
 
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII DLA KL. VI 

obowiązujące od 1 września 2019 r. , roku szkolnego 2019/20 
obejmujące podstawę programową kształcenia ogólnego z dnia 14 lutego 2017 

r.  
(Dz.U. z 24 lutego 2017 r. poz. 356) zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami 

oceniania przyjętymi w Statucie Szkoły Podstawowej nr 137 im. A. 
Kamińskiego w Łodzi. 

 
Podstawa prawna: 

1) Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r.  (Rozdział 3a)  - tekst jednolity Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1943 

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 luty 2019 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

- Dz.U. z 2017 r.,poz.1534 

3) Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej – Dz.U. z 24 lutego 2017r. poz 356. 

 
I. PRZEDMIOT OCENY 

1.  Kontroli i ocenie podlegają różne formy aktywności ucznia, w tym: prace 
pisemne, wypowiedzi ustne i prace praktyczne, według kategorii: 

a) konkurs - osiągnięcie ucznia w pozaszkolnym konkursie (laureaci, finaliści, 
wyróżnieni); 

b) sprawdzian/ test – dotyczy określonego działu tematycznego. Musi być 
zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem; 

c) próbne sprawdziany kompetencji – ponadprzedmiotowe sprawdziany 
opracowane przez instytucje zewnętrzne (np.: OKE, OPERON, WSiP, IBK); 

d) kartkówka – krótka forma sprawdzania wiedzy bieżącej. Nie musi być 
zapowiedziana. 

e) projekt – samodzielne lub zespołowe poszukiwanie różnych źródeł wiedzy 
niezbędnych do rozwiązania danego problemu z zastosowaniem różnych 
metod i technik , przygotowanie i zaprezentowanie według ustalonych zasad 
i kryteriów oceniania; 

f) zadanie – wytwór, praca wykonana  podczas lekcji albo samodzielnie 
przygotowana praca praktyczna o wysokim stopniu trudności  i 
zaprezentowana na lekcji przez ucznia; 

g) praca na lekcji – intensywność jakiegoś rodzaju działalności, prezentowanie 
wiadomości jakimi dysponuje uczeń; 

h) praca domowa – zadanie wykonane samodzielnie przez ucznia w domu. 

Forma aktywności podlegająca ocenie Waga Kolor w dzienniku 
elektronicznym 

a) konkurs 5 niebieski 

b) sprawdzian/test 3 czerwony 

c) próbne sprawdziany kompetencji 2 różowy 

d) samodoskonalenie (dotyczy 
wychowania fizycznego, w tym 
pływania) 

3 fioletowy 

e) kartkówka 2 zielony 

f) projekt 2 jasnobrązowy 

g) zadanie  2 pomarańczowy 



h) praca na lekcji 2 biały 

i) praca domowa 1 żółty 
 

2. Ocena półroczna i roczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych ustaloną według 
zasad: 
a) każdej ocenie przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę 
w hierarchii ocen: 
b) średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco: 
 

średnia ocena 

5,30 i powyżej celujący 

4,70 – 5,29 bardzo dobry 

3,70 – 4,69 dobry 

2,70 – 3,69 dostateczny 

1,70 – 2,69 dopuszczający 

0 - 1,69 niedostateczny 

 
II. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA 

 1. Kryteria oceniania z geografii 
Ocena celująca (6) 
Uczeń:  

 samodzielnie rozwiązuje problemy; 

 wykorzystuje w swojej wypowiedzi wiadomości poza podręcznikowe, które 
uczeń samodzielnie zdobył; 

 samodzielnie dostrzega związki między zjawiskami; 

 wyraża własne zdanie, popiera logicznymi argumentami; 

 wykorzystuje poznaną wiedzę w sytuacjach praktycznych; 

 wypowiada się poprawną polszczyzną. 
Ocena bardzo dobra (5) 
Uczeń:  

 samodzielnie rozwiązuje problemy podstawowe, a trudniejsze przy pomocy 
nauczyciela; 

 prawidłowo posługuje się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na lekcji; 

 samodzielnie dostrzega przyczyny i skutki poszczególnych zjawisk, potrafi je 
scharakteryzować; 

 wnioskuje na podstawie danych statystycznych; 

 wykorzystuje źródła informacji wskazane przez nauczyciela; 

 samodzielnie dokonuje ocen poszczególnych zjawisk; 

 formuje dłuższą samodzielną wypowiedź poprawną pod względem 
językowym. 

