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Kraków, ul. Kapucyńska 2
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Przedmiot: GEOGRAFIA
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Klasa: trzecia
Technik Ekonomista
Technik Hotelarstwa
Technik Obsługi Turystycznej
Opracowanie: mgr Ewelina Mazurek – Grabowska
mgr Agata Janiszewska

I. Podstawy prawne
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 r.
Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 83 poz. 562 z dnia 11 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami.
2. Statut Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie
3. Wewnątrzszkolny System Oceniania
4. Materiał przewidziany w klasie trzeciej w pierwszym semestrze jest kontynuacją klasy drugiej (Oblicza geografii 1 poziom
rozszerzony), w drugim semestrze rozpoczynamy pracę z podręcznikiem Oblicza geografii 2 – poziom rozszerzony
II. Ocenianiu podlega
1. Znajomość i rozumienie treści programowych.
2. Opisywanie zjawisk, procesów i zależności zachodzących w środowisku geograficznym z użyciem terminologii stosowanej
w naukach geograficznych.
3. Umiejętność czytania i interpretacji map występujących w różnych pomocach naukowych (atlasach, podręcznikach,
czasopismach itp.).
4. Celowe wykorzystywanie roczników statystycznych, zestawień tabelarycznych i graficznych, rysunków, przekrojów,
fotografii, które mają posłużyć do prawidłowego oceniania, wnioskowania
i prognozowania zmian zachodzących w środowisku.
5. Umiejętność dokonywania obserwacji, pomiarów i obliczeń (środowisko, mapa, rocznik statystyczny).
6. Celowe korzystanie z różnych nowych źródeł wiedzy.
7. Znajomość obiektów i atrakcji turystycznych i umiejętność ich lokalizacji.
III. Zasady ogólne
1. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne dla ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów.
2. Ilość ocen bieżących w danym okresie nie powinna być mniejsza niż 3.
3. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 1 raz w semestrze. Nie dotyczy to zapowiedzianych prac klasowych,
sprawdzianów i kartkówek. Nieprzygotowanie obejmuje: odpowiedź ustną, niezapowiedzianą kartkówkę, brak zadania
domowego, brak zeszytu, brak materiałów ćwiczeniowych, brak podręcznika.

4. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego.
5. Brak lub odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł w czasie prac pisemnych, oddawanie do
oceny prac nienapisanych samodzielnie, plagiatów z Internetu równa się
ocenie niedostatecznej.
6. Prace pisemne napisane nieczytelnie lub rażąco nieestetyczne nie podlegają ocenianiu, jeśli uczeń nie ma orzeczenia
poradni o dysfunkcjach.
7. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% zajęć w semestrze może być nieklasyfikowany.
8. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. Jeśli uczeń opuścił pracę klasową lub sprawdzian z przyczyn losowych
(dłuższa nieobecność w szkole), powinien napisać go w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
9. Prace klasowe i sprawdziany są zapowiedziane, co najmniej tydzień wcześniej i zapisane w dzienniku lekcyjnym.
10. Uczeń ma prawo do poprawy oceny w formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem.
11. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną za nieuczciwe zachowanie na sprawdzianie (odpisywanie, rozmawianie,
posiadanie „ściągi” itp.) traci prawo do jej poprawiania.
12. Poprawa ocen niedostatecznych (dopuszczających) może odbywać się po lekcjach.
13. Odpowiedzi pisemne (kartkówki) dotyczą trzech ostatnich tematów (nie lekcji) i nie muszą być zapowiadane przez
nauczyciela. Sprawdzają przygotowanie uczniów do lekcji bieżącej.
14. Termin podania wyników kartkówki, sprawdzianu nie powinien przekraczać dwóch tygodni od czasu jego
przeprowadzenia (może być przedłużony z powodu nieobecności nauczyciela lub klasy w szkole, ewentualnie przesunięty
na termin uzgodniony z klasą).
15. Prace pisemne po ocenieniu nauczyciel udostępnia do wglądu, omawia błędy a następnie przechowuje je do końca
roku szkolnego i udostępnia w razie potrzeby rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia.
16. Szczegółowe zasady oceniania ustala każdy nauczyciel indywidualnie i zapoznaje z nimi uczniów na zajęciach
organizacyjnych.
V. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności:
- testy
- sprawdziany
- odpowiedzi ustne

- odpowiedzi pisemne (kartkówki)
- zadania domowe
- ćwiczenia praktyczne sprawdzające wybrane umiejętności i wiedzę
- aktywność na zajęciach terenowych
- praca samodzielna (referaty, sprawozdania z wykładów, plakaty, plansze, rysunki, prezentacje multimedialne itp.)
- udział w konkursach geograficznych i olimpiadach
- znajomość mapy fizycznej świata i Polski
- znajomość mapy polityczno - administracyjnej świata i Polski
VI. Kryteria ocen cząstkowych - sprawdziany i kartkówki są oceniane według skali procentowej:
Nauczyciel ocenia prace pisemne wg następującej skali, w zależności od stopnia spełnienia wymagań edukacyjnych:
celujący

100 %

+ bardzo dobry 97 - 99 %
bardzo dobry

87 – 96 %

+ dobry

84 – 86 %

dobry

74 – 83 %

+ dostateczny

71 – 73 %

dostateczny

60 – 70 %

+ dopuszczający 57 – 59 %

Semestr pierwszy
Poziom wymagań
Nr
lekcji

Temat Lekcji

dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry

celujący

V. WNĘTRZE ZIEMI. PROCESY ENDOGENICZNE
49.

50.

Budowa wnętrza Uczeń poprawnie:
Zi emi
 wyja ś nia znaczenie terminów:
litosfera, astenosfera
 wymi enia główne pierwiastki
i mi nerały budujące skorupę
zi emską
 wymi enia na podstawie
s chematu warstwy wnętrza
Zi emi
Mi nerały i s kały

 wyja ś nia znaczenie terminów:
minerał, skała, magma,
metamorfizm, konkrecja
 wymi enia główne minerały
s ka łotwórcze
 poda je różnice między
mi nerałem a skałą
 rozpoznaje najpospolitsze s kały
wys tępujące na Ziemi

Uczeń poprawnie:
 opi suje zmiany temperatury,
ci ś nienia i gęstości wraz ze
wzros tem głębokości
 opi suje na podstawie s chematu
budowę wnętrza Ziemi
 wyróżni a powierzchnie
ni eciągłości

Uczeń poprawnie:

 wymi enia cechy różniące
mi nerały
 opi suje s kały o różnej genezie








51.

Odtwa rzanie
i da towanie
dzi ejów Ziemi

 wyja ś nia znaczenie terminów: 
geologia historyczna,
skamieniałość przewodnia, wiek 
względny, wiek bezwzględny
 wymi enia nauki geologii

hi s torycznej
 wymi enia przykłady
s ka mieniałości przewodnich

i podaje i ch przykłady
wymi enia przykłady mi nerałów
i s kał będących s urowcami
mi neralnymi
wymi enia na podstawie
s chematu formy s kupienia złóż
mi neralnych
wymi enia obszary
wys tępowania s kał magmowych,
os a dowych i metamorficznych
wymi enia cele badań geologii
hi s torycznej
odróżnia wiek względny
od wi eku bezwzględnego
wymi enia główne jednostki
podziału dziejów Ziemi










Uczeń poprawnie:
Uczeń poprawnie:
 obl icza temperaturę wnętrza
opi suje współczesny rozwój
Zi emi, znając stopień
pogl ądów na budowę wnętrza
opi suje wybrane metody badań
geotermiczny
Zi emi
wnętrza Zi emi
 opi suje właściwości fizyczne
wymi enia przykłady
zróżni cowania wielkości stopnia
wnętrza Zi emi
geotermicznego na Ziemi
 opi suje s kład mineralogiczny
ws kazuje różnicę mi ędzy
s korupy zi emskiej
budową skorupy
kontynentalnej a budową
s korupy oceanicznej
opi suje warunki powstawania
 przedstawia gospodarcze
ocenia zmiany ś rodowiska
mi nerałów
wykorzys ta nie skał i minerałów przyrodni czego związane z
na konkretnych przykładach
eks ploatacją surowców
opi suje właściwości wybranych
mi neralnych
s ka ł
cha ra kteryzuje typy złóż
cha ra kteryzuje rodzaje
s urowców mineralnych ze
wzgl ędu na pochodzenie

 opi suje metody określania
wi eku względnego
i bezwzględnego
 opi suje ta belę stratygraficzną
 wymi enia eony, ery, okresy
i epoki w dziejach Ziemi
 porównuje długość trwa nia
pos zczególnych er
 wyja ś nia na podstawie
s chematu powstawanie

 wyja ś nia zasady odtwarzania
wyja ś nia, dlaczego metodę
i określania chronologii dziejów ra di owęglową stosuje się do
Zi emi
da towania młodych utworów
 wyja ś nia, na czym polega
a na lizuje przekrój geologiczny
za s ada aktualizmu
geol ogicznego
 przedstawia na podstawie
profi lu geologicznego historię
geol ogiczną regionu

s ka mieniałości

52.

