Polsce i zamieszkiwanym regionie oraz wyjaśnia te różnice 

czynnikami przyrodniczymi, historycznymi, ekonomicznymi; 

9) samodzielnie wykazuje różnice w strukturze zatrudnienia ludności w Polsce i we własnym 

regionie; 

10)szczegółowo podaje główne, aktualne problemy rynku pracy w Polsce i we własnym 

regionie; 

11) bezbłędnie analizuje, porównuje, ocenia rozmieszczenie i wielkość miast w Polsce  

i zamieszkiwanym regionie; wyjaśnia przyczyny rozwoju wielkich miast w Polsce. 

12) bezbłędnie wyróżnia główne cechy struktury użytkowania ziemi, wielkości i własności 

gospodarstw rolnych, zasiewów i hodowli w Polsce na podstawie analizy map, wykresów, 

danych liczbowych; 

13) bezbłędnie podaje przyczyny zróżnicowania w rozmieszczeniu wybranych upraw (pszenicy, 

ziemniaków, buraków cukrowych) oraz chowu bydła i trzody chlewnej w Polsce; 

14)rozpoznaje i  przedstawia, na podstawie różnych źródeł informacji, strukturę wykorzystania 

źródeł energii w Polsce i ocenia jej wpływ na stan środowiska przyrodniczego; 

15) wyjaśnia przyczyny zmian zachodzących w przemyśle w Polsce i we własnym regionie oraz 

wskazuje najlepiej rozwijające się obecnie w Polsce gałęzie produkcji przemysłowej; 

16) świadomie rozróżnia rodzaje usług; wyjaśnia szybki rozwój wybranych usług w Polsce i we 

własnym regionie; 

17) świadomie wykazuje na przykładach walory turystyczne Polski oraz opisuje obiekty 

znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości; 

18) bezbłędnie opisuje na podstawie map i wyjaśnia zróżnicowanie gęstości i jakości sieci 

transportowej w Polsce i wykazuje jej wpływ na rozwój innych dziedzin działalności 

gospodarczej; 

19) świadomie wykazuje konieczność ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego  

w Polsce; wymienia formy jego ochrony, proponuje konkretne działania na rzecz jego ochrony 

we własnym regionie. 

20) bezbłędnie wskazuje na mapie główne regiony geograficzne Polski; 

21) bezbłędnie charakteryzuje, na podstawie map tematycznych, środowisko przyrodnicze 

głównych regionów geograficznych Polski, ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu 

(również na podstawie obserwacji terenowych); 



22) bezbłędnie opisuje, na podstawie map tematycznych, najważniejsze cechy gospodarki 

regionów geograficznych Polski oraz ich związek z warunkami przyrodniczymi; 

23)posiada umiejętność przedstawienia, np. w formie prezentacji multimedialnej, walory 

turystyczne wybranego regionu geograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem jego 

walorów kulturowych; 

24) świadomie projektuje i opisuje, na podstawie map turystycznych, tematycznych, 

ogólnogeograficznych i własnych obserwacji terenowych, podróż wzdłuż wybranej trasy we 

własnym regionie, uwzględniając walory przyrodnicze i kulturowe; 

25) bezbłędnie przedstawia główne cechy położenia oraz środowiska przyrodniczego Morza 

Bałtyckiego; wykazuje znaczenie gospodarcze Morza Bałtyckiego oraz przyczyny degradacji 

jego wód. 

 

Ocenę celujący otrzymuje uczeń,  

1) szczegółowo i bezbłędnie charakteryzuje, na podstawie map różnej treści, położenie 

własnego regionu w Polsce oraz położenie Polski na świecie i w Europie; szczegółowo opisuje 

podział administracyjny Polski; podaje nazwy i wskazuje na mapie województwa oraz ich 

stolice; 

2) szczegółowo i bezbłędnie opisuje najważniejsze wydarzenia (obrazy) z przeszłości 

geologicznej Polski: po w stanie węgla kamiennego, powstawanie gór, zalewy mórz, 

zlodowacenia; wykazuje zależności pomiędzy współczesną rzeźbą Polski a wybranymi 

wydarzeniami geologicznymi; 

3) bezbłędnie rozpoznaje główne rodzaje skał występujących we własnym regionie i w Polsce; 

bezbłędnie wskazuje na mapie najważniejsze obszary ich występowania; podaje przykłady 

wykorzystania skał w różnych dziedzinach życia człowieka; 

4) szczegółowo podaje główne cechy klimatu Polski; wykazuje ich związek z czynnikami je 

kształtującymi; wyjaśnia mechanizm powstawania wiatru halnego i bryzy morskiej; 

5) bezbłędnie wymienia główne rodzaje zasobów naturalnych Polski i własnego regionu: 

lasów, wód, gleb, surowców mineralnych; korzystając z mapy, szczegółowo opisuje ich 

rozmieszczenie i określa znaczenie gospodarcze. 

