
 

WARUNKI I SPOSOBY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

            ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII 

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 W KRAKOWIE 

 
I. OCENIE PODLEGAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYTE PRZEZ UCZNIA 
     W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z PODSTAWY 
      PROGRAMOWEJ I REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA GEOGRAFII. 
 
II. WARUNKI SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA: 

1. Uczeń jest zobowiązany być przygotowanym do każdej lekcji, sprawdzianu 
      lub kartkówki. Wyjątek stanowią szczególne sytuacje zgłaszane przez ucznia przed lekcją. 
      Przy dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole: 
       - powyżej 5 dni nieobecności - nie ocenia się ucznia przez 3 dni od powrotu do szkoły 
         a poniżej 5 dni nieobecności - nie ocenia się ucznia przez 1 dzień. 
     Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 2 razy w ciągu półrocza [ nie dotyczy  
     zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek ].  
 

2. Uczeń powinien mieć na lekcji podręcznik i zeszyt przedmiotowy, który jest zobowiązany 
      systematycznie i estetycznie prowadzić – uzupełniać notatki, ćwiczenia i zadania.  
      Uczeń nieobecny na lekcji, ma obowiązek uzupełnić w zeszycie przedmiotowym notatki. 
 

3. Ocena wiedzy i umiejętności jest jawna dla uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych).  
      Sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, ćwiczenia i prace domowe są obowiązkowe. 
      Uczniowie otrzymują informacje o wynikach prac pisemnych (sprawdzianów, kartkówek) 
      i odpowiedzi ustnych. Wyniki sprawdzianów nauczyciel przedstawia i omawia w terminie  
      do 14 dni a kartkówek do 7 dni roboczych od daty ich przeprowadzenia. Sprawdzone  
      i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje na lekcji do wglądu. Zapoznaje się  z ich 
      wynikiem i ewentualne zastrzeżenia zgłasza do nauczyciela.  
      Sprawdziany zostają u nauczyciela a kartkówki zatrzymują uczniowie.  
     

     Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu do prac pisemnych z geografii 
     swoich dzieci (sprawdzianów) na najbliższym po oddaniu sprawdzianu dyżurze, dniu  
     otwartym, zebraniu lub w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 
 

4. Korzystanie przez ucznia z niedozwolonej pomocy (np. podpowiedzi, ściągi, telefon, itp. ...)  
      w czasie sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej skutkuje otrzymaniem oceny 
      niedostatecznej. 
 

5. Uczniowie otrzymują oceny z geografii w skali od 1 do 6 ze znakami „+,- ”. 
     Minimum 3 oceny bieżące są niezbędne do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny  
     klasyfikacyjnej ucznia z geografii.   
 

6. Ocena półroczna z geografii jest wystawiana na podstawie ocen uzyskanych przez  
     ucznia w tym okresie a ocena roczna z ocen bieżących drugiego półrocza i oceny 
     półrocznej. W ocenie uwzględnienia się także systematyczność pracy, wysiłek włożony 
     w przygotowanie do lekcji, zaangażowanie oraz indywidualne możliwości ucznia. 
 
7. Uczeń może nie być klasyfikowany z przedmiotu z powodu nadmiernych nieobecności 
    (powyżej 50% opuszczonych lekcji) lub braku podstaw do ustalenia półrocznej lub rocznej  
    oceny klasyfikacyjnej. Uczeń nieklasyfikowany może zdawać egzamin klasyfikacyjny.  

 III. SPOSOBY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA. 
 

  1. Sprawdzian wiadomości (klasówka, test sprawdzający) - obejmuje większą partię 
     materiału ( np. dział tematyczny ) w celu sprawdzenia stopnia opanowania wiadomości  
     i umiejętności. Sprawdzian zapowiadany jest, z co najmniej 1 tygodniowym 
     wyprzedzeniem, z datą jego przeprowadzenia i zakresem obowiązującego materiału.  
     Sprawdziany oceniane są w systemie punktowym wg poniższych kryteriów: 
 

     Zamiana punktów na oceny w skali od 1 do 6 ze znakami „+,- ”. 
 