Kroni ka dziejów
Zi emi

53.

Tektonika płyt
l i tosfery

 odczytuje z ta beli
s tra tygra ficznej najważniejsze
wyda rzenia w dziejach Ziemi

 wyja ś nia znaczenie terminów:
tektonika, strefa spredingu
strefa subdukcji, prądy
konwekcyjne
 rozróżnia na s chemacie strefy
s predingu i subdukcji
 ws kazuje na mapie ś wiata
przebieg granic płyt l itosfery

54.

Ruchy
górotwórcze

 wyja ś nia znaczenie terminu
procesy endogeniczne
 wymi enia przejawy procesów
endogenicznych
 wymi enia nazwy
na jważniejszych orogenez
w dzi ejach Ziemi

55.

Deformacje
tektoniczne
i typy

 wyja ś nia znaczenie terminów:
deformacja tektoniczna, uskok,
zrąb
 wymi enia typy genetyczne gór

genetyczne gór

56.

Pl utonizm
i wul kanizm

 wyja ś nia znaczenie terminów:
plutonizm, wulkanizm
 wymi enia na podstawie

 rozpoznaje okres geologiczny
na podstawie opisu
 opi suje zmiany klimatu
w dzi ejach Ziemi na podstawie
ta beli

 oma wia rozwój fauny i flory
w dzi ejach Ziemi

 opi suje zmiany położenia
kontynentów w dziejach Ziemi
 opi suje na podstawie ma py
ma ksymalne zasięgi
pl ejstoceńskich pokryw
l odowych na Ziemi

 rozpoznaje okres geologiczny
na podstawie s kamieniałości
przewodnich
 oma wia najważniejsze
wyda rzenia z przeszłości
geol ogicznej Ziemi
 wymi enia założenia teorii dryfu  wyja ś nia przyczyny
 wymi enia dowody dryfu
kontynentów A. Wegenera
wza jemnego przemieszczania
kontynentów
s i ę płyt l itosfery i określa
 przedstawia założenia teorii
 wyja ś nia mechanizm działania
tektoniki płyt l itosfery
ki erunek i ch ruchu
prądów konwekcyjnych
 wymi enia i wskazuje na ma pie  oma wia budowę s trefy
 oma wia na podstawie
tektonicznej płyty l itosfery
s predingu i strefy s ubdukcji
s chematu etapy rozwoju ryftu
ora z wymi enia procesy w ni ch
i grzbi ety ś ródoceaniczne
za chodzące
 ws kazuje na mapie s trefy
ryftowe ora z strefy s ubdukcji
i kol izji płyt l itosfery
 wymi enia przykłady zbieżnych i
rozbi eżnych granic płyt litosfery
 wymi enia obszary fałdowań
ka l edońskich, hercyńskich
i a l pejskich oraz wskazuje je na
ma pie
 porównuje na podstawie
fotogra fii cechy gór powstałych
w orogenezie kaledońskiej
i a l pejskiej
 wymi enia elementy fa łdu
i us koku
 cha ra kteryzuje na podstawie
s chematu typy genetyczne gór
 poda je przykłady gór
fa łdowych, zrębowych
i wul kanicznych
 cha ra kteryzuje przebieg
i wys tępowanie zjawisk
pl utonicznych

 a na lizuje na podstawie mapy
tema tycznej budowę
pods tawowych struktur
tektonicznych
 wyja ś nia proces powstawania
gór

 oma wia zależność między
wi ekiem orogenezy
a wys okością gór

opi suje hipotezy tłumaczące
przyczyny wi elkiego wymierania
ś wi ata organicznego pod koniec
mezozoiku

wyka zuje zależność między
rucha mi płyt l itosfery
a rozmi eszczeniem pasm
górs kich oraz grzbietów
ś ródoceanicznych

wyka zuje różnicę w procesach
pows tawania gór, np. Himalajów
i Andów

 poda je różnice między górami  opi suje na podstawie s chematu opi suje etapy powstawania gór
fa łdowymi a górami zrębowymi
pows tawanie podstawowych
fa łdowych i zrębowych
s truktur tektonicznych (intruzji,
 ws kazuje na mapie obszary
wys tępowania różnych typów
deformacji ciągłych
gór
i ni eciągłych)

 poda je skutki procesów
 wyka zuje zależność między
wyka zuje związek występowania
pl utonicznych
budową wulkanu a przebiegiem zja wisk wulkanicznych
jego erupcji
z przebi egiem granic płyt
 cha ra kteryzuje przebieg zjawisk

 wyja ś nia przyczyny zja wisk
wul kanicznych
 wymi enia na podstawie
s chematu elementy wulkanu
 wymi enia produkty erupcji
wul kanicznych
 poda je przykłady obszarów
wul kanicznych na świecie
57.
Trzęs i enia ziemi  wyja ś nia znaczenie terminów:  oma wia schemat rozchodzenia
trzęsienie ziemi, sejsmograf
s i ę fal s ejsmicznych
 wymi enia rodzaje trzęsień ziemi  odróżnia hipocentrum
od epicentrum
 wymi enia s kale opisujące
trzęs i enia ziemi
 dokonuje podziału trzęsień
zi emi ze względu na genezę
 ws kazuje na mapie obszary
wys tępowania trzęs ień ziemi
 ws kazuje na mapie obszary
s ejsmiczne, pensejsmiczne
i a s ejsmiczne
Ruchy
58.
 wyja ś nia znaczenie terminów:  poda je podobieństwa i różnice
transgresja morza, regresja
mi ędzy ruchami
epejrogeniczne
morza,
ruchy
talasogeniczne
epejrogenicznymi a
ora z i zostatyczne
i zos tatycznymi
 ws kazuje na mapie przykłady
obs zarów objętych ruchami
 wymi enia i wskazuje na ma pie
obni żającymi i ruchami
ś wi ata obszary poddawane
wznos zącymi
ws półcześnie ruchom
epejrogenicznym
i i zostatycznym
Wi
elkie
formy
59.
 rozróżnia formy ukształtowania  cha ra kteryzuje i podaje
pi onowego i poziomego lądów
przykła dy wi elkich form
uks ztałtowania
uks ztałtowania powierzchni

wyja
ś
nia
znaczenie
terminów:
l ądów
Zi emi
depresja, kryptodepresja
 porównuje na podstawie
 ws kazuje na mapie
da nych s tatys tycznych
hi psometrycznej niziny, wyżyny
i wybra ne pasma górskie oraz
uks ztałtowanie powierzchni
kontynentów
depresje
Wi elkie formy
60.
 wyróżni a formy dna
 cha ra kteryzuje wielkie formy
ocea nicznego
dna oceanicznego
uks ztałtowania
 odróżnia szelfy od stoków
 porównuje na podstawie
ocea nów
kontynentalnych
da nych s tatys tycznych
uks ztałtowanie głębokościowe
ocea nów
61./62. Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału Wnętrze Ziemi. Procesy endogeniczne
s chematu typy i ntruzji
ma gmatycznych
 ws kazuje na mapie największe
wul kany na ś wiecie

wul kanicznych
 kl a syfikuje typy wulkanów
według różnych kryteriów

 opi suje negatywne i pozytywne l i tosfery
s kutki zjawisk wulkanicznych
poda je przykłady wykorzystania
energii wnętrza Ziemi
 opi suje katastrofy wywołane
w gos podarce
wybucha mi wulkanów

 wyja ś nia przyczyny trzęs ień
zi emi
 wyja ś nia przyczyny
rozmi eszczenia stref
s ejsmicznych na Ziemi
 ws kazuje na mapie obszary
wys tępowania podstawowych
typów trzęs i eń ziemi

 wyka zuje zależność między
rucha mi płyt l itosfery
i trzęs i eniami Ziemi
 opi suje katastrofy wywołane
trzęs i eniami ziemi

 opi suje przyczyny procesów
epejrogenicznych i
i zos tatycznych
 poda je dowody na istnienie
ruchów epejrogenicznych

 oma wia na podstawie mapy
oma wia znaczenie gospodarcze
ruchy i zos tatyczne na Półwyspie ruchów epejrogenicznych
Ska ndynawskim
i i zostatycznych
 opi suje s kutki procesów
epejrogenicznych
i i zostatycznych

 opi suje ukształtowanie
powi erzchni Ziemi jako efekt
oddziaływania procesów
endogenicznych

 kreś li krzywą hipsograficzną
wybra nego obszaru

wyka zuje na przykładach
za l eżność wielkich form rzeźby
od budowy s korupy ziemskiej
oma wia wpływ procesów
endogenicznych na budowę
geol ogiczną i ukształtowanie
powi erzchni Ziemi

 ws kazuje na mapie wielkie
formy uks ztałtowania den
mors kich i oceanicznych
 ws kazuje na mapie rowy
ocea niczne

 wyja ś nia przyczyny
pows tawania rowów
ocea nicznych
 obl icza największą deniwelację
na Zi emi

kreś li krzywą batymetryczną

wymi enia s posoby ochrony
przed s kutkami trzęsień ziemi
ocenia warunki życi a i
dzi a łalności człowieka na
obs zarach a ktywnych sejsmicznie