Ocena dobra (4) 
Uczeń:  

 samodzielnie rozwiązuje podstawowe problemy, a trudniejsze przy pomocy 
nauczyciela; 

 określa przyczyny i skutki zjawisk; 

 posługuje się terminologią poznaną na lekcji; 

 odczytuje różne rodzaje map, schematów i diagramów, i próbuje je 
analizować; 

 omawia dynamikę zjawisk; 



 wykorzystuje źródła informacji podczas lekcji; 

 formułuje dłuższą poprawną pod względem językowym wypowiedź; 

 próbuje dokonywać różnych sądów, opinii. 
Ocena dostateczna (3) 
Uczeń:  

 posługuje się podstawowymi pojęciami geograficznymi; 

 nazywa zjawiska zachodzące na Ziemi; 

 odczytuje różne rodzaje map, schematów, diagramów ; 

 wykorzystuje różne źródła informacji; 

 rozwiązuje podstawowe problemy przy pomocy nauczyciela 

 formułuje wypowiedź 2-3 zdaniową. 
Ocena dopuszczająca (2) 
Uczeń:  

 wykonuje proste zadania przy pomocy nauczyciela, wykorzystuje podstawowe 
umiejętności; 

 posługuje się określeniami niezbędnymi w procesie nauki geografii; 

 wypowiada się krótkimi zdaniami, popełnia liczne błędy językowe. 
Ocena niedostateczna (1) 
Uczeń:  

 nie spełnił kryteriów i wymagań na ocenę dopuszczającą. 
 

 
2.1. Zasady organizacji sprawdzianów i testów: 
a) Każdy dział programowy (niekiedy jego część) zakończony jest pracą klasową, 

poprzedzoną lekcją powtórzeniową.  
b) Sprawdzian / test  zapowiedziany  jest co najmniej tydzień wcześniej. 
c) Termin sprawdzianu  zapisywany jest w dzienniku.  
d) Zakres materiału jest podany w tym samym terminie, co zapowiedź pracy 

klasowej.  
e) Ocenione prace są omówione na lekcji.   

 
2.2. Normy oceny sprawdzianów: 

W  testach dydaktycznych o 
charakterze kompetencyjnych w 

klasach I-VIII ustala się następujące 
kryteria w celu przyporządkowania 

poszczególnym ocenom: 

Przy formach sprawdzających bieżącą 
wiedzę ucznia ustala się następujące 

kryteria, w sytuacji sprawdzania wiedzy 
z danego działu: 

 

a) 100% - poprawnych odpowiedzi         
– ocena celująca (6); 

b) 99% - 91%  poprawnych 
odpowiedzi   –ocena bardzo dobra 
(5); 

c) 90% - 75% poprawnych odpowiedzi    
– ocena dobra (4) ; 

d) 74% - 51% poprawnych odpowiedzi    
– ocena dostateczna (3); 

e) 50% - 30% poprawnych odpowiedzi    
– ocena dopuszczająca (2); 

f) 29% - 0% poprawnych odpowiedzi      

a) 100%-91% poprawnych odpowiedzi  
– ocena  bardzo dobra (5); 
b) 90% - 75% poprawnych odpowiedzi  
– ocena  dobra (4); 
c) 74% - 51% poprawnych odpowiedzi  
– ocena  dostateczna(3); 
d) 50% - 30% poprawnych odpowiedzi  
– ocena  dopuszczająca (2); 
e) 29% - 0% poprawnych odpowiedzi    
– ocena  niedostateczna (1) . 
 
Ocenę celującą może uzyskać uczeń, w 



– ocena niedostateczna (1). sytuacji jeśli uzyska 100% poprawnych 
odpowiedzi (uzyskał ocenę bardzo 
dobrą) i rozwiązał w teście, 
sprawdzianie zadanie dodatkowe - 
wykraczające poza treści programowe 
lub o dużej złożoności. 

 
3.    Prowadzenie i ocena zeszytów przedmiotowych: 

a) Uczniowie zobowiązani są do prowadzenia zeszytu ćwiczeń oraz zeszytu 
przedmiotowego. 

b) Każdy zeszyt oceniany i sprawdzany jest pod względem kompletności notatek, 
ich poprawności merytorycznej i estetyki, w tym za wykonanie zadań. 

c) Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie za czas swojej 
nieobecności.  
W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może go zwolnić z tego obowiązku. 

 
4. Wykonywanie wytworów i prac praktycznych przez uczniów: 

a) uczeń wykonuje prace praktyczne zgodnie instrukcją, poleceniem, estetycznie 
i poprawnie; 

b) współpracując w grupie:  pracuje zgodnie, przyjmuje zadania i wykonuje je w 
terminie. 

c) prezentuje wytwory własne i grupy wg ustaleń przyjętych w zespole, grupie. 
5. Projekt: 
Obejmuje: 

a) wykonanie złożonego zadania/ zadań, na określony temat, zgodnie z 
przyjętymi zasadami; 

b) realizację zadań wymagająca  wyszukiwania, analizowania, selekcji  
informacji; 

c) udokumentowanie przez ucznia podjętych czynności; 
d) przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji wyników pracy uczniów. 