6) bezbłędnie wyjaśnia i stosuje podstawowe pojęcia z zakresu demografii : przyrost naturalny, 

urodzenia i zgony, średnia długość życia; 

7) samodzielnie odczytuje z różnych źródeł informacji (m.in. rocznika statystycznego oraz 

piramidy płci i wieku) dane dotyczące: liczby ludności Polski, urodzeń, zgonów, przyrostu 

naturalnego, struktury płci, średniej długości życia w Polsce; bezbłędnie odczytuje wielkość i 

główne kierunki migracji z Polski i do Polski; 



8) szczegółowo i bezbłędnie charakteryzuje, na podstawie map gęstości zaludnienia, 

zróżnicowanie rozmieszczenia ludności w Polsce i zamieszkiwanym regionie oraz szczegółowo 

wyjaśnia różnice czynnikami przyrodniczymi, historycznymi, ekonomicznymi; 

9) samodzielnie wykazuje różnice w strukturze zatrudnienia ludności w Polsce i we własnym 

regionie; 

10) szczegółowo podaje główne, aktualne problemy rynku pracy w Polsce i we własnym 

regionie; 

11) bezbłędnie analizuje, porównuje, ocenia rozmieszczenie i wielkość miast w Polsce  

i zamieszkiwanym regionie; szczegółowo wyjaśnia przyczyny rozwoju wielkich miast w Polsce. 

12) bezbłędnie i szczególowo wyróżnia główne cechy struktury użytkowania ziemi, wielkości i 

własności gospodarstw rolnych, zasiewów i hodowli w Polsce na podstawie analizy map, 

wykresów, danych liczbowych; 

13) bezbłędnie i szczegółowo podaje przyczyny zróżnicowania w rozmieszczeniu wybranych 

upraw (pszenicy, ziemniaków, buraków cukrowych) oraz chowu bydła i trzody chlewnej w 

Polsce; 

14)rozpoznaje i szczegółowo przedstawia, na podstawie różnych źródeł informacji, strukturę 

wykorzystania źródeł energii w Polsce i ocenia jej wpływ na stan środowiska przyrodniczego; 

15) analizuje i wyjaśnia przyczyny zmian zachodzących w przemyśle w Polsce i we własnym 

regionie oraz wskazuje najlepiej rozwijające się obecnie w Polsce gałęzie produkcji 

przemysłowej; 

16) świadomie rozróżnia rodzaje usług; wyjaśnia szybki rozwój wybranych usług w Polsce i we 

własnym regionie; 

17) analizuje i wykazuje na przykładach walory turystyczne Polski oraz opisuje obiekty 

znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości; 

18) bezbłędnie opisuje na podstawie map analizuje i wyjaśnia zróżnicowanie gęstości i jakości 

sieci transportowej w Polsce i wykazuje jej wpływ na rozwój innych dziedzin działalności 

gospodarczej; 

19) świadomie wykazuje konieczność ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego  

w Polsce; wymienia formy jego ochrony, proponuje konkretne działania na rzecz jego ochrony 

we własnym regionie. 

20) bezbłędnie i szczegółowo wskazuje na mapie regiony geograficzne Polski; 

21) analizuje i bezbłędnie charakteryzuje, na podstawie map tematycznych, środowisko 

przyrodnicze głównych regionów geograficznych Polski, ze szczególnym uwzględnieniem 

własnego regionu (również na podstawie obserwacji terenowych); 

22) analizuje i bezbłędnie opisuje, na podstawie map tematycznych, najważniejsze cechy 

gospodarki regionów geograficznych Polski oraz ich związek z warunkami przyrodniczymi; 



23) bezbłędnie przygotowuje i przedstawia, np. w formie prezentacji multimedialnej, walory 

turystyczne wybranego regionu geograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem jego 

walorów kulturowych; 

24) świadomie projektuje i opisuje, na podstawie map turystycznych, tematycznych, 

ogólnogeograficznych i własnych obserwacji terenowych, podróż wzdłuż wybranej trasy we 

własnym regionie, uwzględniając walory przyrodnicze i kulturowe; 

25) bezbłędnie przedstawia główne cechy położenia oraz środowiska przyrodniczego Morza 

Bałtyckiego; wykazuje znaczenie gospodarcze Morza Bałtyckiego oraz przyczyny degradacji 

jego wód. 

 


