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9) wykazuje, na przykładzie strefy Sahelu, zwi zek pomi dzy formami gospoda-
rowania człowieka a zasobami wodnymi; uzasadnia potrzeb  racjonalnego 
gospodarowania w rodowisku charakteryzuj cym si  powa nymi niedoborami 
słodkiej wody; 

10) okre la zwi zki pomi dzy problemami wy ywienia, wyst powaniem chorób  
(m.in. AIDS) a poziomem ycia w krajach Afryki na południe od Sahary; 

11) wyró nia główne cechy i przyczyny zró nicowania kulturowego i etnicznego 
Ameryki Północnej i Południowej; 

12) identyfikuje konflikt interesów pomi dzy ekologicznymi skutkami wylesiania 
Amazonii a jej gospodarczym wykorzystaniem; okre la cechy rozwoju i pro-
blemy wielkich miast w Brazylii; 

13) wykazuje zwi zki mi dzy gospodark  a warunkami rodowiska przyrodniczego  
w najwa niejszych regionach gospodarczych Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej; okre la rol  Stanów Zjednoczonych w gospodarce wiatowej; 

14) przedstawia, na podstawie map tematycznych, główne cechy gospodarki 
Australii na tle warunków rodowiska przyrodniczego; 

15) przedstawia cechy poło enia i rodowiska geograficznego Antarktyki i Arkty-
ki; podaje główne cechy i przyczyny zmian w rodowisku przyrodniczym 
obszarów okołobiegunowych. 

PODSTAWA PROGRAMOWA  

PRZEDMIOTU GEOGRAFIA

IV etap edukacyjny: liceum – zakres podstawowy 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

I. Wykorzystanie ró nych ródeł informacji do analizy i prezentowania współczesnych 
problemów przyrodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych i politycznych. 

II. Formułowanie i weryfikowanie hipotez dotycz cych problemów współczesnego wiata. 

III. Rozumienie relacji człowiek-przyroda-społecze stwo w skali globalnej i regionalnej. 

Tre ci nauczania – wymagania szczegółowe  

1. Współczesne problemy demograficzne i społeczne wiata. Ucze : 

1) wyró nia i charakteryzuje obszary o optymalnych i trudnych warunkach do 
zamieszkania w skali globalnej i regionalnej; formułuje prawidłowo ci 
rz dz ce rozmieszczeniem ludno ci na wiecie; 

2) charakteryzuje główne procesy demograficzne (fazy przej cia demograficznego 
i przej cia epidemiologicznego) na przykładzie całego wiata i poszczególnych 
kontynentów; 
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3) klasyfikuje migracje, podaje ich przyczyny i ocenia skutki tego zjawiska; 
charakteryzuje współczesne kierunki emigracji Polaków i czynniki wpływaj ce 
na atrakcyjno  niektórych pa stw dla imigrantów; 

4) wyja nia zró nicowanie procesów urbanizacji na wiecie; opisuje procesy two-
rzenia si  aglomeracji miejskich oraz ich formy; 

5) identyfikuje i wyja nia procesy wzrostu liczby ludno ci oraz ekspansji przes-
trzennej wielkich metropolii wiata (np. poznaje przyczyny powstawania 
dzielnic n dzy, wzrostu przest pczo ci, degradacji rodowiska przyrodniczego, 
problemów komunikacyjnych); 

6) wyja nia znaczenie kultury i tradycji regionalnych w procesie ró nicowania si
regionów pod wzgl dem rozwoju społecznego i gospodarczego (np. wyja nia 
rol  tradycji w rozwoju przedsi biorczo ci w pa stwach Azji Południowo-
Wschodniej). 