 
6.  Zasady dodatkowe:  

a) Aktywność na lekcji – oceniana jest przy zastosowaniu plusów (+) , przy 
czym trzy plusy są zamienione na ocenę bardzo dobrą.  

b) Nieprzygotowanie  się ucznia do zajęć ( brak zeszytu, materiałów, 
przyborów, podręcznika, zeszytu ćwiczeń ) oraz brak pracy domowej 
jest odnotowana jako „np.” lub (--)minus. Uczeń ma prawo zgłosić w 
półroczu dwa razy nieprzygotowanie. Kolejne każde nieprzygotowanie 
skutkuje oceną niedostateczną. 

 
 
Wymagania edukacyjne śródroczne i roczne w zakresie geografii na 
poszczególnych poziomach kształcenia obowiązujące od 1 września 2018 r. 

 
Klasa 5 

Wymagania po I półroczu Wymagania po II półroczu 
Uczeń: 

- odczytuje szerokość i długość 
geograficzną wybranych punktów na 

Uczeń: 

- określa podobieństwa i różnice 
między wielkimi miastami Europy: 



globusie i na mapie; 
- na podstawie podanych 
współrzędnych geograficznych 
wskazuje położenie punktów i obszarów 
na mapach w różnych skalach; 
- wyznacza w terenie współrzędne 
dowolnych punktów (za pomocą mapy 
lub GPS); 
- charakteryzuje położenie, przebieg 
granic oraz linii brzegowej Europy; 
- przedstawia podział polityczny Europy 
oraz rolę Unii Europejskiej w 
przemianach społecznych i 
gospodarczych kontynentu; 
- charakteryzuje ukształtowanie 
powierzchni Europy; 
- na przykładzie Islandii określa związek 
między położeniem na granicy płyt 
litosfery a występowaniem wulkanów i 
trzęsień ziemi; 
- przedstawia zróżnicowanie 
klimatyczne Europy oraz czynniki, które 
o nim decydują; 
- wyjaśnia rozmieszczenie ludności oraz 
główne przyczyny i skutki starzenia się 
społeczeństw w Europie; 
- wyjaśnia przyczyny i konsekwencje 
zróżnicowania demograficznego 
ludności Europy; 
- ocenia społeczno-ekonomiczne i 
kulturowe konsekwencje migracji na 
obszarze Europy. 

Londynem i Paryżem; 
- porównuje cechy rolnictwa Danii i 

Węgier; 
- wykazuje związek między cechami 

środowiska przyrodniczego wybranych 
krajów Europy a wykorzystaniem 
różnych źródeł energii; 

- przedstawia znaczenie nowoczesnego 
przemysłu i usług w gospodarce na 
przykładzie Francji; 

- wykazuje związki między rozwojem 
turystyki w Europie Południowej a 
warunkami przyrodniczymi oraz 
dziedzictwem kultury 
śródziemnomorskiej; 

- przyjmuje postawę szacunku i 
zrozumienia innych kultur przy 
zachowaniu poczucia wartości 
dziedzictwa kulturowego własnego 
kraju. 

- charakteryzuje przemiany w strukturze 
przemysłu w Niemczech na 
przykładzie Nadrenii Północnej-
Westfalii; 

- projektuje trasę wycieczki po Litwie i 
Białorusi uwzględniającej wybrane 
walory środowiska przyrodniczego i 
kulturowego;- przedstawia przykłady 
atrakcji turystycznych i rekreacyjno-
sportowych Czech i Słowacji; 

- rozumie problemy polityczne, 
społeczne i gospodarcze Ukrainy; 

- wykazuje zróżnicowanie środowiska 
przyrodniczego i charakteryzuje 
gospodarkę Rosji; 

- charakteryzuje relacje Polski z krajami 
sąsiadującymi; 

- rozumie potrzebę kształtowania 
dobrych relacji Polski z jej sąsiadami. 

 
 
 
 

III. Wymagania na poszczególne bieżące stopnie szkolne w klasyfikacji 
półrocznej  i rocznej.  

 

Wymagania na poszczególne oceny 

konieczne 
(ocena 

dopuszczając

podstawowe 
(ocena 

dostateczna) 

rozszerzające 
(ocena dobra) 

dopełniające 
(ocena bardzo 

dobra) 

wykraczają
ce 

(ocena 



a) celująca) 

2 3 4 5 6 

1. Współrzędne geograficzne 

Uczeń: 
• wskazuje na 
mapie lub na 
globusie 
równik, 
południki 0° i 
180° oraz 
półkule: 
południową, 
północną, 
wschodnią i 
zachodnią 
• podaje 
symbole 
oznaczające 
kierunki 
geograficzne 
• wyjaśnia, do 
czego służą 
współrzędne 
geograficzne 

