
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu geografia z elementami geologii dla I klasy technikum 
 

Wymagania na poszczególne oceny 

Konieczne 

(ocena dopuszczająca) 

Podstawowe 

(ocena dostateczna) 

Rozszerzające 

(ocena dobra) 

Dopełniające 

(ocena bardzo dobra) 

Wykraczające 

(ocena celująca) 
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Geografia jako nauka 

Uczeń poprawnie: 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
geografia, środowisko 
geograficzne, epigeosfera 

 wymienia cele badań 
geograficznych 

 wymienia źródła informacji 
geograficznej 

Uczeń poprawnie: 
 określa przedmiot badań 

geografii oraz innych nauk 
o Ziemi 

 klasyfikuje nauki geograficzne 
 wymienia sfery Ziemi oraz 

określa ich wzajemne 
oddziaływanie 

 wymienia i klasyfikuje pośrednie 
i bezpośrednie źródła informacji 
geograficznej 

Uczeń poprawnie: 
 wykazuje interdyscyplinarny 

charakter nauk geograficznych 
 odróżnia przedmiot badań 

geografii fizycznej i społeczno- 
-ekonomicznej oraz ogólnej 
i regionalnej 

 podaje przykłady związków 
geografii z innymi naukami 

 wymienia sposoby pozyskiwania 
i przetwarzania informacji 
geograficznej 

Uczeń poprawnie: 

 podaje przykłady praktycznego 
zastosowania wiedzy 
geograficznej 

 ocenia wiarygodność 
i przydatność źródeł wiedzy 
geograficznej 

Uczeń poprawnie: 
 omawia rolę systemu informacji 

geograficznej (GIS) 
w gromadzeniu, przetwarzaniu 
i analizowaniu danych 

Litosfera 

Uczeń poprawnie: 
 wyjaśnia znaczenie terminów: 
litosfera, astenosfera 

 wymienia główne pierwiastki 
i minerały budujące skorupę 
ziemską 

 wymienia na podstawie 
schematu warstwy wnętrza 
Ziemi 
 wyjaśnia znaczenie terminów: 
minerał, skała, magma, 
metamorfizm, konkrecja 

 wymienia główne minerały 
skałotwórcze 

Uczeń poprawnie: 
 opisuje zmiany temperatury, 

ciśnienia i gęstości wraz ze 
wzrostem głębokości 

 opisuje na podstawie schematu 

budowę wnętrza Ziemi 

 wyróżnia powierzchnie 
nieciągłości 

 wymienia cechy różniące 
minerały 
 opisuje skały o różnej genezie 
i podaje ich przykłady 

Uczeń poprawnie: 
 opisuje wybrane metody badań 

wnętrza Ziemi 
 wymienia przykłady 

zróżnicowania wielkości stopnia 
geotermicznego na Ziemi 

 wskazuje różnicę między 
budową skorupy kontynentalnej 
a budową skorupy oceanicznej 

 opisuje warunki powstawania 
minerałów 

 opisuje właściwości wybranych 
skał 

 charakteryzuje typy złóż 

Uczeń poprawnie: 
 oblicza temperaturę wnętrza 

Ziemi, znając stopień 
geotermiczny 

 opisuje właściwości fizyczne 

wnętrza Ziemi 

 opisuje skład mineralogiczny 

skorupy ziemskiej 

 przedstawia gospodarcze 
wykorzystanie skał i minerałów 
na konkretnych przykładach 
 

 

Uczeń poprawnie: 
 opisuje współczesny rozwój 
poglądów na budowę wnętrza 
Ziemi 
 ocenia zmiany środowiska 
przyrodniczego związane z 
eksploatacją surowców 
mineralnych 



 podaje różnice między 
minerałem a skałą 

 rozpoznaje najpospolitsze skały 
występujące na Ziemi 

 wymienia przykłady minerałów i 
skał będących surowcami 
mineralnymi 

 wymienia na podstawie 
schematu formy skupienia złóż 
mineralnych 

 wymienia obszary występowania 
skał magmowych, osadowych 
i metamorficznych 

 charakteryzuje rodzaje 
surowców mineralnych ze 
względu na pochodzenie 

Dzieje Ziemi 

Uczeń poprawnie: 
 wyjaśnia znaczenie terminów: 
geologia historyczna, 
skamieniałość przewodnia, wiek 
względny, wiek bezwzględny 