2. Zró nicowanie gospodarcze wiata. Ucze : 

1) klasyfikuje pa stwa na podstawie analizy wska ników rozwoju społecznego 
i gospodarczego; wyró nia regiony bogate i biedne (bogat  Północ i biedne 
Południe) i podaje przyczyny dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-
gospodarczego regionów wiata; 

2) ocenia i projektuje ró ne formy pomocy pa stwa i organizacji pozarz dowych 
pa stwom i regionom dotkni tym kryzysem (kl skami ekologicznymi, 
wojnami, głodem); 

3) opisuje główne obszary upraw i chowu zwierz t na wiecie, wyja nia ich 
zró nicowanie przestrzenne; 

4) wyja nia, z czego wynikaj  ró nice w wielko ci i strukturze spo ycia ywno ci  
na wiecie (uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe, społeczne i polityczne, 
mechanizmy wpływaj ce na nierównomierny rozdział ywno ci w skali 
globalnej); 

5) opisuje zmiany w funkcji obszarów wiejskich na wybranych przykładach  
(np. w Unii Europejskiej, w regionach turystycznych w pa stwach rozwija-
j cych si ); potrafi wyja ni  szanse i zagro enia dla rodowiska przyrodni-
czego i mieszka ców poszczególnych regionów, wynikaj ce z procesów prze-
mian zachodz cych na terenach wiejskich; 

6) charakteryzuje kierunki zmian w powierzchni lasów na wiecie (w wyniku 
procesów wylesiania i zalesiania) i podaje przykłady gospodarowania zasobami 
le nymi (pozytywne i negatywne); 

7) charakteryzuje cechy gospodarki morskiej i podaje przykłady wykorzystania 
oceanu wiatowego oraz zagro e  wynikaj cych ze zbyt intensywnej eksploa-
tacji zasobów morskich; 

8) charakteryzuje i ocenia zró nicowanie i zmiany struktury wykorzystania 
surowców energetycznych na wiecie; dokonuje oceny zjawiska uzale nienia 
produkcji energii na wiecie od ródeł zaopatrzenia surowców nieodna-
wialnych, potrafi wyja ni  twierdzenie „ropa rz dzi wiatem”; 

9) wyja nia, na czym polegaj  zmiany zachodz ce na rynku pracy w skali 
globalnej i regionalnej, wynikaj ce z rozwoju nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych; 
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10) przedstawia cechy przemysłu wysokiej technologii i podaje przykłady jego 
lokalizacji na wiecie; poznaje nowe funkcje o rodków przemysłowych i nowe 
formy przestrzenne – technopolie, klastry i dystrykty przemysłowe; 

11) charakteryzuje wybrane obszary intensywnie zagospodarowywane turystycznie  
na wiecie; wyja nia, dlaczego zmieniaj  si  kierunki wyjazdów turystycznych 
Polaków; identyfikuje skutki rozwoju turystyki dla rodowiska przyrodniczego; 

12) ocenia rol  nowoczesnych usług komunikacyjnych w funkcjonowaniu 
gospodarki i w yciu codziennym; 

13) wyja nia zmiany zachodz ce w kierunkach i nat eniu ruchu osób i towarów; 
wskazuje przykłady lokalizacji nowoczesnych terminali i ich rol  w rozwoju 
regionów; 

14) podaje przykłady procesów globalizacji i ich wpływu na rozwój regionalny 
i lokalny; 

15) wyja nia współczesne zmiany na mapie politycznej wiata; 

16) wyja nia na wybranych przykładach (w skali lokalnej, regionalnej i globalnej) 
przyczyny procesów integracyjnych i ich skutki gospodarcze, społeczne  
i polityczne. 