Uczeń: 
• wymienia 
cechy 
południków 
i równoleżników 
• podaje 
wartości 
południków 
i równoleżników 
w miarach 
kątowych 
• wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
długość 
geograficzna, 
szerokość 
geograficzna 
• wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
rozciągłość 
południkowa, 
rozciągłość 
równoleżnikowa 

Uczeń: 
• odczytuje 
szerokość 
geograficzną 
i długość 
geograficzną 
wybranych 
punktów na 
globusie i 
mapie 
• odszukuje 
obiekty na 
mapie na 
podstawie 
podanych 
współrzędnych 
geograficznych 

Uczeń: 
• określa 
położenie 
matematyczno-
geograficzne 
punktów i 
obszarów na 
mapie świata i 
mapie Europy 
• wyznacza 
współrzędne 
geograficzne 
na podstawie 
mapy drogowej 
• oblicza 
rozciągłość 
południkową 
i rozciągłość 
równoleżnikow
ą wybranych 
obszarów na 
Ziemi 
• wyznacza 
współrzędne 
geograficzne 
punktu, w 
którym się 
znajduje, za 
pomocą 
aplikacji 
obsługującej 
mapy w 
smartfonie  lub 
komputerze 
 

Uczeń: 
• wyznacza 
w terenie 
współrzędn
e 
geograficzn
e 
dowolnych 
punktów za 
pomocą 
mapy i 
odbiornika 
GPS 

2. Ruchy Ziemi 

Uczeń: 
• wymienia 
rodzaje ciał 
niebieskich 
znajdujących 
się w Układzie 
Słonecznym 
• wymienia 
planety Układu 
Słonecznego w 
kolejności od 

Uczeń: 
• wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
gwiazda, 
planeta, 
planetoida, 
meteor, 
meteoryt, 
kometa 
• podaje różnicę 

Uczeń: 
• rozpoznaje 
rodzaje ciał 
niebieskich 
przedstawiony
ch na ilustracji 
• opisuje 
dzienną 
wędrówkę 
Słońca po 
niebie, 

Uczeń: 
• opisuje 
budowę 
Układu 
Słonecznego 
• wyjaśnia 
zależność 
między kątem 
padania 
promieni 
słonecznych 

Uczeń: 
• wyjaśnia 
związek 
między 
ruchem 
obrotowym 
Ziemi a 
takimi 
zjawiskami 
jak pozorna 
wędrówka 



znajdującej się 
najbliżej 
Słońca do tej, 
która jest 
położona 
najdalej  
• wyjaśnia, na 
czym polega 
ruch obrotowy 
Ziemi 
• wyjaśnia 
znaczenie 
terminu 
górowanie 
Słońca 
• określa czas 
trwania ruchu 
obrotowego 
• demonstruje 
ruch obrotowy 
Ziemi przy 
użyciu modeli 
• wyjaśnia, na 
czym polega 
ruch obiegowy 
Ziemi 
• demonstruje 
ruch obiegowy 
Ziemi przy 
użyciu modeli 
• wymienia 
daty 
rozpoczęcia 
astronomiczny
ch pór roku 
• wskazuje na 
globusie i 
mapie strefy 
oświetlenia 
Ziemi 
 

między gwiazdą 
a planetą 
• wymienia 
cechy ruchu 
obrotowego 
Ziemi 
• omawia 
występowanie 
dnia i nocy jako 
głównego 
następstwo 
ruchu 
obrotowego 
• podaje cechy 
ruchu 
obiegowego 
Ziemi 
• wymienia 
strefy 
oświetlenia 
Ziemi i wskazuje 
ich granice na 
mapie lub 
globusie 

posługując się 
ilustracją lub 
planszą 
• omawia 
wędrówkę 
Słońca po 
niebie w 
różnych porach 
roku na 
podstawie 
ilustracji 
• omawia 
przebieg linii 
zmiany daty 
• przedstawia 
zmiany w 
oświetleniu 
Ziemi w 
pierwszych 
dniach 
astronomiczny
ch pór roku na 
podstawie 
ilustracji 
• wymienia 
następstwa 
ruchu 
obiegowego 
Ziemi 
• wyjaśnia, na 
jakiej 
podstawie 
wyróżnia się 
strefy 
oświetlenia 
Ziemi 

a długością 
cienia 
gnomonu lub 
drzewa na 
podstawie 
ilustracji 
• określa 
różnicę między 
czasem 
strefowym a 
czasem 
słonecznym na 
kuli ziemskiej 
• wyjaśnia 
przyczyny 
występowania 
dnia polarnego 
i nocy polarnej 
• 
charakteryzuje 
strefy 
oświetlenia  
Ziemi z 
uwzględnienie
m kąta padania 
promieni 
słonecznych, 
czasu trwania 
dnia i nocy 
oraz 
występowania 
pór roku 