       96 - 100 %  - celujący (cel)                50 - 69 % - dostateczny (dst) 
       85 -  95 %  - bardzo dobry (bdb)         31 - 49 % - dopuszczający (dop)     
       70 -  84 %  - dobry (db)                      0 -  30 %  - niedostateczny (ndst)   
 

 

    Uczeń nieobecny na sprawdzianie jest zobowiązany pisać go w terminie do 2 tygodni 
    od daty sprawdzianu. W wyjątkowych przypadkach pisze w terminie ustalonym z  
    nauczycielem. Sprawdzian uczeń może poprawiać na ocenę wyższą, w okresie 2 tygodni  
    od daty uzyskania informacji o jego wyniku. Do dziennika jest wpisywana każda ocena  
    (niezależnie od wysokości), którą uczeń uzyska z poprawy. 

 2. Kartkówka – krótki (ok. 15 min.) sprawdzian wiedzy uczniów w formie pisemnej.  
    Kartkówka obejmuje zakres materiału z trzech tematów lekcji ( zapowiedziana ) lub 
    zagadnienia dotyczące tematu ostatniej lekcji ( bez zapowiedzi ). Kartkówka jest oceniana  
    wg kryteriów punktowych. Ocena z kartkówki może być traktowana jak ocena z odpowiedzi  
    ustnej, gdyż jest sprawdzianem przygotowania się ucznia z bieżących tematów lekcyjnych.  
    Kartkówkę uczeń może pisać (w przypadku jego wcześniejszej nieobecności) lub poprawiać  
    na ocenę wyższą w okresie do 3 tygodni od daty jej przeprowadzenia. Do dziennika jest  
    wpisywana każda ocena  (niezależnie od wysokości), którą uczeń uzyska z poprawy. 
 

 3. Odpowiedź ustna - obejmuje zakres trzech ostatnich tematów lekcji ( połączona  
    ze znajomością mapy ), materiał będący tematem pracy domowej lub materiał lekcji  
    bieżącej. Oceniany jest poziom opanowania wiadomości i umiejętności, orientacja na  
    mapach geograficznych, sposób i logika wypowiedzi, poprawność językowa.   
 

 4. Zadania i prace wykonywane w czasie lekcji (np. praca w grupie, krótka odpowiedź). 
 

 5. Zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń może być kontrolowany i oceniany na bieżąco.   
 

 6. Samodzielnie wykonana praca domowa. Oceniana jest poprawność rozwiązania,  
     estetyka wykonania, sposób prezentacji.  

 7. Prace długoterminowe ( referaty, prezentacje, opracowania projektów ). 
     Oceniana jest zgodność treści z tematem pracy, forma i estetyka wykonania, korzystanie  
     z literatury i innych źródeł informacji, terminowość wykonania i oddania pracy.    

 8. Osiągnięcia uzyskane przez ucznia w konkursach geograficznych szkolnych  
     i pozaszkolnych. 
 

 IV. WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA PÓŁROCZNEJ 
         LUB ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z GEOGRAFII.    
 

  O poprawę oceny przewidywanej o jeden stopień (do oceny bardzo dobrej) uczeń może się 
    starać tylko w uzasadnionych przypadkach (długa usprawiedliwiona nieobecność,  
    szczególna sytuacja losowa, ... ). 
  Ocena może być podwyższona po spełnieniu określonych warunków przez ucznia: 
    - dotychczasowe oceny dają podstawę do starania się o ocenę wyższą, 
    - jest systematycznie przygotowany do lekcji i aktywny w czasie na lekcji, 
    - starannie i na bieżąco prowadzi zeszyt przedmiotowy, odrabia zadania domowe, 
    - uzupełni zaległe, wskazane przez nauczyciela braki wiadomości i umiejętności.      
 

  Szczegółowe procedury uzyskiwania wyższej niż przewidywana półrocznej lub rocznej  
     klasyfikacyjnej są zawarte w Statucie Szkoły.    



 

V. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY Z GEOGRAFII DLA KLASY 7  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 W KRAKOWIE 
                                                              oparte na Programie nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta Nowa  ( wyd. Nowa Era ) 
 

… 

  WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE (MATERIAŁ REALIZOWANY W I PÓŁROCZU) I OCENY ROCZNE        [  KLASA 7  ] 
 
 

Wymagania konieczne 
 

ocena:   DOPUSZCZAJĄCY 

 

 Wymagania podstawowe 
 

ocena:   DOSTATECZNY 

 

Wymagania rozszerzające  
 

              ocena:   DOBRY 

 

Wymagania dopełniające  
 

              ocena:   BARDZO  DOBRY  

 

Wymagania wykraczające  
 

              ocena:   CELUJĄCY 

1. Środowisko przyrodnicze Polski 
Uczeń:  

