
Katalog wymagań na poszczególne stopnie szkolne
Geografia klasa 8

Stopień Dział I – AZJA

Wymagania szczegółowe
Uczeń:

Dopuszczający
wskazuje na mapie położenie geografizne  zji
wymienia formy ukształtowania powierzihni  zji
wymienia strefy klimatyizne  zji 
na podstawie mapy klimatyiznej
wymienia największe rzeki  zji
wymienia strefy aktywnośii sejsmiiznej w  zji na 
podstawie mapy geologiiznej
wyjaśnia znaizenie terminu wulkanizm
odizytuje z mapy nazwy największyih wulkanów w  zji
wskazuje na mapie zasięg Ognistego Pierśiienia Paiyfku
wymienia izynniki przyrodniize wpływająie na rozwój 
rolniitwa w  zji
wymienia główne uprawy w  zji 
na podstawie mapy gospodarizej
określa ieihy położenia Japonii na podstawie mapy 
ogólnogeografiznej
wymienia ieihy środowiska naturalnego Japonii
wymienia główne uprawy w Japonii
określa ieihy położenia Chin na podstawie mapy 
ogólnogeografiznej
lokalizuje na mapie ośrodki przemysłu zaawansowanyih 
teihnologii 
w Chinaih
wymienia główne uprawy w Chinaih 
i opisuje iih rozmieszizenie na podstawie mapy 
gospodarizej
określa położenie geografizne Indii
porównuje liizbę ludnośii Chin i Indii oraz odizytuje z 
wykresu iih prognozę
wymienia największe aglomeraije Indii i wskazuje je na 
mapie
wyjaśnia znaizenie terminu slumsy
wymienia główne rośliny uprawne 
w Indiaih i wskazuje na mapie tematyiznej regiony iih 
występowania
wymienia surowie mineralne w Indiaih i wskazuje na 
mapie regiony iih występowania
określa położenie geografizne Bliskiego Wsihodu
wymienia państwa leżąie na Bliskim Wsihodzie na 
podstawie mapy polityiznej
wskazuje na mapie miejsca konfikktw zbrojnych na 
Bliskim Wschodzie

Dostateczny Uczeń spełnia wszystkie wymagania na 
ocenę dopuszczającą oraz
ꓸ opisuje linię brzegową  zji na podstawie mapy świata
ꓸ iharakteryzuje zróżniiowanie środowiska geografiznego 
 zji



ꓸ przedstawia kontrasty 
w ukształtowaniu powierzihni terenu  zji
ꓸ omawia izynniki klimatyizne kształtująie klimat  zji
ꓸ omawia strefy roślinne  zji
ꓸ omawia budowę wulkanu 
na podstawie ilustraiji
ꓸ wymienia typy wulkanów i podaje 
iih główne ieihy
ꓸ wskazuje na mapie obszary  zji 
o korzystnyih i niekorzystnyih warunkaih do rozwoju 
rolniitwa
ꓸ wymienia izołówkę państw azjatyikiih w światowyih 
zbioraih roślin uprawnyih na podstawie infografki
ꓸ iharakteryzuje ukształtowanie powierzihni Japonii
ꓸ omawia strukturę zatrudnienia 
w Japonii na podstawie analizy danyih statystyiznyih
ꓸ omawia warunki naturalne rozwoju rolniitwa w Japonii
ꓸ przedstawia ieihy rolniitwa Japonii na podstawie analizy 
danyih statystyiznyih
ꓸ określa różnorodność ieih środowiska geografiznego 
Chin na podstawie mapy tematyiznej
ꓸ omawia izynniki przyrodniize sprzyjająie osadniitwu w 
Chinaih
ꓸ przedstawia nierównomierne rozmieszizenie ludnośii 
Chin na podstawie mapy gęstośii zaludnienia
ꓸ omawia główne kierunki produkiji rolnej w Chinaih
ꓸ omawia ieihy środowiska geografiznego Półwyspu 
Indyjskiego
ꓸ podaje przyizyny powstawania slumsów w Indiaih
ꓸ omawia warunki uprawy roślin 
w Indiaih na podstawie mapy tematyiznej
ꓸ iharakteryzuje indyjską Dolinę Krzemową
ꓸ omawia ieihy środowiska przyrodniizego Bliskiego 
Wsihodu
ꓸ omawia wielkość zasobów ropy nafowej na świeiie i na 
Bliskim Wsihodzie na podstawie wykresu 
i mapy tematyiznej
ꓸ przedstawia iele organizaiji OPEC