Słońca po 
niebie, 
górowanie 
Słońca, 
występowan
ie dnia i 
nocy, 
dobowy 
rytm życia 
człowieka i 
przyrody, 
występowan
ie stref 
czasowych 
• określa 
czas 
strefowy na 
podstawie 
mapy stref 
czasowych 
• wykazuje 
związek 
między 
położeniem 
geograficzn
ym obszaru 
a wysokości
ą górowania 
Słońca 
• wykazuje 
związek 
między 
ruchem 
obiegowym 
Ziemi a 
strefami jej 
oświetlenia 
oraz 
strefowym 
zróżnicowa
niem 
klimatów 
i krajobrazó
w na Ziemi 

3. Środowisko przyrodnicze i ludność Europy 

Uczeń: 
• określa 
położenie 
Europy na 
mapie świata 

Uczeń: 
• omawia 
przebieg 
umownej 
granicy między 

Uczeń: 
• opisuje 
ukształtowanie 
powierzchni 
Europy na 

Uczeń: 
• porównuje 
ukształtowanie 
powierzchni 
wschodniej i 

Uczeń: 
• wyjaśnia 
wpływ 
działalności 
lądolodu na 



• wymienia 
nazwy 
większych 
mórz, zatok, 
cieśnin i wysp 
Europy 
i wskazuje je 
na mapie 
• wskazuje 
przebieg 
umownej 
granicy między 
Europą a Azją 
• wymienia 
elementy 
krajobrazu 
Islandii na 
podstawie 
fotografii 
• wymienia 
strefy 
klimatyczne 
w Europie na 
podstawie 
mapy 
klimatycznej 
• wskazuje na 
mapie obszary 
w Europie o 
cechach 
klimatu 
morskiego i 
kontynentalneg
o 
• podaje liczbę 
państw Europy 
• wskazuje na 
mapie 
politycznej 
największe i 
najmniejsze 
państwa 
Europy 
• wymienia 
czynniki 
wpływające na 
rozmieszczeni
e ludności 
Europy 
• wyjaśnia 

Europą a Azją 
• wymienia 
czynniki 
decydujące 
o długości linii 
brzegowej 
Europy 
• wymienia 
największe 
krainy 
geograficzne 
Europy i 
wskazuje je na 
mapie 
• opisuje 
położenie 
geograficzne 
Islandii na 
podstawie mapy 
ogólnogeografic
znej 
• wyjaśnia 
znaczenie 
terminów: 
wulkan, magma, 
erupcja, lawa, 
bazalt 
• przedstawia 
kryterium 
wyróżniania 
stref 
klimatycznych 
• omawia cechy 
wybranych 
typów i odmian 
klimatu Europy 
na podstawie 
klimatogramów 
• wymienia i 
wskazuje na 
mapie 
politycznej 
Europy państwa 
powstałe na 
przełomie lat 80. 
i 90. XX w. 
• omawia 
rozmieszczenie 
ludności w 
Europie na 

podstawie 
mapy 
ogólnogeografi
cznej 
• opisuje 
położenie 
Islandii 
względem płyt 
litosfery na 
podstawie 
mapy 
geologicznej   
• wymienia 
przykłady 
obszarów 
występowania 
trzęsień ziemi 
i wybuchów 
wulkanów na 
świecie na 
podstawie 
mapy 
geologicznej i 
mapy 
ogólnogeografi
cznej 
• omawia 
czynniki 
wpływające na 
zróżnicowanie 
klimatyczne 
Europy na 
podstawie map 
klimatycznych 
• podaje 
różnice między 
strefami 
klimatycznymi, 
które znajdują 
się w Europie 
• 
charakteryzuje 
zmiany liczby 
ludności 
Europy 
• analizuje 
strukturę wieku 
i płci ludności 
na podstawie 
piramid wieku i 

zachodniej 
oraz północnej 
i południowej 
części Europy 
• wyjaśnia 
przyczyny 
występowania 
gejzerów na 
Islandii 
• omawia strefy 
klimatyczne w 
Europie i 
charakterystyc
zną dla nich 
roślinność na 
podstawie 
klimatogramów 
i fotografii 
• omawia 
wpływ prądów 
morskich na 
temperaturę 
powietrza w 
Europie 
• omawia 
wpływ 
ukształtowania 
powierzchni na 
klimat Europy  
• porównuje 
piramidy wieku 
i płci 
społeczeństw: 
młodego  
i starzejącego 
się 
• przedstawia 
skutki 
zróżnicowania  
kulturowego 
ludności 
Europy 
• przedstawia 
korzyści i 
zagrożenia 
związane z 
migracjami 
ludności 
• porównuje 
Paryż i Londyn 