VI. PROCESY EGZOGENICZNE
63.

Wi etrzenie s kał

Uczeń poprawnie:
 wyja ś nia znaczenie terminów:
wietrzenie, zwietrzelina
 wymi enia i rozróżnia rodzaje
wi etrzenia
 wymi enia produkty wietrzenia
 wymi enia rodzaje wietrzenia
fi zycznego

64.

65.

66.

 wyja ś nia znaczenie terminów:
denudacja, ruchy masowe,
erozja
 wymi enia podstawowe rodzaje
ruchów ma sowych
 poda je różnicę między
odpa daniem a obrywaniem,
os uwaniem a spełzywaniem
Proces y kra sowe  wymi enia s kały rozpuszczalne
przez wodę
 wyja ś nia znaczenie terminu
krasowienie
 wymi enia formy krasu
powi erzchniowego i
podziemnego
Ruchy ma sowe

Rzeźbotwórcza
dzi a łalność rzek

 wyja ś nia znaczenie terminów:
erozja wgłębna, erozja
wsteczna, erozja boczna,
akumulacja
 wymi enia czynniki wpływające
na tempo erozji rzecznej
 wymi enia rodzaje erozji
rzecznej
 wymi enia elementy doliny

Uczeń poprawnie:
 kl a syfikuje procesy
egzogeniczne kształtujące
powi erzchnię Ziemi
 opi suje typy wi etrzenia
 opi suje etapy wietrzenia
mrozowego
 poda je przykłady s kał
podl egających intensywnemu
wi etrzeniu chemicznemu
 ws kazuje na mapie obszary, na
których za chodzą intensywne
proces y wietrzenia
 wymi enia przyczyny
pows tawania ruchów
ma s owych
 oma wia na podstawie
s chematów rodzaje ruchów
ma s owych

 odróżnia formy krasu
powi erzchniowego
i podziemnego
 wymi enia i rozpoznaje formy
s za ty naciekowej w ja skini
 ws kazuje na mapie ś wiata
i Europy obszary kra sowe

Uczeń poprawnie:

Uczeń poprawnie:
Uczeń poprawnie:
 wyka zuje zależność między
 wyja ś nia znaczenie wi etrzenia
kl i matem a typem wietrzenia
ja ko procesu przygotowującego
do przekształcenia rzeźby
 poda je przykłady form
pows tałych wskutek wietrzenia
powi erzchni Ziemi
 opi suje s kutki procesów
wi etrzenia

 opi suje czynniki
odpowiedzialne za przebieg
wi etrzenia chemicznego
i bi ologicznego
 oma wia przebieg procesu
wi etrzenia
 cha ra kteryzuje produkty i formy
pows tałe w wyniku wi etrzenia
fi zycznego
 ws kazuje dominujący typ
wi etrzenia w określonej strefie
kl i matycznej
 wyka zuje wpływ budowy
 poda je konsekwencje ruchów
geol ogicznej danego obszaru
ma s owych
na gra witacyjne ruchy masowe  wyka zuje na przykładach
 wyja ś nia przyczyny
za l eżność ruchów masowych
pows tawania spływów błotnych
od rzeźby terenu, klimatu
i zi emnych
i wa runków wodnych

 opi suje czynniki, które
wpływa ją na przebieg zjawisk
kra s owych
 wymi enia etapy rozwoju form
kra s u powierzchniowego
 odróżnia wywierzysko
od ponoru
 wyja ś nia proces powstawania
ja s kiń
 porównuje cechy rzeki w biegu  wyja ś nia przyczyny
górnym, ś rodkowym i dolnym
zróżni cowania procesów
rzeźbotwórczych na
 wymi enia przykłady form
pos zczególnych odcinkach rzeki
pows tałych w wyni ku erozji
i a kumulacji
 wyja ś nia na podstawie s chematu
proces erozji wstecznej
 opi suje na podstawie s chematu
el ementy doliny rzecznej
 oma wia na podstawie
s chematów fazy rozwoju
 odróżnia terasę zalewową
mea ndrów i s tarorzeczy
od na dzalewowej

 wyka zuje wpływ działalności
człowi eka na i ntensywność
ruchów ma sowych

 cha ra kteryzuje wpływ
 opi suje zagrożenia wys tępujące
proces ów krasowych na rzeźbę
w ja s kiniach wywołane
obs zarów zbudowanych ze skał
dzi a łalnością człowieka
węgl a nowych

 opi suje przebieg oraz efekty
 ws kazuje możliwości
erozyjnej i a kumulacyjnej
za gospodarowania teras
dzi a łalności wód płynących
za l ewowych i nadzalewowych
 obl icza przeciętny s padek rzeki
 opi suje na podstawie s chematu
pows tawanie teras rzecznych
 opi suje rzeźbotwórczą
dzi a łalność wód opadowych
(erozja wąwozowa)

rzecznej
 wymi enia rodzaje ujść
 poda je przykłady rzek o różnych
rzecznych i wskazuje i ch
typa ch ujść
przykła dy na mapie
67.

68.

69.

 wymi enia podstawowe formy
pows tałe w wyniku działalności
l odowca górskiego
 wyja ś nia znaczenie terminów:
egzaracja, muton, dolina
U-kształtna, cyrk lodowcowy,
detrakcja, detersja, dolina
zawieszona, wygłady
lodowcowe, kem, oz, drumlin
 wymi enia rodzaje moren
 poda je przykłady l odowców
górs kich na ś wiecie
Rzeźbotwórcza  wymi enia podstawowe formy
pows tałe w wyniku działalności
dzi a łalność
l ądolodu
l ądolodów i wód

ws kazuje na mapie
pol odowcowych
przykła dowe obszary o rzeźbie
młodoglacjalnej

 wyróżni a rodzaje
rzeźbotwórczej działalności
l odowców
 dokonuje podziału form rzeźby
pol odowcowej na formy
erozyjne i a kumulacyjne
 rozróżnia formy powstałe
w wyni ku działalności
l odowców górskich
 wyja ś nia powstawanie różnych
typów moren

 wyja ś nia, na czym polega erozja
eol iczna
 wymi enia formy powstałe
w wyni ku niszczącej i budującej
dzi a łalności wiatru
 wymi enia rodzaje pustyń
i ws kazuje ich przykłady
na ma pie

 wymi enia czynniki wpływające
na s iłę tra nsportową wiatru
 cha ra kteryzuje niszczącą
i budującą działalność wiatru
 oma wia budowę wydmy
pa ra bolicznej i barchanu
 cha ra kteryzuje typy pustyń
i ws kazuje ich rozmieszczenie

 wyja ś nia znaczenie terminów:
abrazja, platforma abrazyjna,
nisza abrazyjna
 wymi enia czynniki wpływające
na i ntensywność niszczącej
dzi a łalności morza

 wymi enia przykłady niszczącej
i budującej działalności fal
i prądów morskich
 wymi enia elementy kl ifu

Rzeźbotwórcza
dzi a łalność
l odowców
górs kich

Rzeźbotwórcza
dzi a łalność
wi a tru

70.