3. Relacja człowiek- rodowisko przyrodnicze a zrównowa ony rozwój. Ucze : 

1) formułuje problemy wynikaj ce z eksploatowania zasobów odnawialnych i nie-
odnawialnych; potrafi przewidzie  przyrodnicze i pozaprzyrodnicze przyczyny 
i skutki zakłóce  równowagi ekologicznej; 

2) charakteryzuje obszary niedoboru i nadmiaru wody na wiecie i okre la 
przyczyny tego zró nicowania (w tym zanieczyszczenia wód); przedstawia 
projekty rozwi za  stosowanych w sytuacjach braku lub niedoborów wody w 
ró nych strefach klimatycznych;  

3) rozró nia przyczyny zachodz cych współcze nie globalnych zmian klimatu 
(ocieplenia globalnego) i ocenia rozwi zania podejmowane w skali globalnej 
i regionalnej zapobiegaj ce temu zjawisku; 

4) wykazuje na przykładach, e zbyt intensywne wykorzystanie rolnicze gleb  
oraz nieumiej tne zabiegi agrotechniczne powoduj  w wielu cz ciach wiata 
degradacj  gleb, co w konsekwencji prowadzi do spadku produkcji ywno ci,  
a w niektórych regionach wiata do głodu i ubóstwa; 

5) wykazuje na przykładach pozaprzyrodnicze czynniki zmieniaj ce relacje czło-
wiek- rodowisko przyrodnicze (rozszerzanie udziału technologii energoosz-
cz dnych, zmiany modelu konsumpcji, zmiany pogl dów dotycz cych ochrony 
rodowiska). 
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PODSTAWA PROGRAMOWA  

PRZEDMIOTU GEOGRAFIA

IV etap edukacyjny: liceum – zakres rozszerzony 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

I. Dostrzeganie prawidłowo ci dotycz cych rodowiska przyrodniczego, ycia i gospodarki 
człowieka oraz wzajemnych powi za  i zale no ci w systemie człowiek-przyroda-gospo-
darka. 

Ucze  wskazuje i analizuje prawidłowo ci i zale no ci wynikaj ce z funkcjonowania sfer 
ziemskich oraz działalno ci człowieka w ró norodnych warunkach rodowiska, wskazuj c 
znaczenie rosn cej roli człowieka i jego działa  w rodowisku geograficznym w ró nych 
skalach (lokalnej, regionalnej i globalnej). 

II. Analiza i wyja nianie problemów demograficznych społecze stw. 

Ucze  analizuje etapy i cechy rozwoju demograficznego ludno ci na wiecie, charakteryzuje 
dynamik  i zró nicowanie procesów ludno ciowych, wi c zagadnienia demograficzne  
z czynnikami przyrodniczymi i rozwojem cywilizacyjnym; wykorzystuje do analiz informacje  
o aktualnych wydarzeniach na wiecie. 

III. Proponowanie rozwi za  problemów wyst puj cych w rodowisku geograficznym, zgod-
nie z koncepcj  zrównowa onego rozwoju i zasadami współpracy, w tym mi dzynaro-
dowej. 

Ucze  wskazuje propozycje rozwi za  lokalnych, regionalnych i globalnych problemów 
rodowiskowych, demograficznych i gospodarczych zgodnych z koncepcj  zrównowa onego 

rozwoju oraz opartych na równoprawnych zasadach współpracy mi dzy regionami  
i pa stwami. 

IV.Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz prezentowanie informacji na podstawie ró nych ródeł 
informacji geograficznej, w tym równie  technologii informacyjno-komunikacyjnych  
oraz Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS). 

Ucze  zdobywa informacje oraz rozwija i doskonali umiej tno ci geograficzne, 
wykorzystuj c wszystkie dost pne (w tym najnowsze) ródła informacji, pomiary i obser-
wacje bezpo rednie; potrafi selekcjonowa  i przetwarza  informacje do prezentacji 
wybranych zagadnie .  