• określa położenie Polski w Europie  

• wymienia kraje sąsiadujące z Polską i wskazuje je 

  na mapie  

• wymienia najważniejsze wydarzenia z przeszłości 

geologicznej na obszarze Polski  

• wymienia  główne formy ukształtowania 

powierzchni i pasy rzeźby na terenie Polski   

•  wymienia rodzaje surowców  mineralnych 

występujących w Polsce 

• wymienia elementy klimatu i cechy klimatu Polski  

• wymienia rodzaje wiatrów występujących w Polsce 

• wymienia główne rzeki Europy i Polski  

  wymienia główne cechy Morza Bałtyckiego  

• wymienia główne typy gleb w Polsce  

• wymienia różne rodzaje lasów w Polsce  

• wymienia formy ochrony przyrody w Polsce  

 

Uczeń: 

 omawia cechy położenia Europy i Polski  

 odczytuje szerokość i długość geograficzną 

wybranych punktów na mapie Polski i Europy 

• wskazuje na mapie przebieg granic Polski  

• omawia  wydarzenia z przeszłości geologicznej Polski  

• omawia zlodowacenia na obszarze Polski  

• dokonuje podziału rodzajów surowców mineralnych  

• podaje cechy przejściowości klimatu Polski  

• omawia sieć rzeczną Polski na podstawie mapy  

• charakteryzuje temperaturę wód, zasolenie 

 oraz życie biologiczne Morza Bałtyckiego 

 omawia charakterystyczne typy gleb w Polsce  

• omawia strukturę gatunkową lasów w Polsce  

 podaje przykłady  parków narodowych i rezerwatów  

  przyrody w Polsce 

  wskazuje parki narodowena mapie Polski 

 charakteryzuje wybrane parki narodowe w Polsce 

 

Uczeń: 

 oblicza rozciągłość południkową i rozciągłość 

równoleżnikową Europy i Polski 

  omawia cechy różnych typów gór w Polsce  

 omawia działalność rzeźbotwórczą lądolodu  

   i lodowców górskich na obszarze Polski  

 omawia na podstawie mapy  cechy ukształtowania 

powierzchni Polski   

 omawia rozmieszczenie surowców mineralnych  

   w Polsce na podstawie mapy tematycznej  

 charakteryzuje czynniki kształtujące klimat Polski  

 odczytuje wartości temperatury powietrza i  

opadów atmosferycznych z klimatogramów  

 wyjaśnia, jak powstają najważniejsze wiatry 

lokalne w Polsce 

 omawia na podstawie mapy cechy rzeki Wisły i Odry  

 charakteryzuje i rozpoznaje typy wybrzeży Bałtyku  

 omawia rodzaje, rozmieszczenie  i funkcje lasów 

 ocenia rolę parków narodowych i innych form 

ochrony przyrody w Polsce 

Uczeń: 

 omawia konsekwencje położenia Polski w Europie 

• omawia jednostki geologiczne na obszarze Polski  

• przedstawia czynniki kształtujące rzeźbę powierzchni 

i wykazuje cechy pasowości rzeźby terenu Polski  

•  przedstawia proces powstawania lodowców 

• rozpoznaje główne skały występujące w Polsce  

• podaje przykłady gospodarczego wykorzystania 

głównych surowców mineralnych w Polsce  

• opisuje pogodę kształtowaną przez główne masy 

powietrza napływające nad teren Polski  

 opisuje na podstawie map tematycznych rozkład 

temperatury powietrza i opadów w Polsce  

 wyjaśnia przyczyny asymetrii dorzeczy Wisły i Odry  

• omawia ważniejsze typy jezior w Polsce 

 omawia największe powodzie w Polsce i ich skutki  

• omawia niszczącą i budującą działalność wód Bałtyku  

• omawia procesy i czynniki glebotwórcze  

• charakteryzuje typy lasów i występowanie w Polsce  

• opisuje wybrane (unikalne na skalę światową) 

obiekty przyrodnicze chronione na terenie Polski  

•  

Uczeń: 