Rzeźbotwórcza
dzi a łalność
morza

 wyja ś nia proces powstawania
del ty
 wyja ś nia, w ja kich warunkach
za chodzi erozja wąwozowa
 opi suje przebieg niszczącej
 opi suje s kutki działalności
dzi a łalności l odowca górskiego
l odowców górskich
 opi suje na podstawie s chematu
pows tawanie doliny
U-ks ztałtnej

 opi suje przebieg erozyjnej
i a kumulacyjnej działalności
l odowców i wymienia formy
pows tałe w jej wyniku

 rozróżnia formy powstałe w
 odróżnia rzeźbę s taroglacjalną  opi suje s kutki działalności
 oma wia wpływ zl odowaceń
wyni ku działalności lądolodów
od młodoglacjalnej
l ądolodów
na rzeźbę powierzchni Ziemi
 wymi enia formy fluwioglacjalne  wyja ś nia na podstawie
 odróżnia skutki działalności
s chematu powstawanie
l ądolodów od skutków
 wymi enia przykłady niszczącej
i budującej działalności wód
s a ndrów i pradolin
dzi a łalności l odowców górskich
pol odowcowych
 opi suje na podstawie s chematu
proces powstawania kemów
 opi suje warunki s przyjające
rzeźbotwórczej działalności
wi a tru
 wyka zuje zależność kształtu
wydm od kl imatu
 opi suje proces powstawania
grzybów s kalnych
 opi suje powstawanie pokryw
l essowych i wymienia nazwy
obs zarów, na których one
wys tępują
 wyja ś nia na podstawie
s chematu proces powstawania
kl i fu
 wyja ś nia proces powstawania
mi erzei

 opi suje przebieg oraz efekty
erozji i a kumulacji eolicznej
 wymi enia zagrożenia dla
dzi a łalności człowieka
s powodowane deflacją oraz
ni s zczeniem skał przez piasek
ni esiony wiatrem

 wyja ś nia związek między
l essami wys tępującymi
w Europi e a plejstoceńskimi
l ądolodami

 opi suje przebieg oraz efekty
ni s zczącej i budującej
dzi a łalności morza
 porównuje rzeźbotwórczą
dzi a łalność morza na wybrzeżu
wys okim i płaskim

 poda je przykłady s kutków
oddziaływania wody morskiej
w s trefi e wybrzeża

71.

Typy wybrzeży
mors kich

 wymi enia na podstawie mapy
pods tawowe typy wybrzeży

 rozpoznaje podstawowe typy
wybrzeży na mapie i fotografii
 opi suje typy genetyczne
wybrzeży

 opi suje powstawanie atolu
 porównuje typy wybrzeży

 cha ra kteryzuje wybrzeża
pows tałe przy udziale
orga nizmów żywych
 poda je przykłady za grożeń dla
rozwoju ra f koralowych na
ś wi ecie

 opi suje rolę wybrzeży
w gos podarczej działalności
człowi eka

72./73. Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału Procesy egzogeniczne
VII. GLEBY. BIOSFERA
74.

Pows ta wanie
gl eb

75.

Uczeń poprawnie:
 cha ra kteryzuje procesy
gl ebotwórcze
 wyja ś nia znaczenie terminów:
gleba, proces glebotwórczy,
 cha ra kteryzuje na podstawie
poziom glebowy, profil glebowy
s chematów profili glebowych
na jważniejsze poziomy glebowe
 wymi enia czynniki rozwoju gleb
 poda je różnice między
 wymi enia na podstawie
żyznoś cią a urodzajnością
s chematu poziomy gl ebowe
 wymi enia przykłady gl eb o
różnym odczynie pH
Uczeń poprawnie:

Typy genetyczne  wymi enia podstawowe typy
gl eb
gl eb
 rozróżnia gleby s trefowe
i a s trefowe






76.

Świ a t roślin

 poda je nazwy formacji
roś l innych na świecie
 wymi enia czynniki wpływające
na zróżnicowanie szaty
roś l innej na Ziemi
 wymi enia dominujące gatunki
roś l in w każdej ze stref
roś l innych




Uczeń poprawnie:

 oma wia czynniki glebotwórcze
z uwzgl ędnieniem czynników
a bi otycznych i biotycznych
 rozróżnia główne procesy
gl ebotwórcze
 opi suje cechy poszczególnych
pozi omów profilu glebowego
 opi suje kompleksy rolniczej
przyda tności gleb
oma wia cechy gleb strefowych,  oma wia genezę wybranych
a s trefowych i pozastrefowych
typów gl eb strefowych,
a s trefowych i pozastrefowych
opi suje rozmieszczenie
głównych typów gleb na
 przyporządkowuje gleby
pods tawie mapy
s trefowe do stref klimatycznych
i roś linnych
a na lizuje wybrane profile
gl ebowe
 przyporządkowuje gleby
s trefowe do skał podłoża
i wa runków wodnych
cha ra kteryzuje poszczególne
 wyja ś nia związek między
forma cje roślinne na Ziemi
s trefami klimatu a formacjami
roś l innymi
ws kazuje na mapie zasięg
wys tępowania głównych stref
 opi suje przyczyny
roś l innych
ni erównomiernego
rozmi eszczenia stref roślinnych
na Zi emi
 cha ra kteryzuje piętrowość
roś l inną obszarów górskich na
Zi emi

Uczeń poprawnie:
Uczeń poprawnie:
 wyja ś nia wpływ procesu
 wyka zuje ci ąg zależności
gl ebotwórczego na żyzność gleb
wys tępujących między
procesami glebotwórczymi,
 poda je przykłady negatywnego
pozi omem glebowym, profilem
oddziaływania człowieka na
gl ebowym a typem gleb
urodza jność gleb

 ocenia przydatność rolniczą
 wyka zuje wpływ czynników
gl eb strefowych, astrefowych
a ntropogenicznych
i pozastrefowych
na degradację gleb
 rozpoznaje typy gl eb
na podstawie opisu i schematu
profi lu glebowego

 poda je przykłady
przys tosowania się roślin do
wa runków środowiska
przyrodni czego
 oma wia piętra klimatyczno-roś linne na przykładach
wybra nych gór położonych
na różnych s zerokościach
geogra ficznych
 wyja ś nia zróżnicowanie
zbi orowisk roślinnych na
ś wi ecie

 porównuje i opisuje formacje
roś l inne na różnych
kontynentach oraz w określonej
częś ci ś wiata
 wyka zuje związek pomiędzy
cecha mi roślinności
a wa runkami danego
ś rodowiska

 wyja ś nia znaczenie terminów:
fauna, endemit
 wymi enia i wskazuje na ma pie
kra i ny i królestwa
zoogeograficzne
 wymi enia charakterys tyczne
zwi erzęta żyjące
w pos zczególnych krainach
zoogeograficznych

 wyróżni a krainy i królestwa
 wyja ś nia geograficzne
 poda je przykłady
 wyka zuje na przykładach
zoogeograficzne
przyczyny zróżni cowania świata
przys tosowania się zwierząt do
za l eżność ś wiata zwierzęcego
zwi erzęcego
wa runków środowiska
od budowy geologicznej,
 cha ra kteryzuje wybrane krainy
przyrodni czego
kl i matu, warunków wodnych
zoogeograficzne
 wymi enia bariery ograniczające
rozprzestrzenianie się zwierząt  opi suje i ocenia warunki życia
i gl eby
 wymi enia s trefy życia w wodach
na Zi emi
w pos zczególnych strefach
 wyja ś nia przyczyny
ora z cha rakteryzuje jedną z nich
mórz i oceanów
wys tępowania endemitów
 przyporządkowuje typowe
na Zi emi
ga tunki fauny do
 cha ra kteryzuje faunę
pos zczególnych krain
w s trefa ch mórz i oceanów
zoogeograficznych

77.

Świ a t zwierząt

78.

Strefy
 wymi enia czynniki przyrodnicze  opi suje komponenty
i a ntropogeniczne wpływające
ś rodowiska przyrodniczego
kra jobrazowe na
na
ks
ztałtowanie
się
krajobrazu
w s trefi e krajobrazowej
Zi emi
na Zi emi
 wymi enia wybrane parki
 wymi enia s trefy kra jobrazowe
na rodowe w poszczególnych
na Zi emi i wskazuje je na mapie
s trefach krajobrazowych
i ws kazuje je na mapie

 wymi enia s fery Zi emi i wskazuje  wymi enia przykłady
po jednym przykładzie
oddziaływania i wpływu ruchów
oddziaływań pomiędzy
Zi emi na hydrosferę
wybra nymi s ferami
 wyja ś nia powstawanie
wi a trołomów w wyni ku
 poda je przykłady s fer Ziemi
ks zta łtowanych przez procesy
czynni ków atmosferycznymi
endogeniczne
 oma wia wpływ organizmów
żywych na hydrosferę
 oma wia i podaje przykłady
wpływu obszarów leśnych
na kl imat l okalny
 opi suje na przykładach wpływ
l i tosfery na procesy
gl ebotwórcze
 poda je przykłady wpływu
rodza ju podłoża na rzeźbę
terenu
80./81. Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału Gleby. Biosfera
79.