 wymienia nauki geologii 
historycznej 

 wymienia przykłady 
skamieniałości przewodnich 

 odczytuje z tabeli 
stratygraficznej najważniejsze 
wydarzenia w dziejach Ziemi 

Uczeń poprawnie: 
 wymienia cele badań geologii 

historycznej 
 odróżnia wiek względny 

od wieku bezwzględnego 
 wymienia główne jednostki 

podziału dziejów Ziemi 
 rozpoznaje okres geologiczny na 

podstawie opisu 
 opisuje zmiany klimatu 

w dziejach Ziemi na podstawie 
tabeli 

Uczeń poprawnie: 
 opisuje metody określania 

wieku względnego 
i bezwzględnego 

 opisuje tabelę stratygraficzną 
 wymienia eony, ery, okresy 

i epoki w dziejach Ziemi 
 porównuje długość trwania 

poszczególnych er 
 wyjaśnia na podstawie 

schematu powstawanie 
skamieniałości 

 omawia rozwój fauny i flory 

w dziejach Ziemi 

 rozpoznaje okres geologiczny na 
podstawie skamieniałości 
przewodnich 

 omawia najważniejsze 
wydarzenia z przeszłości 
geologicznej Ziemi 

Uczeń poprawnie: 
 wyjaśnia zasady odtwarzania 

i określania chronologii dziejów 
Ziemi 

 wyjaśnia, na czym polega 
zasada aktualizmu 
geologicznego 

 przedstawia na podstawie 
profilu geologicznego historię 
geologiczną regionu 

 opisuje zmiany położenia 
kontynentów w dziejach Ziemi 

 opisuje na podstawie mapy 
maksymalne zasięgi 
plejstoceńskich pokryw 
lodowych na Ziemi 

Uczeń poprawnie: 
 wyjaśnia, dlaczego metodę 
radiowęglową stosuje się do 
datowania młodych utworów 
 analizuje przekrój geologiczny 
 opisuje hipotezy tłumaczące 
przyczyny wielkiego wymierania 
świata organicznego pod koniec 
mezozoiku 

Powstawanie ropy naftowej i gazu ziemnego 

Uczeń: 
 dokonuje podziału czynników 

lokalizacji przemysłu 
 wymienia najważniejsze 

przyrodnicze, techniczno- 

Uczeń: 
 wymienia różnice między 

przymusową a związaną 
lokalizacją przemysłu 

 omawia przyrodnicze czynniki 

Uczeń: 
 omawia techniczno-

ekonomiczne czynniki lokalizacji 
przemysłu 

 wymienia korzyści i niekorzyści 

Uczeń: 
 omawia wpływ czynników 

lokalizacji przemysłu na rozwój 
wybranych działów przemysłu i 
rozmieszczenie zakładów 

Uczeń: 
 przedstawia przyczyny zmian 

roli czynników lokalizacji 
przemysłu  
w czasie 



-ekonomiczne i społeczno-
polityczne czynniki lokalizacji 
przemysłu 

 wymienia działy przemysłu 
tradycyjnego i przemysłu 
zaawansowanych technologii  
(high-tech) 

 podaje czynniki lokalizacji 
przemysłu tradycyjnego i 
przemysłu high-tech 
 wyjaśnia znaczenie terminów: 
industralizacja, 
dezidustrializacja, 
reindustrializacja 

 podaje przykłady 
dezindustrializacji  
i reindustrializacji na świecie  
i w Polsce 

 wymienia czynniki koncentracji 
przemysłu 

 wymienia formy koncentracji 
przemysłu tradycyjnego 
 wyjaśnia znaczenie terminu 
budownictwo 

 wymienia czynniki rozwoju 
budownictwa 

 podaje nazwy odnawialnych  
i nieodnawialnych źródeł energii 

 wymienia główne surowce 
energetyczne 

 wymienia największych 
producentów surowców 
energetycznych na świecie 

 wymienia głównych 
producentów  
i konsumentów energii 
elektrycznej na świecie 

 wymienia typy elektrowni 

lokalizacji przemysłu 
 podaje cechy przemysłu 

tradycyjnego i przemysłu 
zaawansowanych technologii 

 porównuje czynniki lokalizacji 
przemysłu tradycyjnego z 
czynnikami przemysłu 
zaawansowanych technologii 

 wskazuje różnice między 
dezindustrializacją  
a reindustrializacją przemysłu 

 podaje przyczyny 
dezindustrializacji 

 przedstawia różnice między 
ośrodkiem przemysłowym  
a okręgiem przemysłowym 

 omawia etapy rozwoju okręgu 
przemysłowego 

 wymienia formy koncentracji 
przemysłu high-tech 

 przedstawia prawidłowości 
przestrzenne udziału 
budownictwa  
w strukturze zatrudnienia na 
świecie 