 wykazuje konsekwencje rozciągłości południkowej 

i rozciągłości równoleżnikowej Polski i Europy 

 wykazuje zależność między występowaniem 

ruchów górotwórczych Europie a współczesnym 

ukształtowaniem powierzchni Polski  

• wykazuje zależność między występowaniem 

zlodowaceń a ukształtowaniem powierzchni Polski  

• opisuje i ocenia wpływ wydobycia surowców 

mineralnych na środowisko przyrodnicze  

• wykazuje wpływ zmienności pogody w Polsce na 

rolnictwo, transport i turystykę  

• ocenia znaczenie gospodarcze rzek Polski  

• analizuje główne źródła zanieczyszczeń Bałtyku 

• ocenia przydatność przyrodniczą  

i gospodarczą lasów w Polsce  

• podaje argumenty przemawiające za koniecznością 

zachowania walorów dziedzictwa przyrodniczego  

ocenia działania na rzecz ochrony przyrody w Polsce 

2. Ludność i urbanizacja w Polsce 

Uczeń: 

 wymienia nazwy państw sąsiadujących z Polską 

 wskazuje na mapie administracyjnej Polski 

poszczególne województwa i ich stolice  

 wyjaśnia znaczenie terminów: przyrost naturalny, 

współczynnik przyrostu naturalnego, wyż 

demograficzny, niż demograficzny 

• odczytuje z wykresu dane dotyczące struktury  

   płci i wieku ludności Polski 

• wymienia znaczenie pojęć emigracją i imigracja  

oraz podaje główne kierunków emigracji z Polski  

• wymienia główne mniejszości narodowe w Polsce  

 wymienia główne skupiska Polonii  

 wyjaśnia znaczenie terminów: miasto, wskaźnik 

urbanizacji, aglomeracja monocentryczna, 

aglomeracja policentryczna (konurbacja) 

 wymienia funkcje miast i wskazuje na mapie 

największe miasta w Polsce  

Uczeń:  

• przedstawia zmiany liczby ludności Polski  

• omawia zmiany przyrostu naturalnego w Polsce  

• omawia na podstawie danych strukturę 

demograficzną ludności Polski 

 wymienia przyczyny zróżnicowania gęstości 

zaludnienia Polsce  

 wymienia przyczyny migracji zagranicznych polaków 

 podaje przyczyny bezrobocia w Polsce  

 porównuje wielkość bezrobocia  

w Polsce i innych krajach europejskich  

 podaje przyczyny rozwoju największych miast Polski  

 podaje przykłady miast o różnych funkcjach w Polsce 

 wymienia typy zespołów miejskich  

w Polsce i podaje ich przykłady  

 wymienia typy zespołów miejskich w Polsce 

 podaje przyczyny rozwoju największych miast   

 podaje przykłady miast o różnych funkcjach w Polsce 

 

Uczeń: 

 omawia zmiany na mapie politycznej Europy w 

drugiej połowie XX w. 

• oblicza współczynnik przyrostu naturalnego  

• podaje przyczyny zróżnicowania przyrostu 

naturalnego w Europie i w Polsce  

• porównuje strukturę wieku ludności w Polski  

• oblicza wskaźnik gęstości zaludnienia Polski  

 wymienia skutki migracji zagranicznych dla Polski  

• omawia strukturę narodowościową ludności  

• omawia wskaźniki urbanizacji w Polsce i Europie  

• omawia przyczyny rozwoju miast w Polsce  

• charakteryzuje funkcje wybranych miast w Polsce  

 

Uczeń: 

 omawia zmiany w podziale administracyjnym Polski  

• omawia strukturę płci i wieku ludności Polski na 

podstawie piramidy płci i wieku 

• omawia czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze  

rozmieszczenie ludności w Polsce 

 oblicza przyrost rzeczywisty  i współczynnik przyrostu 

rzeczywistego ludności w Polsce  

• charakteryzuje skutki emigracji polaków dla Polski  

• omawia strukturę zatrudnienia ludności wg działów 

gospodarki  

• omawia pozytywne i negatywne skutki urbanizacji  

• omawia problemy mieszkańców dużych miast  

Uczeń: 

 analizuje ekonomiczne skutki wartości przyrostu 

naturalnego w krajach Europy i Polski  

• analizuje konsekwencje starzenia się 

społeczeństwa Europy i Polski  

• omawia skutki nierównomiernego rozmieszczenia 

ludności w Europie i w Polsce  

• ocenia skutki migracji  ludności w Polsce i Europie  

• omawia problemy mniejszości narodowych w 

Europie i w Polsce 

 analizuje przyczyny skutki bezrobocia w Polsce  

• omawia zmiany zachodzące w procesie urbanizacji 

w Polsce po II wojnie światowej 



...... 
… 

  WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE (MATERIAŁ REALIZOWANY W I PÓŁROCZU) I OCENY ROCZNE    [  KLASA 7  ] 
 

 