Interakcje
mi ędzy
pos zczególnymi
s ferami Ziemi

 porównuje cechy ś rodowiska
przyrodni czego i formy
gos podarowania
w pos zczególnych strefach
kra jobrazowych na Ziemi

 wyja ś nia zależność między
ś rodowiskiem przyrodniczym
a życi em człowieka
 cha ra kteryzuje wybrane
ś rodowisko strefowe lub
a s trefowe



 ocenia na przykładach wpływ
różnych typów klimatu
na l itosferę
 wyka zuje związek sieci
hydrogra ficznej danego obszaru
z budową geologiczną
 a na lizuje związki między
l i tosferą a czynnikami
kl i matotwórczymi







 poda je przykłady oddziaływania
komponentów środowiska
przyrodni czego na człowieka w
pos zczególnych strefach
kra jobrazowych
 wyka zuje na podstawie map
tema tycznych strefowe i
a s trefowe zróżnicowanie
ś rodowiska przyrodniczego
Zi emi
oma wia efekty działania siły
 wyka zuje wpływ oddziaływania
odś rodkowej Ziemi i jej wpływ
ci a ł niebieskich na poszczególne
na l itosferę
s fery Zi emi
wyja ś nia wpływ ruchów
 ocenia s kutki działania
endogenicznych na zmiany l inii
a tmosfery na rzeźbę terenu
brzegowej mórz i jezior oraz
 wyja ś nia zależność
zmi a ny biegu rzeki
wys tępowania l odowców od
oma wia czynniki warunkujące
wa runków klimatycznych
s trefowość klimatycznoi uks ztałtowania powierzchni
-roś linno-glebową
 poda je przykłady wpływu
wi elkości opadów
oma wia wpływ biosfery
i pedosfery na rozwój procesów
a tmosferycznych na reżim rzek
s tokowych
ora z tempo denudacji

WARSZTATY TERENOWE

82./84 Wa rs ztaty
Uczeń poprawnie:
terenowe
–
.
 przygotowuje materiał
pomi ar
ni ezbędny do pomiarów
przepływu cieku
przepływu cieku wodnego
wodnego
 us ta la miejsce startu i mety
odci nka pomiarowego
 powta rza pomiar czasu, np.
pi ęci okrotnie
85./87 Wa rs ztaty
 opi suje miejsce odkrywki pod
wzgl ędem użytkowania terenu
terenowe –
.
a na liza profilu
gl ebowego

88./90 Wa rs ztaty
terenowe –
.
kra jobraz
na jbliższej
okol icy

 wyzna cza kierunki ś wiata
w terenie
 pos ługuje s ię busolą l ub
kompasem

Uczeń poprawnie:
 za pisuje dane pomiarowe
w ta beli
 obl icza średni czas pokonania
odci nka pomiarowego przez
pływa k

Uczeń poprawnie:
 dokonuje pomiarów s zerokości
potoku, a następnie głębokości
ci eku z wykorzys taniem taśmy
mi erniczej

 opi suje miejsce odkrywki
 opi suje profil glebowy
z wykorzys ta niem GPS, podając
z uwzgl ędnieniem l iczby
ws półrzędne geograficzne,
pozi omów glebowych
wys okość n.p.m, a ta kże
 na zywa poziomy gl ebowe
eks pozycję odsłonięcia
(np. 0, A ,B), poda je barwę,
określa miąższość
pos zczególnych warstw oraz
głębokość występowania
 wykonuje zadania z ka rt pracy
 wyzna cza a zymut w terenie
 wykonuje dokumentację
fotogra ficzną
 dokonuje pomiaru wysokości
Słońca nad horyzontem,
 pos ługuje s ię mapą
wykorzys tując gnomon
topogra ficzną
 pos ługuje s ię tablicami
ma tematyczno-fizycznymi

Uczeń poprawnie:
 rys uje przekrój mokry potoku
w s ka li 1:10 na papierze
mi l imetrowym
 rys uje profil dna potoku
 obl icza prędkość wody w nurcie
w m/s , uwzględniając długość
odci nka i czas przepływu
pływa ka
 wykonuje za pomocą
kwa somierza glebowego
pomi ary pH gleby i ustala jej
odczyn
 określa rodzaj gleby na
pods tawie obserwacji i pomocy
dyda ktycznych

Uczeń poprawnie:
 obl icza powierzchnię przekroju
mokrego
 obl icza przepływ cieku
wodnego w m 3/s,
uwzgl ędniając prędkość wody w
nurci e i powierzchni przekroju
mokrego

 opi suje elementy
uks ztałtowania powierzchni,
roś l inność, obiekty
hydrol ogiczne
i a ntropogeniczne

 przygotowuje na podstawie
zebra nych materiałów
prezentacje multimedialną
dotyczącą wpływu działalności
człowi eka na kra jobraz
na jbliższej okolicy

 przeprowadza obserwację
i a nalizę więcej niż jednego
typu gl eby
 porównuje profile glebowe
i us tala poprawność
przygotowanych opisów

Semestr drugi
Poziom wymagań
Nr
lekcji
I.

dopuszczający

Temat lekcji

dobry

bardzo dobry

celujący

PRZEMIANY POLITYCZNE I GOSPODARCZE ŚWIATA

1.

Lekcja organizacyjna

2.

Kl a syfikacja
pa ństw świata

3.

dostateczny

Uczeń poprawnie:

 wyja ś nia znaczenie terminów:
morskie wody wewnętrzne, wody
terytorialne, wyłączna strefa
ekonomiczna
 wymi enia najczęstsze kryteria
przyjmowa ne podczas
formułowania definicji państwa
 wymi enia kryteria podziału
us trojów politycznych państw
ś wi ata
 wymi enia państwa mające dwie
s tol ice i wskazuje je na mapie
Zmi a ny na mapie  wymi enia okresy w historii
pol itycznej świata pows zechnej, które wpłynęły na
obecny układ państw na mapie
pol itycznej świata
 wymi enia państwa powstałe
w Europi e po 1989 r.

Uczeń poprawnie:

Uczeń poprawnie:

Uczeń poprawnie:

Uczeń poprawnie:

 wymi enia czynniki wpływające
 a na lizuje zmiany l iczby państw
 wyja ś nia, dlaczego Antarktyda
 prognozuje zmiany l iczby państw
na zmi anę liczby państw na
w Europi e i na ś wiecie
zgodnie z postanowieniami
na podstawie wi edzy
ś wi ecie
o probl emach współczesnego
 przedstawia podział terytorialny mi ędzynarodowymi s tanowi
mórz i oceanów
obs zar międzynarodowy, objęty
ś wi ata
 ws kazuje na mapie ś wiata
ca łkowitym zakazem eksploatacji
przykła dy kra jów, których granice  a na lizuje podział wpływów na
s urowców mineralnych
na wiązują do warunków
Anta rktydzie
przyrodni czych l ub zostały
wyzna czone w s posób sztuczny

 wymi enia czynniki wpływające
 a na lizuje kształtowanie się mapy  uka zuje na przykładach procesy
na ws półczesny podział polityczny pol itycznej świata do 1989 r.
i ntegracji i dezintegracji
ś wi ata
w Europi e po 1989 r.
 a na lizuje następstwa przemian
s połeczno-ustrojowych po 1989 r.  opi suje wybrane ustroje
 odczytuje na mapach a ktualny
podział polityczny świata
pol ityczne na ś wiecie
 ws kazuje przykłady państw
będących ni egdyś kolonią
 poda je przykłady nowo
utworzonych państw na świecie

 wyja ś nia na wybranych
przykła dach procesy, w których
wyni ku powstały nowe państwa
poza europejskie
 wyja ś nia wpływ kształtowania się
podziału politycznego świata
na i nne elementy przestrzeni
geogra ficznej

4.