Tre ci nauczania – wymagania szczegółowe

1. ródła informacji geograficznej. Ucze : 

1) klasyfikuje mapy ze wzgl du na ró ne kryteria; 

2) oblicza odległo ci w terenie oraz powierzchni  na podstawie map wykonanych 
w ró nych skalach; 
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3) odczytuje i opisuje cechy rodowiska przyrodniczego (np. ukształtowanie 
i rze b  terenu, budow  geologiczn ) i społeczno-gospodarczego (np. roz-
mieszczenie zasobów naturalnych, ludno ci, szlaki transportowe) na podstawie 
map: topograficznej, hipsometrycznej i tematycznej;

4) interpretuje zjawiska geograficzne przedstawiane na wykresach, w tabelach,  
na schematach i modelach; 

5) formułuje zale no ci przyczynowo-skutkowe, funkcjonalne i czasowe mi dzy 
wybranymi elementami rodowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego 
oraz dokonuje ich weryfikacji, wykorzystuj c mapy tematyczne; 

6) przeprowadza badania wybranych elementów rodowiska geograficznego 
w regionie zamieszkania według przygotowanego planu; 

7) stosuje wybrane metody kartograficzne do prezentacji cech ilo ciowych 
i jako ciowych rodowiska geograficznego; 

8) korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu pozyskiwania, 
przechowywania, przetwarzania i prezentacji informacji geograficznych. 

2. Ziemia we Wszech wiecie. Ucze : 

1) wyja nia cechy budowy i okre la poło enie ró nych ciał niebieskich  
we Wszech wiecie;  

2) charakteryzuje ciała niebieskie tworz ce Układ Słoneczny; 

3) wskazuje konsekwencje ruchów Ziemi;  

4) oblicza wysoko  górowania Sło ca w dowolnym miejscu na Ziemi w dniach 
równonocy i przesile ; 

5) oblicza szeroko  geograficzn  dowolnego punktu na powierzchni Ziemi na 
podstawie wysoko ci górowania Sło ca w dniach równonocy i przesile ; 

6) opisuje ró nice mi dzy astronomicznymi, kalendarzowymi i klimatycznymi 
porami roku; 

7) wyja nia przyczyn  wyst powania: dni i nocy polarnych na obszarach 
podbiegunowych, zorzy polarnej, za mie  Sło ca i Ksi yca; 

8) wskazuje skutki wyst powania siły Coriolisa dla rodowiska przyrodniczego.  

3. Sfery Ziemi – atmosfera. Ucze : 

1) wyja nia mechanizm cyrkulacji powietrza w strefie mi dzyzwrotnikowej 
i wy szych szeroko ciach geograficznych oraz opisuje przebieg procesów 
pogodowych (ruch mas powietrza, fronty atmosferyczne i zjawiska im towa-
rzysz ce); 

2) wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu temperatury powietrza 
i opadów; 

3) wyja nia na przykładach genez  wiatrów (stałych i okresowych oraz lokalnych)  
i wskazuje ich znaczenie dla przebiegu pogody i działalno ci gospodarczej 
(rolnictwa, komunikacji); 

4) charakteryzuje strefy klimatyczne i typy klimatu na Ziemi i uzasadnia ich 
zasi gi; 

5) rozpoznaje stref  klimatyczn  i typ klimatu na podstawie rocznego przebiegu 
temperatury powietrza i sum opadów; 
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6) przygotowuje krótkoterminow  prognoz  pogody na podstawie mapy syno-
ptycznej oraz obserwacji i pomiarów meteorologicznych; 

7) wyja nia na przykładach obserwowane przyczyny i skutki globalnych zmian 
klimatu na Ziemi. 

4. Sfery Ziemi – hydrosfera. Ucze : 

1) omawia cechy cyklu hydrologicznego w ró nych warunkach klimatycznych; 

2) opisuje wyst powanie i zasoby wód w oceanach i na l dach (jeziora, rzeki, 
lodowce, wody podziemne); 

3) charakteryzuje sie  rzeczn  i typy genetyczne jezior na poszczególnych  
kontynentach; 

4) rozpoznaje i opisuje cechy ustrojów rzecznych wybranych rzek; 

5) wyja nia krajobrazowe i gospodarcze funkcje rzek i jezior; 

6) obja nia mechanizm powstawania i układu powierzchniowych pr dów 
morskich, falowania, pływów, upwellingu oraz ich wpływ na warunki klima-
tyczne i rodowisko ycia wybrze y; 

