
GEOGRAFIA 
 

WYMAGANIA W ZAKRESIE PODSTAWOWYM ODNOSZĄCE SIĘ DO 

ZAGDANIEŃ GEOGRAFII POLSKI 

(PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁĘCENIA OGÓLNEGO DLA 

CZTEROLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁĄCEGO)  

 

XIV. Regionalne zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Polski: podział na regiony 

fizycznogeograficzne, budowa geologiczna i zasoby surowcowe, ukształtowanie 

powierzchni, sieć wodna, warunki klimatyczne, formy ochrony przyrody, stan 

środowiska przyrodniczego.  

Uczeń: 

1) wskazuje na mapie główne regiony fizycznogeograficzne Polski; 

2) wyróżnia na podstawie mapy główne jednostki geologiczne występujące na obszarze 

Polski i własnego regionu; 

3) charakteryzuje na podstawie map rozmieszczenie głównych zasobów surowców 

mineralnych Polski oraz określa ich znaczenie gospodarcze; 

4) identyfikuje związki pomiędzy budową geologiczną Polski i własnego regionu a głównymi 

cechami ukształtowania powierzchni; 

5) charakteryzuje klimat Polski oraz wybranego regionu kraju, posługując się mapami 

elementów klimatu i danymi klimatycznymi; 

6) wyjaśnia zróżnicowanie klimatu oraz ocenia gospodarcze konsekwencje długości trwania 

okresu wegetacyjnego w różnych regionach Polski; 

7) identyfikuje cechy sieci rzecznej Polski oraz na podstawie źródeł informacji weryfikuje 

hipotezy dotyczące perspektyw rozwoju żeglugi rzecznej w Polsce; 

8) wykazuje znaczenie przyrodnicze, społeczne i gospodarcze, w tym turystyczne jezior oraz 

sztucznych zbiorników na obszarze Polski; 

9) wyjaśnia przyczyny i skutki niedoboru wody w wybranych regionach Polski; 

10) dokonuje analizy stanu środowiska w Polsce i własnym regionie oraz przedstawia wnioski 

z niej wynikające, korzystając z danych statystycznych i aplikacji GIS; 

11) uzasadnia konieczność działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce, 

określa możliwości własnego zaangażowania w tym zakresie oraz przedstawia różne formy 

ochrony przyrody w Polsce i własnym regionie. 

 

 



XV. Społeczeństwo i gospodarka Polski: rozmieszczenie ludności i struktura 

demograficzna, saldo migracji, struktura zatrudnienia i bezrobocie, urbanizacja i sieć 

osadnicza, warunki rozwoju rolnictwa, restrukturyzacja przemysłu, sieć transportowa, 

atrakcyjność turystyczna.  

Uczeń: 

1) formułuje twierdzenia o prawidłowościach w zakresie rozmieszczenia ludności i wyjaśnia 

przyczyny jego zróżnicowania; 

2) analizuje strukturę demograficzną ludności Polski na podstawie danych liczbowych oraz 

piramidy wieku i płci; 

3) analizuje, na podstawie źródeł informacji geograficznej, zmiany liczby ludności, przyrostu 

naturalnego i rzeczywistego ludności Polski oraz prognozuje skutki współczesnych przemian 

demograficznych w Polsce dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju; 

4) analizuje przestrzenne zróżnicowanie salda migracji w Polsce, podaje przyczyny migracji 

wewnętrznych i zewnętrznych, główne kierunki emigracji Polaków oraz przedstawia sytuację 

migracyjną w swoim regionie; 

5) wyjaśnia zmiany w strukturze zatrudnienia, podaje przyczyny bezrobocia i analizuje 

przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce; 

6) wyjaśnia zmiany procesów urbanizacyjnych i osadnictwa wiejskiego w Polsce, wiążąc je z 

przemianami społecznymi i gospodarczymi; 

7) wskazuje obszary o najkorzystniejszych warunkach dla rozwoju rolnictwa oraz analizuje 

wpływ czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych na możliwości przemian 

strukturalnych w rolnictwie Polski; 

8) przedstawia cechy systemu rolnictwa ekologicznego w Polsce oraz wyjaśnia cele 

certyfikacji i nadzoru żywności produkowanej w ramach tego systemu; 

9) rozpoznaje oznakowanie żywności ekologicznej oraz rozumie potrzebę zapoznania się z 

opisem pochodzenia i składem nabywanych produktów spożywczych; 

10) podaje przyczyny przemian strukturalnych w przemyśle Polski po 1989 r. i ocenia ich 

skutki; 

11) na podstawie źródeł weryfikuje hipotezy dotyczące perspektyw rozwoju przemysłu 

zaawansowanych technologii w Polsce; 

12) analizuje przyczyny zmian i zróżnicowanie sieci transportu w Polsce, wskazuje główne 

węzły oraz terminale transportowe i przedstawia ich znaczenie dla gospodarki kraju; 

13) prezentuje wartości obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe Polski na przykładzie 

wybranego regionu lub szlaku turystycznego; 

14) projektuje wraz z innymi uczniami trasę wycieczki uwzględniającą wybrane grupy 

atrakcji turystycznych w miejscowości lub regionie oraz realizuje ją w terenie, wykorzystując 

mapę i odbiornik GPS. 



XVI. Morze Bałtyckie i gospodarka morska Polski: środowisko przyrodnicze, 

wykorzystanie 

gospodarcze.  

Uczeń: 

1) przedstawia główne cechy i stan środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckiego oraz 

dostrzega potrzebę jego ochrony; 

2) charakteryzuje gospodarkę morską Polski oraz dyskutuje na temat możliwości jej rozwoju 

na podstawie zebranych materiałów źródłowych. 

 

 

 

 