Mi erniki poziomu
rozwoju krajów

5.

 opi suje przestrzenne
 uza sadnia potrzebę
zróżni cowanie wartości PKB i HDI kons truowania syntetycznych
na ś wiecie
mi erników rozwoju społeczno-gos podarczego, np. HDI
 oma wia podstawowe cechy
gos podarcze, demograficzne
i s połeczne państw o różnym
pozi omie rozwoju gospodarczego
 wyja ś nia wpływ rozwoju
s połeczno-gospodarczego świata
na i nne elementy przestrzeni
geogra ficznej (Interakcje)

LUDNOŚĆ I URBANIZACJA
Li czba ludności
ś wi ata i jej zmiany

7.

 defi niuje wybrane ekonomiczne  cha ra kteryzuje HDI
mi erniki wzrostu gospodarczego  porównuje s kładowe HDI
 porównuje s trukturę PKB państw w wybra nych państwach
zna jdujących się na różnych
pozi omach rozwoju
gos podarczego

Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału Przemiany polityczne i gospodarcze świata
II.

6.

 wymi enia główne mierniki
i ws kaźniki rozwoju społeczno-gos podarczego
 wymi enia przykłady państw
o różnym poziomie rozwoju
gos podarczego

Teori a rozwoju
demograficznego

Uczeń poprawnie:

Uczeń poprawnie:

Uczeń poprawnie:

Uczeń poprawnie:

Uczeń poprawnie:

 wymi enia i wskazuje na ma pie
 oma wia etapy zaludniania Ziemi  a na lizuje liczbę ludności świata  wyja ś nia przyczyny ora z s kutki
 prognozuje zmiany l iczby
ś wi ata najludniejsze państwa
i jej zmi any
tempa wzrostu liczby ludności
l udności świata i poszczególnych
 poda je czynniki wpływające
w s ka li globalnej i regionalnej
kontynentów
 poda je różnice w zaludnieniu
na zróżnicowanie przyrostu
 obl icza tempo zmian liczby
wg kontynentów
na turalnego na ś wiecie
l udności na danym obszarze
 uka zuje na przykładach
za pomocą wskaźnika dynamiki
kons ekwencje wysokiego
 wymi enia przykłady państw
 obl icza współczynnik przyrostu
ws półczynnika przyrostu
o wys okim i niskim współczynniku na turalnego
 a na lizuje zróżnicowanie
przyros tu naturalnego
przyros tu naturalnego na świecie na turalnego
 wyja ś nia wpływ zmian
l udnościowych na środowisko
przyrodni cze i inne elementy
przes trzeni społeczno-gospodarczej
i kul turowej (Interakcje)
 wymi enia teorie rozwoju
 cha ra kteryzuje etapy rozwoju
 a na lizuje model przejścia
 a na lizuje przyczyny i skutki
 uka zuje przyczyny zmian
s połeczeństw
demograficznego l udności
demograficznego na wybranych
eks plozji demograficznej i implozji demograficznych
na postawie wykresu
przykła dach
demograficznego
i epi demiologicznych w krajach
 wymi enia fazy przejścia
wys oko rozwiniętych gospodarczo
demograficznego
 wymi enia fazy przejścia
 a na lizuje fazy przejścia
demograficznego,
w
których
epi
demiologicznego
na
 wymi enia przykłady państw
na s tępuje eksplozja
wybra nych przykładach
zna jdujących się
w pos zczególnych fazach przejścia demograficzna
 opi suje etapy rozwoju
demograficznego
demograficznego l udności
 wymi enia przyczyny eksplozji
demograficznej oraz implozji
na przykła dach wybranych
 wyja ś nia znaczenie terminów:
demograficznej
pa ństw świata
eksplozja demograficzna,
implozja demograficzna
 opi suje przestrzenne
zróżni cowanie eksplozji
demograficznej i implozji
demograficznej

8.

Zróżni cowanie
demograficzne
s połeczeństw

9.

Rozmi eszczenie
l udności na
ś wi ecie

10.

11.

 poda je przykłady s połeczeństwa  ws kazuje czynniki kształtujące
młodego i starego
s trukturę wieku ludności
 odczytuje z wykresów ś rednią
 wymi enia typy demograficzne
długość trwa nia życi a
s połeczeństw
w wybra nych kra jach świata
 cha ra kteryzuje społeczeństwa
 wyja ś nia znaczenie terminów:
młode, zastojowe i stare
współczynnik feminizacji,
na przykła dach wybranych
współczynnik maskulinizacji
pa ństw świata
 wymi enia typy obszarów wg
 oma wia czynniki przyrodnicze
podziału ze względu na aktualny
i poza przyrodnicze rozmieszczenia
s topień zaludnienia
l udności na ś wiecie
 poda je główne cechy
 ws kazuje obszary największej
rozmi eszczenia ludności
i na jmniejszej koncentracji
na ś wiecie
l udności na ś wiecie na podstawie
 wymi enia obszary o dużej i małej ma py tematycznej
gęs tości zaludnienia na ś wiecie
 przedstawia przyczyny dużej
koncentracji l udności na
 określa gęstość zaludnienia na
pos zczególnych kontynentach
wybra nym obszarze
 obl icza wskaźnik gęstości
za l udnienia dla wybranych
pa ństw

 wyja ś nia znaczenie terminów:
migracja, imigracja, emigracja,
reemigracja, saldo migracji,
przyrost rzeczywisty
 poda je przykłady pa ństw
o doda tnim i ujemnym saldzie
mi gra cji zagranicznych
na podstawie ma py tematycznej
Zróżni cowanie
 wymi enia główne i mieszane
odmi any l udzkie
ra s owe

wyja ś nia znaczenie terminu
i na rodowościowe
rasizm
l udności
 wymi enia przykłady kra jów
jednolitych oraz zróżnicowanych
pod względem
na rodowościowym
Przyczyny
i konsekwencje
mi gra cji ludności

 kl a syfikuje migracje
 wyja ś nia przyczyny mi gracji
 poda je kierunki współczesnych
mi gra cji zagranicznych na ś wiecie
 obl icza współczynnik przyrostu
rzeczywi stego l udności
 opi suje rozmieszczenie odmian
l udzkich na ś wiecie na podstawie
ma py tematycznej
 kl a syfikuje języki świata
ze s zczególnym uwzględnieniem
grup językowych rodziny
i ndoeuropejskiej
 wymi enia najbardziej
rozpowszechnione języki świata
na podstawie danych

 a na lizuje s trukturę wieku i płci
 oma wia problemy s połecznol udności na przykładach
-gos podarcze związane ze
wybra nych państw świata
s ta rzeniem się s połeczeństw
(na podstawie danych
wybra nych krajów Europy
s ta tys tycznych)
Za chodniej
 wyja ś nia konsekwencje starzenia  a na lizuje i ocenia zróżnicowanie
s i ę s połeczeństwa
l udności pod względem
przeci ętnej długości trwania
 obl icza współczynnik feminizacji
życi a , dzietności oraz
i ws półczynnik maskulinizacji
umi eralności niemowląt
 a na lizuje rozmieszczenie
 uka zuje przyrodnicze
l udności na ś wiecie na podstawie i s połeczno-gospodarcze s kutki
ma py tematycznej
ni erównomiernego
rozmi eszczenia ludności
 wyka zuje wpływ barier
na ś wiecie
os a dniczych na rozmieszczenie
l udności na ś wiecie
 a na lizuje wskaźniki gęstości
za l udnienia w wybranych
 porównuje czynniki wpływające
na rozmieszczenie ludności
pa ństwach
w kra ja ch wysoko i słabo
rozwi niętych gospodarczo
 a na lizuje wpływ czynników
przyrodni czych
i poza przyrodniczych
na rozmieszczenie ludności
na ś wiecie
 cha ra kteryzuje przyczyny
 wymi enia rodzaje i przyczyny
i konsekwencje mi gracji ludności
uchodźstwa oraz podaje
w różnych pa ństwach
przykła dy tego rodzaju mi gracji
 a na lizuje kierunki współczesnych
mi gra cji zewnętrznych
i wewnętrznych
 poda je pozytywne i negatywne
s kutki ruchów migracyjnych
 cha ra kteryzuje strukturę
 przedstawia skutki
etni czną i narodowościową
zróżni cowania
l udności świata
na rodowościowego i etnicznego
l udności na przykładach
 ws kazuje przyczyny
upowszechniania się wybranych  ws kazuje konsekwencje
języków na ś wiecie
upowszechniania się wybranych
języków na ś wiecie

 prognozuje zmiany udziału
głównych grup wiekowych
l udności Unii Europejskiej
na podstawie różnorodnych
źródeł

 wyja ś nia, dlaczego w a nalizach
demograficznych s tosuje się
ws kaźnik gęstości zaludnienia
i ws kaźnik fizjologicznej gęstości
za l udnienia

 opi suje problem uchodźstwa
na wybra nych przykładach

 uza sadnia konieczność walki
z ra s i zmem
 oma wia wpływ podbojów
kol onialnych na zróżnicowanie
językowe ś wiata

s ta tys tycznych
12.