ukształtowa
nie 
północnej 
części 
Europy na 
podstawie 
mapy 
i dodatkowy
ch źródeł 
informacji 
• wyjaśnia 
wpływ 
położenia 
na granicy 
płyt litosfery 
na 
występowan
ie wulkanów 
i trzęsień 
ziemi na 
Islandii 
• wyjaśnia, 
dlaczego w 
Europie na 
tej samej 
szerokości 
geograficzn
ej występują 
różne typy i 
odmiany 
klimatu 
• podaje 
zależności 
między 
strefami 
oświetlenia 
Ziemi a 
strefami 
klimatyczny
mi na 
podstawie 
ilustracji 
oraz map 
klimatyczny
ch 
• 
przedstawia 
rolę Unii 
Europejskiej 
w przemian



znaczenie 
terminu 
gęstość 
zaludnienia 
• wskazuje na 
mapie 
rozmieszczeni
a ludności 
obszary o 
dużej i małej 
gęstości 
zaludnienia 
• wymienia 
starzejące się 
kraje Europy 
• wymienia 
grupy ludów 
zamieszkujący
ch Europę na 
podstawie 
mapy 
tematycznej 
• wymienia 
główne języki i 
religie 
występujące w 
Europie 
• wskazuje 
Paryż i Londyn 
na mapie 
Europy 

podstawie mapy 
rozmieszczenia 
ludności 
• przedstawia 
liczbę ludności 
Europy na tle 
liczby ludności 
pozostałych 
kontynentów na 
podstawie 
wykresów 
• charakteryzuje 
zróżnicowanie 
językowe 
ludności Europy 
na podstawie 
mapy 
tematycznej 
• wymienia 
przyczyny 
migracji 
Ludności 
• wymienia kraje 
imigracyjne i 
kraje 
emigracyjne w 
Europie 
• wymienia 
cechy 
krajobrazu 
wielkomiejskieg
o 
• wymienia i 
wskazuje na 
mapie 
największe 
miasta Europy i 
świata 
• porównuje 
miasta Europy z 
miastami świata 
na podstawie 
wykresów 
 

płci ludności 
wybranych 
krajów Europy 
• przedstawia 
przyczyny 
zróżnicowania 
narodowościo
wego i 
językowego 
ludności w 
Europie  
• omawia 
zróżnicowanie 
kulturowe 
i religijne w 
Europie 
• przedstawia 
zalety i wady 
życia w wielkim 
mieście 
• omawia 
położenie i 
układ 
przestrzenny 
Londynu i 
Paryża na 
podstawie map 

pod względem 
ich znaczenia 
na świecie 

ach 
społecznych 
i 
gospodarcz
ych Europy 
• analizuje 
przyczyny i 
skutki 
starzenia 
się 
społeczeńst
w Europy 
• opisuje 
działania, 
które można 
podjąć, aby 
zmniejszyć 
tempo 
starzenia 
się 
społeczeńst
wa Europy 
• omawia 
przyczyny 
nielegalnej 
imigracji do 
Europy 
• ocenia 
skutki 
migracji 
ludności 
między 
państwami 
Europy oraz 
imigracji 
ludności z 
innych 
kontynentó
w 
• ocenia 
rolę i 
funkcje 
Paryża 
i Londynu 
jako 
wielkich 
metropolii 

4. Gospodarka Europy 

Uczeń: 
• wymienia 

Uczeń: 
• przedstawia 

Uczeń: 
• omawia 

Uczeń: 
• porównuje 

Uczeń: 
• wyjaśnia, 



zadania i 
funkcje 
rolnictwa 
• wyjaśnia 
znaczenie 
terminu plony 
• wymienia 
główne cechy 
środowiska 
przyrodniczego 
Danii i Węgier 
na podstawie 
mapy 
ogólnogeografi
cznej Europy 
• wymienia 
rośliny 
uprawne 
i zwierzęta 
hodowlane o 
największym 
znaczeniu dla 
rolnictwa Danii 
i Węgier 
• wymienia 
zadania i 
funkcje 
przemysłu 
• wymienia 
znane i 
cenione na 
świecie 
francuskie 
wyroby 
przemysłowe 
• podaje 
przykłady 
odnawialnych 
i nieodnawialny
ch źródeł 
energii na 
podstawie 
schematu 
• rozpoznaje 
typy elektrowni 
na podstawie 
fotografii 
• wymienia 
walory 
przyrodnicze 