Wymagania konieczne 
 

ocena:   DOPUSZCZAJĄCY 

 

 Wymagania podstawowe 
 

ocena:   DOSTATECZNY 

 

Wymagania rozszerzające  
 

              ocena:   DOBRY 

 

Wymagania dopełniające  
 

              ocena:   BARDZO  DOBRY  

 

Wymagania wykraczające  
 

              ocena:   CELUJĄCY 

3. Rolnictwo i przemysł Polski 

Uczeń: 

 wymienia funkcje rolnictwa  

• wymienia główne regiony rolnicze w Polsce  

• wymienia główne rośliny uprawne w Polsce  

• wymienia główne zwierzęta hodowlane w Polsce  

• wymienia główne rodzaje przemysłu Polski  

• wymienia funkcje przemysłu 

• wymienia główne źródła produkcji energii  

i typy elektrowni występujących w Polsce 

• wymienia największe porty morskie w Polsce   

 wymienia źródła zanieczyszczeń środowiska 

przyrodniczego 

 

Uczeń: 

 wymienia warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze 

rozwoju rolnictwa w Polsce  

 prezentuje strukturę wielkościową gospodarstw 

rolnych w Polsce  

  

 omawia rozmieszczenie i strukturę upraw w Polsce 

 wymienia obszary produkcji zwierzęcej w Polsce  

i ich  czynniki lokalizacji w Polsce  

 omawia główne cechy polskiego przemysłu  

 wymienia przyczyny zmian w strukturze przemysłu  

 lokalizuje na mapie Polski główne elektrownie 

cieplne i wodne  

 omawia na podstawie danych statystycznych 

wielkość przeładunków w portach morskich Polski 

 omawia rodzaje zanieczyszczeń i ich źródła w Polsce 

 

Uczeń: 

 przedstawia rolę rolnictwa w rozwoju społeczno -

gospodarczym kraju  

• omawia główne regiony rolnicze w Polsce  

• przedstawia strukturę użytkowania ziemi w Polsce 

• przedstawia strukturę hodowli zwierząt w Polsce  

• omawia rolę przemysłu w rozwoju Polski 

• omawia przyczyny nierównomiernego 

rozmieszczenia przemysłu w Polsce  

• omawia strukturę produkcji energii elektrycznej  

• omawia na podstawie danych statystycznych 

strukturę przeładunków w portach morskich  

 charakteryzuje wpływ poszczególnych sektorów 

gospodarki na stan środowiska 

 

Uczeń: 

 charakteryzuje czynniki wpływające na 

rozmieszczenie upraw w Polsce   

 omawia poziom mechanizacji i chemizacji rolnictwa  

• porównuje produkcję roślinną  i zwierzęcą w Polsce  

   i wybranych krajach Europy  

• omawia rozwój i restrukturyzację przemysłu w Polsce 

• omawia zmiany zachodzące w polskiej energetyce  

• omawia warunki rozwoju gospodarki morskiej w 

Polsce  

• omawia problemy przemysłu stoczniowego w Polsce 

Uczeń: 

 przedstawia korzyści i szanse dla polskiego 

rolnictwa w Unii Europejskiej  

• dokonuje na podstawie danych statystycznych 

analizy zmian w produkcji roślinnej i hodowli  

zwierząt w Polsce  i wyjaśnia ich przyczyny  

• przedstawia perspektywy rozwoju gospodarki 

morskiej w Polsce 

• analizuje na wybranych przykładach warunki 

przyrodnicze i pozaprzyrodnicze sprzyjające 

produkcji energii ze źródeł odnawialnych  

i nieodnawialnych  

5. Usługi w Polsce 

Uczeń: 

 podaje przykłady różnych rodzajów usług w Polsce  

 wymienia rodzaje transportu w Polsce  

 wymienia  rodzaje łączności  

 wyjaśnia znaczenie terminów: turystyka, walory 

turystyczne, infrastruktura turystyczna  

 wymienia regiony turystyczne Polski  

i wskazuje je na mapie 

 wymienia główne atrakcje turystyczne wybrzeża 

Bałtyku i Małopolski 

 wymienia państwa będące głównymi partnerami 

handlowymi Polski 

 