Zróżni cowanie
rel i gijne i
kul turowe
l udności

13.

Struktura
za wodowa
l udności świata

14.

Bezrobocie na
ś wi ecie

15.

Geograficzne
uwa runkowania
s ta nu zdrowia
l udności

16.

 wyja ś nia znaczenie terminu
religia
 wymi enia nazwy religii
uni wersalnych
 wymi enia przykłady kra jów
jednolitych oraz zróżnicowanych
pod względem religijnym
i kul turowym
 wymi enia kategorie ludności
na rynku pracy
 wymi enia czynniki decydujące
o pozi omie aktywności
za wodowej l udności

 wyja ś nia znaczenie terminów:
stopa bezrobocia, bezrobocie
ukryte
 wymi enia rodzaje bezrobocia

 oma wia czynniki wpływające
na s tan zdrowia ludzi na ś wiecie
 wyja ś nia przyczyny i skutki
wys tępowania chorób na świecie
 wymi enia typowe choroby
w kra ja ch wysoko i słabo
rozwi niętych gospodarczo
Os a dnictwo
 wymi enia rodzaje jednostek
wi ejskie i miejskie os a dniczych
 poda je charakterystyczne cechy
ws i
 wymi enia funkcje miast
 poda je przykłady mi ast
o różnych funkcjach

 cha ra kteryzuje zróżnicowanie
rel i gijne i kulturowe ś wiata
 przedstawia strukturę
wyzna niową na ś wiecie na
pods tawie danych statystycznych
 cha ra kteryzuje kręgi kulturowe
(cywi l izacyjne) na świecie oraz
ws kazuje i ch zasięg na mapie
 cha ra kteryzuje czynniki
decydujące o poziomie
a ktywności za wodowej ludności
 opi suje współczynnik aktywności
za wodowej wg płci w wybra nych
pa ństwach na podstawie danych
s ta tys tycznych
 oma wia strukturę za trudnienia
w pos zczególnych fazach rozwoju
gos podarczego
 ws kazuje przyczyny bezrobocia
na ś wiecie
 obl icza współczynnik (stopę)
bezrobocia
 cha ra kteryzuje choroby
cywi l izacyjne, w tym otyłość
 wymi enia przyczyny zgonów
w na jbogatszych państwach
i kra jach słabo rozwiniętych

 przedstawia konsekwencje
zróżni cowania religijnego
i kul turowego l udności

 oma wia znaczenie czynników
s połeczno-kulturowych
w rozwoju gospodarczym
wybra nych regionów ś wiata

 ocenia wpływ religii na postawy
s połeczne i gospodarkę państw

 a na lizuje s trukturę zawodową
 wyja ś nia zróżnicowanie struktury  oma wia zmiany w s trukturze
l udności wybranych państw
za trudnienia w wybranych
za trudnienia wraz z rozwojem
gos podarczym, a także ich
 obl icza współczynnik a ktywności pa ństwach i jej związek
z pozi omem rozwoju państwa
kons ekwencje na świecie oraz
za wodowej
w wybra nych kra jach
 oma wia przyczyny zmian
za chodzących na rynku pracy
 cha ra kteryzuje współczesne
w kra ja ch o różnym poziomie
formy za trudnienia
rozwoju gospodarczego

 porównuje zróżnicowanie stopy
bezrobocia w wybranych
pa ństwach na podstawie danych
s ta tys tycznych
 cha ra kteryzuje rodzaje
bezrobocia
 a na lizuje s połeczne
i gos podarcze skutki
wys tępowania chorób na świecie
 a na lizuje geograficzne
uwa runkowania s tanu zdrowia
l udności świata

 a na lizuje pozytywne i negatywne  oma wia działania państw
s kutki bezrobocia
podejmowane w celu
ogra niczenia bezrobocia
 opi suje problem pracy dzieci –
przyczyny, kons ekwencje
 przedstawia psychospołeczne
i obs zary wys tępowania
s kutki bezrobocia na podstawie
ma teriałów źródłowych
 oma wia zróżnicowanie dostępu  proponuje globalne i regionalne
do us ług medycznych w różnych
dzi a łania, które można podjąć
kra ja ch ś wiata na podstawie
w cel u zwalczania chorób
ma py tematycznej
cywi l izacyjnych i zakaźnych
 wyja ś nia, na czym polega
profi laktyka chorób

 cha ra kteryzuje czynniki
 rozpoznaje typy genetyczne
 wyja ś nia przyczyny przemian
l okalizacji i rozwoju jednostek
ks zta łtów wsi
za chodzących współcześnie
os a dniczych
w os a dnictwie wiejskim
 opi suje wpływ czynników
 cha ra kteryzuje nowe funkcje wsi przyrodni czych
 określa s trukturę funkcjonalnoi a ntropogenicznych
-przes trzenną różnych miast
 opi suje wybrane funkcje miast
na ks ztałtowanie się sieci
 ocenia zmiany s truktury
os a dniczej
funkcjonalno-przestrzennej
 rozpoznaje typy miast i zespołów
mi a st wra z z rozwojem państw
mi ejskich na ś wiecie

 przedstawia cechy fi zjonomiczne
mi a st typowe dla różnych
regi onów ś wiata oraz i ch zmiany
wra z z rozwojem gospodarczym

 cha ra kteryzuje płaszczyzny
 a na lizuje przyczyny urbanizacji
 a na lizuje s kutki urbanizacji
urba nizacji
w wybra nych regionach
w wybra nych regionach świata
 opi suje fazy urbanizacji
 porównuje zmiany l iczby
 porównuje układ przestrzenny
głównych typów zespołów
 opi suje typy zespołów miejskich l udności w wybranych miastach
ś wi ata na podstawie danych
mi ejskich
i ws kazuje je na mapie
 opi suje zróżnicowanie poziomu
 wymi enia przykłady megalopolis s ta tys tycznych
życi a l udzi w miastach różnych
na ś wiecie
 opi suje zmiany w kra jobrazie
wi elkich miast w różnych
typów i o różnej wielkości
 przedstawia procesy
regi onach ś wiata
urba nizacyjne na świecie
 wyja ś nia przyczyny zróżnicowania
pozi omu urbanizacji w różnych
częś ci ach ś wiata
18./19. Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału Ludność i urbanizacja
17.

Urba nizacja na
ś wi ecie

III.
20.

21.

22.

 wyja ś nia znaczenie terminów:
urbanizacja, wskaźnik urbanizacji
 wymi enia płaszczyzny i fazy
urba nizacji
 ws kazuje na mapie najludniejsze
zes poły miejskie ś wiata

 porównuje problemy
mi eszkańców wielkich miast
w pa ństwach s łabo i wys oko
rozwi niętych gospodarczo

ROLNICTWO
Czynni ki rozwoju
rol nictwa

Uczeń poprawnie:
 wymi enia przyrodnicze
i poza przyrodnicze czynniki
rozwoju rolnictwa
 określa funkcje rolnictwa

Uczeń poprawnie:

 cha ra kteryzuje warunki
kl i matyczno-glebowe
do produkcji rolnej na świecie
na podstawie ma py tematycznej
 ocenia poziom mechanizacji
i chemizacji rolnictwa
w wybra nych kra jach świata
na podstawie danych
s ta tys tycznych
Użytkowa nie ziemi  wymi enia formy użytkowania
 cha ra kteryzuje elementy
zi emi
s truktury użytkowania ziemi
na ś wiecie
 wymi enia państwa o największym na podstawie wykresu
udzi ale gruntów ornych
 ws kazuje przyczyny dużego
w s trukturze użytkowania zi emi
zróżni cowania udziału gruntów
ornych w s trukturze użytkowania
zi emi w wybranych państwach
Rol nictwo
 wymi enia cechy rol nictwa
 wyja ś nia przyczyny rozwoju
rol nictwa uprzemysłowionego
uprzemysłowione uprzemysłowionego i rolnictwa
ekol ogicznego
i rol nictwa ekologicznego
i rol nictwo

ws
kazuje
na
mapie
regiony,

ws kazuje rejony upraw roślin
ekol ogiczne
w których przeważa rolnictwo
zmodyfi kowanych genetycznie
uprzemysłowione
na ma pie ś wiata
 wyja ś nia znaczenie GMO

Uczeń poprawnie:
 wyja ś nia wpływ czynników
s połeczno-ekonomicznych
na rozwój rolnictwa
na wybra nych przykładach
 a na lizuje mierniki wielkości
gos podarstw rolnych
w wybra nych państwach