główne cechy 
środowiska 
przyrodniczego 
Danii i Węgier 
sprzyjające 
rozwojowi 
rolnictwa na 
podstawie map 
ogólnogeografic
znych i 
tematycznych 
• wymienia 
czynniki rozwoju 
przemysłu we 
Francji 
• podaje 
przykłady 
działów 
nowoczesnego 
przemysłu we 
Francji 
• wymienia 
czynniki 
wpływające na 
strukturę 
produkcji energii 
w Europie 
• podaje główne 
zalety i wady 
różnych typów 
elektrowni 
• omawia walory 
kulturowe 
Europy 
Południowej na 
podstawie 
fotografii 
• wymienia 
elementy 
infrastruktury 
turystycznej na 
podstawie 
fotografii oraz 
tekstów 
źródłowych 

warunki 
przyrodnicze 
i pozaprzyrodni
cze rozwoju 
rolnictwa w 
Europie 
• omawia 
rozmieszczeni
e 
najważniejszyc
h upraw i 
hodowli 
w Danii i na 
Węgrzech na 
podstawie map 
rolnictwa tych 
krajów 
• wyjaśnia, 
czym się 
charakteryzuje 
nowoczesny 
przemysł we 
Francji 
• omawia 
zmiany w 
wykorzystaniu 
źródeł energii 
w Europie w 
XX i XXI w. na 
podstawie 
wykresu  
• omawia 
znaczenie 
turystyki 
w krajach 
Europy 
Południowej na 
podstawie 
wykresów 
dotyczących 
liczby turystów 
i wpływów z 
turystyki 

wydajność 
rolnictwa Danii 
i Węgier na 
podstawie 
wykresów 
• wyjaśnia 
znaczenie 
nowoczesnych 
usług we 
Francji na 
podstawie 
diagramów 
przedstawiając
ych strukturę 
zatrudnienia 
według 
sektorów oraz 
strukturę 
wytwarzania 
PKB we Francji 
• 
charakteryzuje 
usługi 
turystyczne 
i transportowe 
we Francji 
• przedstawia 
zalety i wady  
elektrowni 
jądrowych 
• omawia 
wpływ rozwoju 
turystyki na 
infrastrukturę 
turystyczną 
oraz strukturę 
zatrudnienia w 
krajach Europy 
Południowej 

dlaczego w 
Europie 
występują 
korzystne 
warunki 
przyrodnicz
e do 
rozwoju 
rolnictwa 
• 
przedstawia 
pozytywne i 
negatywne 
skutki 
rozwoju 
nowoczesn
ego 
rolnictwa w 
Europie 
• omawia 
rolę i 
znaczenie 
nowoczesn
ego 
przemysłu i 
usług we 
Francji 
• analizuje 
wpływ 
warunków 
środowiska 
przyrodnicz
ego 
w wybranyc
h krajach 
Europy na 
wykorzystan
ie różnych 
źródeł 
energii 



Europy 
Południowej na 
podstawie 
mapy 
ogólnogeografi
cznej 
• wymienia 
atrakcje 
turystyczne 
w wybranych 
krajach Europy 
Południowej na 
podstawie 
mapy 
tematycznej i 
fotografii 
 

5. Sąsiedzi Polski 

Uczeń: 
• wymienia 
główne działy 
przetwórstwa 
przemysłoweg
o w Niemczech 
na podstawie 
diagramu 
kołowego 
• wskazuje na 
mapie 
Nadrenię 
Północną-
Westfalię 
• wymienia 
walory 
przyrodnicze 
i kulturowe 
Czech i 
Słowacji 
• wymienia 
atrakcje 
turystyczne 
w Czechach i 
na Słowacji 
• wymienia 
walory 
przyrodnicze 
Litwy 
i Białorusi 
• przedstawia 
główne 

Uczeń: 
• omawia 
znaczenie 
przemysłu 
w niemieckiej 
gospodarce 
• wymienia 
znane i cenione 
na świecie 
niemieckie 
wyroby 
przemysłowe 
• rozpoznaje 
obiekty z Listy 
światowego 
dziedzictwa 
UNESCO 
w Czechach i na 
Słowacji na 
ilustracjach 
• przedstawia 
atrakcje 
turystyczne 
Litwy i Białorusi 
na podstawie 
mapy 
tematycznej i 
fotografii 
• wymienia na 
podstawie mapy 
cechy 
środowiska 

Uczeń: 
• omawia 
przyczyny 
zmian 
zapoczątkowa
nych w 
przemyśle 
w Niemczech 
w latach 60. 
XX w. 
• analizuje 
strukturę 
zatrudnienia 
w przemyśle w 
Niemczech na 
podstawie 
diagramu 
kołowego 
• 
charakteryzuje 
środowisko 
przyrodnicze 
Czech i 
Słowacji na 
podstawie 
mapy 
ogólnogeografi
cznej 
• omawia 
znaczenie 
turystyki 
aktywnej na 