 Uczeń: 

 omawia główne  rodzaje usług w Polsce  

• omawia rodzaje transportu lądowego w Polsce  

• wymienia przykłady dróg i autostrad w Polsce  

• omawia gęstość sieci kolejowej w Polsce  

• wymienia towary, które dominują  

w polskim handlu zagranicznym 

• wymienia główne czynniki rozwoju turystyki  

 wymienia rodzaje usług, które rozwijają się dzięki 

wzrostowi ruchu turystycznego  

• wymienia i wskazuje na mapie polskie obiekty, 

znajdujące się na Liście UNESCO  

• omawia strukturę towarową wymiany handlowej 

Polski 

Uczeń: 

 omawia rolę usług w rozwoju społeczno-

gospodarczym kraju  

• charakteryzuje udział poszczególnych rodzajów 

transportu w przewozach pasażerów i ładunków  

• omawia ruch pasażerski w portach lotniczych 

•  charakteryzuje wybrane obiekty znajdujące się na 

Liście światowego dziedzictwa UNESCO  

• charakteryzuje walory turystyczne Polski  

• charakteryzuje bilans handlowy Polski 

• wskazuje na mapie położenie głównych atrakcji 

wybrzeża Bałtyku i Małopolski 

Uczeń: 

  wyjaśnia zróżnicowanie sieci transportowej w Polsce  

• określa znaczenie transportu w rozwoju 

gospodarczym Polski  

• omawia problemy  transportu wodnego i lotniczego  

• określa znaczenie łączności w rozwoju gospodarczym  

• ocenia znaczenie handlu zagranicznego dla polskiej 

gospodarki 

• ocenia na podstawie dostępnych źródeł atrakcyjność 

turystyczną wybranego regionu Polski  

 analizuje dane statystyczne dotyczące ruchu 

turystycznego nad Morzem Bałtyckim i w Krakowie  

• określa wpływ walorów przyrodniczych wybrzeża 

Bałtyku oraz dziedzictwa kulturowego Małopolski na 

rozwój turystyki na tych obszarach 

Uczeń: 

 ocenia na podstawie dostępnych źródeł poziom 

rozwoju turystyki zagranicznej w Polsce na tle 

innych krajów Europy  

• omawia na podstawie dostępnych źródeł zmiany, 

jakie zaszły w geograficznych kierunkach wymiany 

międzynarodowej Polski  

• podaje przykłady sukcesów polskich firm na arenie 

międzynarodowej  

 ocenia na podstawie dostępnych źródeł poziom 

rozwoju turystyki zagranicznej  

w Polsce na tle innych krajów Europy  

 

8. Mój region i moja mała ojczyzna 
Uczeń: 

• wskazuje położenie swojego regionu na mapie  

• wymienia i wskazuje na mapie sąsiednie regiony  

• wymienia najważniejsze walory  środowiska 

przyrodniczego regionu  

• wyjaśnia znaczenie terminu mała ojczyzna  

• wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Polski, na 

mapie topograficznej lub  

na planie miasta obszar małej ojczyzny  

• przedstawia źródła informacji o małej ojczyźnie  

• wymienia walory środowiska geograficznego małej 

ojczyzny 

 

Uczeń: 

• charakteryzuje środowisko przyrodnicze regionu  

• wyróżnia najważniejsze cechy gospodarki regionu na 

podstawie danych statystycznych i map  

• rozpoznaje w terenie obiekty charakterystyczne dla  

środowiska i decydujące o jego atrakcyjności 

• wyróżnia najważniejsze cechy gospodarki regionu na 

podstawie danych statystycznych i map 

tematycznych  

 

Uczeń: 

  omawia przyczyny  zróżnicowania środowiska 

przyrodniczego w swoim regionie  

• przedstawia główne cechy struktury 

demograficznej ludności regionu  

• prezentuje główne cechy gospodarki regionu  

• charakteryzuje walory środowiska geograficznego 

• omawia historię małej ojczyzny  

na podstawie dostępnych źródeł 

•   

Uczeń: 

 przedstawia w dowolnej formie (np. prezentacji 

multimedialnej ) przyrodnicze i kulturowe walory 

swojego regionu  

• prezentuje atrakcyjność regionu jako miejsca 

zamieszkania i rozwoju określonej działalności 

gospodarczej 

 

Uczeń: 

 podaje przykłady osiągnięć Polaków w różnych 

dziedzinach życia społeczno-gospodarczego na 

arenie międzynarodowej  

• projektuje na podstawie wyszukanych informacji 

trasę wycieczki krajoznawczej po własnym regionie 

  podaje przykłady osiągnięć Polaków  

  w różnych dziedzinach życia społeczno- 

-gospodarczego na arenie międzynarodowej 