Uczeń poprawnie:

 ocenia ś rodowisko przyrodnicze
ze wzgl ędu na możliwości rozwoju
rol nictwa na wybranych
przykła dach
 ocenia poziom kultury rolnej
ora z s trukturę wielkościową
i wła snościową gospodarstw
rol nych w wybra nych krajach
ś wi ata
 przedstawia wpływ czynników
 a na lizuje przyczyny i skutki zmian
s połeczno-gospodarczych
wi elkości powierzchni gruntów
na s trukturę użytkowania ziemi
ornych, użytków zielonych,
ni eużytków oraz lasów
 przedstawia zróżnicowanie
na przykła dach państw l eżących
s truktury użytkowania ziemi
na ś wiecie na podstawie danych na różnych kontynentach
s ta tys tycznych
 a na lizuje wybrane wskaźniki
 a na lizuje s kutki rozwoju
rol nictwa uprzemysłowionego
rol nictwa uprzemysłowionego
i rol nictwa ekologicznego

Uczeń poprawnie:
 przedstawia korzyści
dl a rolnictwa wynikające
ze zwi ększenia mechanizacji
i chemizacji rolnictwa

 proponuje sposoby
wykorzys ta nia nieużytków
do cel ów rolniczych

 ws kazuje problemy związane
z upows zechnianiem się roślin
upra wnych zmodyfikowanych
genetycznie

 wymi enia kryteria podziału
rol nictwa

rol nicze na świecie ws kazuje na mapie obszary
wys tępowania rolnictwa
i ntensywnego i rolnictwa
eks tensywnego

 wymi enia typy rol nictwa
i oma wia i ch rozmieszczenie
na ś wiecie
 oma wia różnice między
rol nictwem intensywnym
a eks tensywnym
 cha ra kteryzuje główne regiony
rol nicze na świecie na podstawie
ma py tematycznej
 przedstawia zastosowanie roślin
upra wnych
 opi suje rozmieszczenie upraw
głównych zi emiopłodów na
pods tawie map tematycznych

23.

Typy rol nictwa
i główne regiony

24.

Produkcja roślinna  przedstawia podział roślin
upra wnych ze względu na cechy
na ś wiecie
bi ologiczne i produkcyjne
 wymi enia rośliny należące
do pos zczególnych grup
 wymi enia czołowych
producentów wybranych roślin
upra wnych
Produkcja
 wymi enia czynniki wpływające
 ws kazuje kierunki chowu
na produkcję zwierzęcą
zwi erząt
zwi erzęca na

wymi
enia
produkty
pochodzenia

przedstawia typy chowu zwierząt
ś wi ecie
zwi erzęcego
gos podarskich
 przedstawia państwa
 cha ra kteryzuje rozmieszczenie
o na jwiększym pogłowiu
i wi elkość pogłowia wybranych
wybra nych zwierząt
zwi erząt gospodarskich
gos podarskich
na podstawie ma p tematycznych
i da nych statystycznych
 wymi enia czołowych importerów
i eks porterów wołowiny
i wi eprzowiny na podstawie
da nych s tatys tycznych
Ryba ctwo
 wyja ś nia znaczenie terminów:
 ws kazuje na mapie kraje
rybactwo, rybołówstwo,
o na jwiększych światowych
akwakultura, marikultura
połowach morskich
 przedstawia główne łowiska
 oma wia gospodarcze
na ś wiecie na podstawie mapy
wykorzys ta nie wybranych
tema tycznej
ga tunków ryb
 wymi enia kraje o najniższym
 ws kazuje przyczyny
s pożyciu ryb w przeliczeniu
na dmiernego odławiania
na 1 mi eszkańca na podstawie
orga nizmów morskich
da nych s tatys tycznych

25.

26.

 opi suje cechy rol nictwa
pi erwotnego, tra dycyjnego
i rynkowego
 porównuje gospodarkę rolną
w wybra nych regionach
rol niczych

 wyka zuje różnice
w i ntensywności rolnictwa
w wybra nych kra jach świata

 przedstawia a rgumenty
za i przeciw wybranym sposobom
i ntensyfikacji produkcji rolnej

 a na lizuje rozmieszczenie
 wyja ś nia znaczenie uprawy zbóż,  wyja ś nia wpływ czynników
i wi elkość produkcji roślinnej
roś l in przemysłowych oraz
przyrodni czych i społecznow wybra nych regionach świata
używek na ś wiecie
-ekonomicznych rozwoju
rol nictwa na wielkość,
 oma wia czynniki wpływające
rozmi eszczenie i s pecjalizację
na zróżnicowanie wysokości
pl onów zbóż w wybra nych krajach
produkcji rolnej w różnych
regi onach ś wiata
 obl icza wielkość plonów
 oma wia zróżnicowanie hodowli  wyja ś nia zależność chowu
na ś wiece
wybra nych zwierząt
 wyja ś nia różnicę miedzy chowem gos podarskich na świecie
od czynni ków przyrodniczych
i ntensywnym a chowem
eks tensywnym
i s połeczno-ekonomicznych
 a na lizuje produkcję zwierzęcą
w wybra nych regionach świata

 wyka zuje zależność pomiędzy
pogłowiem wybranych gatunków
zwi erząt gospodarskich
a wi elkością produkcji mięsa,
ml eka i innych produktów

 poda je różnice między
 a na lizuje przestrzenne
 przedstawia sposoby
a kwa kulturą a rybołówstwem
zróżni cowanie wielkości spożycia za pobiegania wyczerpywaniu się
ryb na ś wiecie
za s obów wód morskich
 wyja ś nia przyczyny
zróżni cowania wielkości połowów  poda je przykłady za grożeń
i ś ródlądowych
ryb w wybra nych państwach
wywoła nych nadmierną
ś wi ata
eks ploatacją mórz i oceanów
 ws kazuje możliwości rozwoju
 a na lizuje zagrożenia
wykorzys ta nia zasobów
produktywności mórz i oceanów
ocea nów i mórz

 wyja ś nia przyczyny ora z s kutki
głodu i niedożywienia ludności na
ś wi ecie
 a na lizuje rozmieszczenie
obs zarów niedoboru i nadwyżek
żywnoś ci na podstawie mapy
tema tycznej
 ws kazuje największych
eks porterów żywności na ś wiecie
na podstawie danych
s ta tys tycznych
28.
 wymi enia funkcje lasów
 przedstawia rozmieszczenie
Leś nictwo
 ws kazuje kraje o największej
na jwiększych kompleksów
l esistości
l eśnych na Ziemi
 wymi enia kraje o największym
 przedstawia zróżnicowanie
udzi ale w światowej produkcji
l esistości na świecie na podstawie
drewna
ma py tematycznej
 wyja ś nia znaczenie terminu
 wymi enia s posoby prowadzenia
deforestacja
ra cjonalnej gospodarki leśnej
w różnych regi onach
29./30. Lekcja powtórzeniowa i sprawdzenie wiadomości z rozdziału Rolnictwo
27.

Wyżywi enie
l udności świata

 wyja ś nia znaczenie terminów:
głód, niedożywienie, głód utajony
 poda je normy żywieniowe
na ś wiecie wg FAO
 ws kazuje l iczbę głodujących
na ś wiecie na podstawie danych
s ta tys tycznych

 opi suje problemy wyżywi enia
l udności świata na podstawie
różnych źródeł
 wyja ś nia, dlaczego w niektórych
kra ja ch ś wiata o sprzyjających
wa runkach rozwoju rolnictwa
wys tępuje problem
ni edożywienia ludności

 porównuje i uzasadnia strukturę  proponuje działania, które
s pożycia żywności w państwach
można podjąć w celu zwiększenia
wys oko i s łabo rozwiniętych
produkcji rolnej na świecie,
gos podarczo
zmi a ny s truktury produkcji
ora z dys trybucji żywności
 wyja ś nia wpływ działalności
rol niczej na inne elementy
 proponuje sposoby wa lki
przes trzeni społecznoz głodem
-gos podarczej i kulturowej

 opi suje zasoby l eśne świata

 wyka zuje s kutki nieracjonalnej

na podstawie ma py tematycznej
i da nych statystycznych
 ws kazuje przyczyny ora z s kutki
wyci na nia i niszczenia lasów
równi kowych

gos podarki leśnej w wybranych
regi onach ś wiata

 uza sadnia konieczność

ra cjonalnego gospodarowania
za s obami leśnymi na świecie
 poda je przykłady działań
za pobiegających zmniejszaniu się
powi erzchni l asów na świecie