Uczeń: 
• przedstawia 
główne 
kierunki zmian 
przemysłu w 
Nadrenii 
Północnej- 
-Westfalii na 
podstawie 
mapy 
i fotografii 
• 
charakteryzuje 
nowoczesne 
przetwórstwo 
przemysłowe 
w Nadrenii 
Północnej-
Westfalii na 
podstawie 
mapy 
• porównuje 
cechy 
środowiska 
przyrodniczego 
Czech i 
Słowacji 
• opisuje 
przykłady 
atrakcji 
turystycznych i 
rekreacyjno- 

Uczeń: 
• omawia 
wpływ 
sektora 
kreatywneg
o na 
gospodarkę 
Nadrenii 
Północnej- 
-Westfalii 
• 
udowadnia, 
że Niemcy 
są światową 
potęgą 
gospodarcz
ą na 
podstawie 
danych 
statystyczny
ch oraz map 
gospodarcz
ych 
• 
udowadnia, 
że Czechy i 
Słowacja to 
kraje 
atrakcyjne 
pod 
względem 
turystyczny



atrakcje 
turystyczne 
Litwy i 
Białorusi 
• omawia 
położenie 
geograficzne 
Ukrainy na 
podstawie 
mapy 
ogólnogeografi
cznej 
• wymienia 
surowce 
mineralne 
Ukrainy na 
podstawie 
mapy 
gospodarczej 
• wskazuje na 
mapie 
największe 
krainy 
geograficzne 
Rosji 
• wymienia 
surowce 
mineralne 
Rosji na 
podstawie 
mapy 
gospodarczej 
• wymienia i 
lokalizuje na 
mapie Rosji 
główne 
obszary upraw 
• wskazuje na 
mapie 
sąsiadów 
Polski 
• wymienia 
przykłady 
współpracy 
Polski z 
sąsiednimi 
krajami 

przyrodniczego 
Ukrainy 
sprzyjające 
rozwojowi 
gospodarki 
• wskazuje na 
mapie obszary, 
nad którymi 
Ukraina utraciła 
kontrolę  
• wymienia 
główne gałęzie 
przemysłu Rosji 
na podstawie 
mapy 
gospodarczej 
• wymienia 
najważniejsze 
rośliny uprawne 
w Rosji na 
podstawie mapy 
gospodarczej 
• podaje nazwy 
euroregionów na 
podstawie mapy 

Słowacji 
• omawia 
środowisko 
przyrodnicze 
Litwy i 
Białorusi na 
podstawie 
mapy 
ogólnogeografi
cznej 
• podaje 
czynniki 
wpływające na 
atrakcyjność 
turystyczną 
Litwy 
i Białorusi 
• podaje 
przyczyny 
zmniejszania 
się liczby 
ludności 
Ukrainy na 
podstawie 
wykresu i 
schematu 
• omawia 
cechy 
środowiska 
przyrodniczego 
Rosji na 
podstawie 
mapy 
ogólnogeografi
cznej 
• wyjaśnia, 
jakie czynniki 
wpływają na 
stan 
gospodarki 
Rosji 
• omawia 
znaczenie 
usług w Rosji 
• 
charakteryzuje 
relacje Polski z 
Rosją 
podstawie 
dodatkowych 

-sportowych 
Czech i 
Słowacji na 
podstawie 
fotografii 
• porównuje 
walory 
przyrodnicze 
Litwy i 
Białorusi na 
podstawie 
mapy 
ogólnogeografi
cznej i 
fotografii 
• podaje 
przyczyny 
konfliktów na 
Ukrainie 
• omawia 
czynniki 
lokalizacji 
głównych 
okręgów 
przemysłowych 
Rosji 
• wyjaśnia 
znaczenie 
przemysłu 
w gospodarce 
Rosji 
• opisuje 
stosunki Polski 
z sąsiadami na 
podstawie 
dodatkowych 
źródeł 

m 
• projektuje 
wycieczkę 
na Litwę 
i Białoruś, 
posługując 
się różnymi 
mapami 
• analizuje 
konsekwenc
je 
gospodarcz
e konfliktów 
na Ukrainie 
• 
charakteryz
uje atrakcje 
turystyczne 
Ukrainy na 
podstawie 
dodatkowyc
h źródeł 
oraz 
fotografii 
• omawia 
wpływ 
konfliktu z 
Ukrainą na 
Rosję 
• uzasadnia 
potrzebę 
utrzymywan
ia dobrych 
relacji z 
sąsiadami 
Polski 
• 
przygotowuj
e pracę (np. 
album, 
plakat, 
prezentację 
multimedial
ną) na 
temat 
inicjatyw 
zrealizowan
ych 
w najbliższy
m 



źródeł euroregioni
e na 
podstawie 
dodatkowyc
h źródeł 
informacji 
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