7) wskazuje mo liwo ci gospodarczego wykorzystania oceanów i ocenia wpływ 
człowieka na ekosystemy mórz i oceanów; 

8) wyja nia powstawanie ródeł i ocenia przyrodnicze i gospodarcze znaczenie 
wód podziemnych; 

9) wyja nia przyczyny ró nej wysoko ci wyst powania granicy wiecznego niegu  
w ró nych szeroko ciach geograficznych; 

10) wyja nia proces powstawania lodowców na przykładach z ró nych konty-
nentów; 

11) wskazuje na mapach zasi g obszarów współcze nie zlodzonych i ocenia wpływ 
zmian klimatycznych na zmiany zasi gu tych obszarów; 

12) opisuje na przykładach nast pstwa nieracjonalnej gospodarki wodnej w wybra-
nych regionach wiata i wskazuje działania wspomagaj ce racjonalne gospo-
darowanie wod . 

5. Sfery Ziemi – litosfera. Ucze : 

1) opisuje skład mineralogiczny skorupy ziemskiej, główne grupy i rodzaje skał  
oraz ich gospodarcze zastosowanie i ocenia zmiany rodowiska przyrodniczego 
zwi zane z eksploatacj  surowców mineralnych; 

2) charakteryzuje najwa niejsze wydarzenia geologiczne i przyrodnicze w dzie-
jach Ziemi (fałdowania, dryf kontynentów, transgresje i regresje morskie, 
zlodowacenia, rozwój wiata organicznego); 

3) planuje i przeprowadza obserwacj  odkrywki lub odsłoni cia geologicznego;  

4) ocenia zmiany rodowiska w holocenie zwi zane z działalno ci  człowieka; 

5) charakteryzuje główne procesy wewn trzne prowadz ce do urozmaicenia 
powierzchni Ziemi – wulkanizm, plutonizm, ruchy skorupy ziemskiej, wstrz sy 
tektoniczne, ruchy górotwórcze (paleozoiczne, mezozoiczne, kenozoiczne)  
oraz formy powstałe w ich wyniku; 

6) charakteryzuje zjawiska wietrzenia fizycznego i chemicznego (np. kras, 
lateryzacja) oraz opisuje produkty i formy powstałe w wyniku tych procesów; 
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7) opisuje przebieg oraz efekty erozji i akumulacji wodnej (rzecznej, morskiej, 
jeziornej), lodowcowej i eolicznej; 

8) wykazuje wpływ cech budowy geologicznej i działalno ci człowieka na 
grawitacyjne ruchy masowe (obrywanie, spełzywanie, osuwanie); 

9) opisuje cechy ukształtowania powierzchni Ziemi jako efekt oddziaływania 
procesów wewn trznych i zewn trznych dla wybranego regionu. 

6. Sfery Ziemi – pedosfera i biosfera. Ucze : 

1) charakteryzuje procesy glebotwórcze i omawia cechy głównych rodzajów gleb 
strefowych i niestrefowych oraz ocenia ich przydatno  rolnicz ; 

2) planuje i przeprowadza obserwacj  profilu glebowego w miejscu zamieszkania; 

3) wyja nia zró nicowanie formacji ro linnych na Ziemi i pi trowo  ro linn   
na Ziemi oraz przyporz dkowuje typowe gatunki flory i fauny dla poszcze-
gólnych stref krajobrazowych Ziemi; 

4) dowodzi na przykładach, e naruszenie stabilno ci ekosystemów mo e powo-
dowa  nieodwracalne zmiany w rodowisku naturalnym; 

5) wskazuje podejmowane na wiecie działania na rzecz ochrony i restytucji 
rodowiska geograficznego; 

6) omawia podstawowe zasady zrównowa onego rozwoju i ocenia mo liwo ci ich 
realizacji w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. 