 omawia źródła energii na 
świecie w podziale na 
odnawialne i nieodnawialne 

 przedstawia rozmieszczenie 
surowców energetycznych na 
świecie 

 wymienia odnawialne źródła 
energii 

 przedstawia bilans energetyczny  
i jego zmiany na przestrzeni 
wieków 

 omawia gospodarcze znaczenie 
energii elektrycznej 

aglomeracji 
 omawia proces deglomeracji 

przemysłu 
 opisuje społeczno-polityczne 

czynniki lokalizacji przemysłu 
 wymienia behawioralne czynniki 

lokalizacji przemysłu 
 porównuje cechy przemysłu 

tradycyjnego z cechami 
przemysłu zaawansowanych 
technologii 

 opisuje rozmieszczenie 
przemysłu tradycyjnego oraz 
przemysłu high- 
-tech na świecie 

 omawia przebieg 
dezindustrializacji w wybranych 
państwach świata 

 opisuje gospodarcze znaczenie 
reindustrializacji 

 podaje rodzaje i przykłady 
okręgów przemysłowych na 
świecie 

 omawia rozmieszczenie 
ważniejszych okręgów 
przemysłowych na świecie 

 omawia czynniki warunkujące 
powstanie technopolii 

 przedstawia rolę budownictwa  
w gospodarce 

 charakteryzuje energetykę 
opartą  
na nieodnawialnych źródłach 
energii 

  charakteryzuje energetykę 
opartą  
na odnawialnych źródłach 
energii 

przemysłowych 
 opisuje zmiany znaczenia 

czynników lokalizacji przemysłu 
tradycyjnego  
i przemysłu zaawansowanych 
technologii w procesie rozwoju 
cywilizacyjnego 

 omawia znaczenie przemysłu 
zaawansowanych technologii 

 podaje skutki dezindustrializacji  
w wybranych państwach świata 

 omawia przebieg 
industrializacji, dezidustrializacji 
i reindustrializacji  
w Polsce 

 omawia rozmieszczenie 
ośrodków i okręgów 
przemysłowych w Polsce 

 charakteryzuje wybrany okręg 
przemysłowy w Polsce 

 charakteryzuje wybrane 
technopolie na świecie i 
wskazuje je na mapie 

 wyjaśnia, czym są klastry, i 
omawia ich rolę w budowie 
gospodarki opartej na wiedzy 

 przedstawia różne oblicza 
budownictwa na świecie i w 
Polsce 

 opisuje skutki wzrostu 
zapotrzebowania na energię 

 omawia prawidłowości w 
zakresie zmian udziału źródeł 
odnawialnych źródeł w 
strukturze zużycia energii 

 przedstawia zalety i wady 
wybranych typów elektrowni 

 omawia pozytywne i negatywne 

 ocenia trafność lokalizacji 
wybranego zakładu 
przemysłowego w Polsce 

 ocenia wpływ przemysłu 
zaawansowanych technologii  
na rozwój gospodarczy państw  
i jakość życia ludzi 

 omawia rolę reindustrializacji  
w gospodarce 

 prezentuje zmiany struktury 
przestrzennej przemysłu 
tradycyjnego i przemysłu 
zaawansowanych technologii  
na świecie z uwzględnieniem 
Polski 

 prezentuje argumenty 
przemawiające za potrzebą 
zharmonizowania stylu 
budownictwa z krajobrazem 
przyrodniczym  
i krajobrazem kulturowym 

 omawia działania podejmowane  
na rzecz ograniczenia tempa 
wzrostu zużycia energii 

 opisuje nietypowe źródła 
energii  
na przykładzie Szwecji 

 przedstawia związek między 
strukturą produkcji energii 
elektrycznej a bezpieczeństwem 
energetycznym kraju 

 uzasadnia potrzebę społecznej 
debaty dotyczącej rozwoju 
energetyki jądrowej w Polsce 



 wymienia kraje wytwarzające 
najwięcej energii jądrowej 

 porównuje wielkość produkcji 
energii elektrycznej 
przypadającej na jedną osobę w 
wybranych krajach 

 opisuje udział energii jądrowej  
w całkowitej produkcji energii 
elektrycznej na świecie 

 określa udział poszczególnych 
źródeł energii w bilansie 
energetycznym świata 

 omawia bilans energetyczny 
Polski 

 dostrzega prawidłowości w 
zmianach udziału 
nieodnawialnych  
i odnawialnych źródeł energii  
w bilansie energetycznym 
świata 

 przedstawia strukturę produkcji 
energii według typów 
elektrowni  
w wybranych krajach 

 porównuje strukturę produkcji 

skutki rozwoju energetyki 
jądrowej 
 omawia plany rozwoju 
energetyki jądrowej w Polsce 