7. Klasyfikacja pa stw wiata. Ucze : 

1) wyró nia kryteria podziału pa stw według PKB na jednego mieszka ca  
oraz Wska nika Rozwoju Społecznego (HDI); 

2) porównuje struktur  PKB pa stw znajduj cych si  na ró nych poziomach 
rozwoju gospodarczego; 

3) odczytuje na mapach aktualny podział polityczny. 

8. Ludno . Ucze : 

1) analizuje, wyja nia i ocenia warunki przyrodnicze dla osiedlania si  ludzi  
(na przykładach ró nych regionów wiata); 

2) okre la cechy rozmieszczenia ludno ci na Ziemi, wskazuj c obszary jej 
koncentracji i słabego zaludnienia; 

3) analizuje przestrzenne ró nice w wielko ci wska ników: urodze , zgonów 
i przyrostu naturalnego;  

4) opisuje etapy rozwoju demograficznego ludno ci na przykładach z wybranych 
pa stw wiata;  

5) ocenia konsekwencje eksplozji demograficznej lub regresu demograficznego 
w wybranych pa stwach; 

6) charakteryzuje przyczyny i konsekwencje migracji ludno ci w ró nych 
pa stwach; 

7) przedstawia procesy urbanizacyjne na wiecie i zró nicowanie poziomu ycia 
ludzi w miastach ró nych typów i wielko ci; 

8) wyja nia zró nicowanie struktury zatrudnienia w wybranych pa stwach i jej 
zwi zek z poziomem rozwoju pa stwa; 

9) charakteryzuje struktur  etniczn  i narodowo ciow  ludno ci wiata; 
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10) okre la struktur  funkcjonalno-przestrzenn  ró nych miast i ocenia jej zmiany 
wraz z rozwojem pa stw; 

11) charakteryzuje zró nicowanie religijne ludno ci wiata i ocenia wpływ religii  
na postawy społeczne i gospodark ; 

12) wskazuje przyczyny i konsekwencje upowszechniania si  wybranych j zyków  
na wiecie. 

9. Działalno  gospodarcza na wiecie. Ucze : 

1) wyja nia wpływ czynników przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych na 
rozwój rolnictwa; 

2) wykazuje zale no ci mi dzy rodzajami produkcji rolnej a warunkami 
naturalnymi i rozmieszczeniem ludno ci oraz charakteryzuje ró ne typy 
rolnictwa na wiecie; 

3) wskazuje problemy zwi zane z upowszechnianiem si  ro lin uprawnych 
zmodyfikowanych genetycznie i wskazuje rejony ich upraw; 

4) porównuje i uzasadnia struktur  spo ycia ywno ci w pa stwach wysoko 
i słabo rozwini tych; 

5) uzasadnia konieczno  racjonalnego gospodarowania zasobami le nymi  
na wiecie; 

6) wskazuje mo liwo ci rozwoju wykorzystania zasobów oceanów i mórz; 

7) charakteryzuje zmiany w strukturze zu ycia energii post puj ce wraz z roz-
wojem gospodarczym pa stw wiata i ocenia skutki wynikaj ce z rosn cego 
zu ycia energii oraz konieczno  pozyskiwania nowych ródeł energii; 

8) wskazuje wpływ czynników lokalizacji przemysłu na rozmieszczenie i rozwój 
wybranych bran ; 

9) uzasadnia ró nice ilo ciowe i jako ciowe produkcji przemysłowej pa stw na 
ró nym poziomie rozwoju gospodarczego i ocenia wpływ przemysłu zawanso-
wanych technologii na rozwój gospodarczy i jako ycia; 

10) charakteryzuje znaczenie usług materialnych i niematerialnych;  

11) planuje i prowadzi badania zró nicowania usług w miejscu zamieszkania; 

12) przedstawia, na podstawie danych statystycznych, poziom zaspokojenia 
potrzeb na usługi podstawowe i wyspecjalizowane w pa stwach o ró nym 
poziomie rozwoju gospodarczego; 

13) analizuje kierunki geograficzne i struktur  towarow  eksportu i importu 
w wybranych pa stwach; 

14) wskazuje i uzasadnia pozytywne i negatywne skutki globalizacji i integracji  
politycznej; 

15) wyja nia przyczyny i przebieg konfliktów zbrojnych w wybranych regionach 
współczesnego wiata.  