Złoża ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce 

Uczeń poprawnie: 
 dokonuje podziału polskiego 

przemysłu 
 wymienia przyczyny 

restrukturyzacji polskiego 
przemysłu 
 wymienia przykłady 

specjalnych stref ekonomicznych 
w Polsce na podstawie mapy 

 wskazuje rozmieszczenie 
najważniejszych złóż surowców 
mineralnych w Polsce 
na podstawie mapy tematycznej 
 wymienia surowce 

energetyczne eksploatowane w 
kraju i wskazuje ich 
rozmieszczenie na mapie 

 charakteryzuje rodzaje 
elektrowni funkcjonujących 
w Polsce 

Uczeń poprawnie: 
 przedstawia rozwój i znaczenie 

przemysłu na obszarze Polski 
 omawia znaczenie specjalnych 

stref ekonomicznych dla 
gospodarki kraju 

 wskazuje na mapie Polski 
obszary występowania 
podstawowych zasobów 
naturalnych 

 przedstawia rozmieszczenie 
największych elektrowni 
cieplnych, wodnych i innych 
niekonwencjonalnych 
na podstawie map tematycznych 

 wskazuje dynamicznie 
rozwijające się dziedziny 
produkcji przemysłowej w Polsce 

 wskazuje na mapie Polski 
siedziby najbardziej 

Uczeń poprawnie: 
 prezentuje przykłady 

przekształceń własnościowych 
w polskim przemyśle mających 
wpływ na zmiany struktury 
produkcji i stopień zaspokojenia 
potrzeb materialnych 

 analizuje zmiany wielkości 
wydobycia wybranych surowców 
mineralnych w Polsce na 
podstawie danych 
statystycznych 

 omawia współczesne przemiany 
w polskiej energetyce 

 porównuje wielkość i strukturę 
produkcji energii elektrycznej 
w Polsce i w innych państwach 
świata na podstawie danych 
statystycznych 

Uczeń poprawnie: 
 określa zmiany w gospodarce 

Polski spowodowane jej 
restrukturyzacją i modernizacją 
po 1990 r. 
 określa miejsce Polski 

w światowej produkcji 
przemysłowej 
 ocenia wielkość wydobycia 

surowców w Polsce na tle 
światowej produkcji 
na podstawie danych 
statystycznych 

 wyjaśnia przyczyny 
i konsekwencje zmian 
w gospodarowaniu różnymi 
źródłami energii w Polsce 

 wskazuje możliwość 
wykorzystania alternatywnych 
źródeł energii w Polsce 

Uczeń poprawnie: 
 ukazuje perspektywy rozwoju 

przemysłu w Polsce 

 ocenia stan i perspektywy 
rozwoju polskiego przemysłu 
wydobywczego 

 omawia warunki występowania 
niekonwencjonalnych złóż gazu 
ziemnego 

 uzasadnia aktualną lokalizację 
różnego typu elektrowni 
w Polsce 

 formułuje problemy energetyki 
na przykładach wybranych 
regionów Polski 

 ocenia perspektywy rozwoju 
przemysłu zaawansowanej 
technologii w Polsce 

 porównuje procesy 
restrukturyzacyjne zachodzące 



 wymienia alternatywne źródła 
energii wykorzystywane 
w polskiej energetyce 

 dokonuje podziału elektrowni 
funkcjonujących w Polsce 

 wymienia najważniejsze działy 
przetwórstwa przemysłowego 
w Polsce 

 wskazuje obszary 
rozmieszczenia przemysłu 
spożywczego, samochodowego, 
elektronicznego i meblarskiego 

 wyjaśnia różnicę między 
ośrodkiem przemysłowym 
a okręgiem przemysłowym 

 wskazuje na mapie 
nieistniejące już i współczesne 
okręgi przemysłowe w Polsce 

dochodowych firm 
przetwórstwa przemysłowego 

 omawia rozmieszczenie 
okręgów przemysłowych w 
Polsce w latach 80. i 90. XX w. 
oraz współczesnych 
na podstawie map tematycznych 

 omawia czynniki lokalizacji 
wybranych okręgów 
przemysłowych w Polsce 

 omawia rolę poszczególnych 
działów przetwórstwa 
przemysłowego w gospodarce 
Polski 

 porównuje strukturę 
przemysłu przetwórczego Polski 
z krajami UE 

 określa rozmieszczenie 
i znaczenie okręgów 
przemysłowych w Polsce 

 opisuje przyczyny 
restrukturyzacji w wybranych 
okręgach przemysłowych 
w Polsce 

 opisuje uwarunkowania 
rozmieszczenia przemysłu 
przetwórczego w Polsce 
na podstawie map tematycznych 

 opisuje zmiany zachodzące 
w wybranych okręgach 
przemysłowych w Polsce 

w wybranych okręgach 
przemysłowych w Polsce, biorąc 
pod uwagę dawną i obecną 
strukturę gałęziową przemysłu 

 

 