10. Geografia Polski – rodowisko przyrodnicze. Ucze : 

1) opisuje cechy ukształtowania powierzchni Polski i okre la jej zwi zek 
z budow  geologiczn , wykazuje wpływ orogenez i zlodowace  na ukształ-
towanie powierzchni kraju; 

2) ocenia walory i okre la cechy rodowiska decyduj ce o krajobrazie wybranych 
krain geograficznych Polski; 
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3) charakteryzuje klimat Polski na podstawie danych liczbowych i map klimatycz-
nych i ocenia gospodarcze konsekwencje zró nicowania długo ci okresu wege-
tacyjnego w Polsce; 

4) omawia cechy re imu polskich rzek; 

5) charakteryzuje składowe bilansu wodnego Polski w roku hydrologicznym; 

6) wskazuje znaczenie przyrodnicze i gospodarcze jezior i sztucznych zbiorników 
wodnych; 

7) wyja nia przyczyny niedoboru wody w wybranych regionach i wskazuje skutki 
gospodarcze; 

8) charakteryzuje typy naturalnych zbiorowisk ro linnych i wskazuje charakterys-
tyczne gatunki; 

9) wyja nia wyst powanie gleb strefowych i niestrefowych w Polsce; 

10) przedstawia dominanty rodowiska krain geograficznych Polski na podstawie 
map tematycznych, danych statystycznych i obserwacji bezpo rednich; 

11) uzasadnia konieczno  działa  na rzecz restytucji i zachowania naturalnych 
elementów rodowiska w Polsce (w tym tak e działa  podejmowanych  
we współpracy z innymi pa stwami). 

11. Geografia Polski – zagadnienia ludno ciowe. Ucze : 

1) charakteryzuje rozwój demograficzny Polski w wybranych okresach na 
podstawie danych statystycznych i wyja nia zmiany kształtu piramidy wieku 
i płci ludno ci Polski wraz z rozwojem gospodarczym oraz porównuje j
z innymi pa stwami; 

2) wyja nia zmiany w strukturze zatrudnienia ludno ci Polski; 

3) wskazuje regionalne zró nicowanie rynku pracy w Polsce; 

4) analizuje okresowe zmiany salda migracji zewn trznych i wewn trznych  
oraz wyja nia ich przyczyny; 

5) wyja nia zmiany procesów urbanizacyjnych i osadnictwa wiejskiego, wi c  
je z przemianami gospodarczymi i społecznymi w Polsce. 

12. Geografia Polski – działalno  gospodarcza. Ucze : 

1) ocenia poziom wykorzystania warunków naturalnych na podstawie wielko ci 
i rodzajów produkcji rolniczej w porównaniu z innymi pa stwami Unii 
Europejskiej; 

2) wskazuje zmiany strukturalne zachodz ce w polskim rolnictwie;  

3) wskazuje obszary wyst powania podstawowych zasobów naturalnych i anali-
zuje zmiany wielko ci ich eksploatacji; 

4) porównuje wielko  i struktur  produkcji energii elektrycznej w Polsce 
i innych pa stwach wiata; 

5) wskazuje dziedziny produkcji przemysłowej dynamicznie si  rozwijaj ce; 

6) przedstawia zmiany w gospodarce Polski spowodowane jej restrukturyzacj
i modernizacj  po 1990 r.; 

7) wskazuje przykłady i znaczenie inwestycji zagranicznych w Polsce dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego kraju; 

8) przedstawia zró nicowanie sektora usług w Polsce i innych pa stwach Unii 
Europejskiej; 
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9) podaje przykłady przekształce  własno ciowych w polskiej gospodarce maj ce 
wpływ na zmiany struktury produkcji i stopie  zaspokojenia potrzeb 
materialnych i usług; 

10) wskazuje głównych partnerów handlowych oraz kierunki geograficzne 
i struktur  towarow  wymiany mi dzynarodowej Polski. 

ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI 

W nauczaniu geografii zaleca si  ograniczenie zakresu wiedzy encyklopedycznej na rzecz 
kształtowania u uczniów umiej tno ci korzystania z ró nego rodzaju ródeł informacji 
geograficznej i ich analizy. 

Koncepcja wymaga  na III etapie edukacyjnym opiera si  na odej ciu od dominacji geografii 
ogólnej: fizycznej i społeczno-ekonomicznej, na rzecz geografii regionalnej (łatwiejszej  
i bardziej interesuj cej dla ucznia na tym etapie edukacyjnym). Na podstawie wybranych 
regionów, ucze  b dzie poznawał podstawy geografii ogólnej, zró nicowanie rodowiska 
przyrodniczego, zró nicowanie społeczno-kulturowego regionów oraz sposoby gospoda-
rowania człowieka w wiecie.  

Nauczyciel powinien zdecydowa , czy ucze  powinien wcze niej pozna  geografi  Polski czy 
geografi wiata. Argumentem przemawiaj cym za wcze niejszym wprowadzeniem geografii 
Polski s  niew tpliwe walory zasady „od bli szego do dalszego” (zasady nale cej do tradycji 
polskiej edukacji geograficznej, a obecnie konsekwentnie stosowanej w edukacji geogra-
ficznej w Europie Zachodniej) oraz mo liwo  porównywania, odnoszenia do Polski (a tym 
samym utrwalenia) istotnych cech rodowiska, społecze stwa, gospodarki innych pozna-
wanych pa stw i regionów w wiecie.  

Wskazane jest w znacznie wi kszym zakresie korzystanie z obserwacji bezpo rednich, 
dokonywanych przez uczniów w trakcie zaj  w terenie i wycieczek, oraz jak najcz stsze 
nawi zywanie do regionu, w którym ucze  mieszka.  

Koncepcja wymaga  na IV etapie edukacyjnym, w zakresie podstawowym, opiera si  na 
zało eniu, e ucze  powinien pozna  zagadnienia społeczne i gospodarcze oraz problemy ro-
dowiska przyrodniczego współczesnego wiata. Wybór tematów ilustruj cych te zagadnienia 
powinien ulega  zmianie w zale no ci od wagi i aktualno ci problemów, które pojawiaj  si
we współczesnym wiecie. Ich wyst powanie, zasi g terytorialny i wpływ na rozwój pa stw 
i regionów jest tak du y, e zmieniaj  one sytuacj  społeczn , gospodarcz , polityczn , kultu-
row  oraz stan rodowiska naturalnego miejsc i regionów. Zakłada si , e poznaj c zjawiska 
w skali globalnej ucze  powinien wykorzysta  wiedz  dotycz c  poszczególnych pa stw i re-
gionów, zdobyt  na wcze niejszych etapach edukacyjnych.  

W podstawie programowej poł czono tre ci z zakresu geografii fizycznej i społeczno-gospo-
darczej oraz poło ono wi kszy nacisk na kształtowanie umiej tno ci i szukanie relacji mi dzy 
rodowiskiem przyrodniczym a działalno ci  człowieka na Ziemi. Nauczyciel mo e rozsze-

rzy  podstawowy zakres tre ci na temat rodowiska przyrodniczego o zagadnienia, które uzna 
za niezb dne dla wyja nienia procesów globalnych. W ka dym przypadku, wybór i układ 
omawianych tematów powinien by  dostosowany do potrzeb i zdolno ci uczniów. 

Podczas zaj  z geografii w zakresie rozszerzonym, z powodu rozdzielenia w podstawie 
programowej zagadnie  geografii wiata od geografii Polski, wskazane jest po wi cenie 
przynajmniej 1/3 czasu na edukacj  w zakresie geografii Polski. 