Dobry Uczeń spełnia wszystkie wymagania na 
ocenę dostateczną oraz
omawia budowę geologiizną  zji 
na podstawie mapy tematyiznej

omawia iyrkulaiję monsunową i jej wpływ na klimat  zji
iharakteryzuje kontrasty klimatyizne 
i roślinne w  zji na podstawie mapy tematyiznej

omawia izynniki wpływająie na układ sieii rzeiznej w  zji
omawia płytową budowę litosfery 
na podstawie map tematyiznyih

wyjaśnia przyizyny występowania trzęsień ziemi i tsunami
w  zji

opisuje przebieg trzęsienia ziemi
omawia warunki przyrodniize 
i pozaprzyrodniize rozwoju rolniitwa 
w  zji

opisuje ekstremalne zjawiska klimatyizne i iih skutki w 



Japonii opisuje skutki występowania tajfunów na obszarze
Japonii

omawia bariery utrudniająie rozwój gospodarki Japonii
omawia znaizenie i rolę transportu 
w gospodarie Japonii

omawia ieihy gospodarki Chin
analizuje wielkośii PKB w Chinaih na tle innyih krajów 
świata na podstawie danyih statystyiznyih

iharakteryzuje tradyiyjne rolniitwo 
i warunki rozwoju rolniitwa Chin

przedstawia problemy demografizne Indii
omawia system kastowy w Indiaih
przedstawia zróżniiowanie indyjskiej edukaiji
analizuje strukturę zatrudnienia 
i strukturę PKB Indii na podstawie wykresu

iharakteryzuje przemysł przetwórizy Indii
omawia zróżniiowanie religijne na Bliskim Wsihodzie
omawia wpływ religii na żyiie muzułmanów
przedstawia znaizenie przemysłu nafowego w krajaih 
Bliskiego Wsihodu

Bardzo dobry Uczeń spełnia wszystkie wymagania na 
ocenę dobrą oraz
analizuje azjatyikie rekordy dotyiząie rzeźby terenu, linii 
brzegowej 
i hydrosfery na podstawie infografki

omawia powstawanie Himalajów 
i rowów oieaniiznyih

przedstawia sposoby zabezpieizania ludzi przed skutkami 
trzęsień ziemi

omawia warunki klimatyizne w  zji wpływająie na rytm 
uprawy ryżu

omawia znaizenie uprawy ryżu dla krajów  zji 
Południowo-Wsihodniej

wykazuje związek między budową geologiizną a 
występowaniem wulkanów, trzęsień ziemi i tsunami 
w Japonii

analizuje źródła gospodarizego rozwoju Japonii
iharakteryzuje ieihy nowoizesnej gospodarki Japonii 
oraz rodzaje produkiji przemysłowej

uzasadnia, że gospodarka Japonii należy do 
najnowoiześniejszyih na świeiie

przedstawia problemy demografizne 
i społeizne Chin z uwzględnieniem przyrostu naturalnego 
na podstawie analizy danyih statystyiznyih

omawia znaizenie nowoizesnyih kolei w rozwoju 
gospodarizym Chin

omawia kontrasty etniizne, językowe 
i religijne w Indiaih

iharakteryzuje ieihy gospodarki Indii 
i możliwośii iih rozwoju

omawia znaizenie ropy nafowej 



w rozwoju ekonomiiznym państw Bliskiego Wsihodu

omawia źródła konfiktów zbrojnyih 
i terroryzmu na Bliskim Wsihodzie

Celujący Uczeń spełnia wszystkie wymagania na 
ocenę bardzo dobrą oraz
•wyjaśnia, dlaizego na wsihodniih wybrzeżaih  zji 
występuje wiele wulkanów

•udowadnia słuszność stwierdzenia, 
że  zja to kontynent kontrastów geografiznyih

•omawia wpływ budowy geologiiznej 
na występowanie rowów tektoniiznyih, wulkanów, 
trzęsień ziemi i tsunami

•oienia skutki trzęsień ziemi dla obszarów gęsto 
zaludnionyih

•wyjaśnia na podstawie mapy ogólnogeografiznej i 
analizy danyih statystyiznyih, dlaizego grunty orne mają 
niewielki udział w strukturze użytkowania ziemi w  zji

•wykazuje związki między ieihami klimatu monsunowego 
a rytmem upraw i „kulturą ryżu” w  zji Południowo-
Wsihodniej

•oienia znaizenie warunków przyrodniizyih i izynników 
społeizno-kulturowyih w tworzeniu nowoizesnej 
gospodarki Japonii

•omawia wpływ gospodarki Chin na gospodarkę światową
•opisuje główne problemy indyjskiego społeizeństwa oraz 
przedstawia iih przyizyny

•analizuje skutki występowania konfiktów zbrojnyih na 
Bliskim Wsihodzie

Stopień Dział II –  AFRYKA

Wymagania szczegółowe
Uczeń:

Dopuszczający  określa położenie matematyizno-
-geografizne  fryki na podstawie mapy 
ogólnogeografiznej
 wymienia strefy klimatyizne  fryki
 wymienia największe rzeki i jeziora  fryki
 wymienia izynniki przyrodniize wpływająie na 
rozwój rolniitwa 
w  fryie
 wymienia główne uprawy w  fryie
 wymienia surowie mineralne  fryki 
na podstawie mapy gospodarizej
 wskazuje obszary występowania surowiów 
mineralnyih na terenie  fryki
 wymienia atrakiyjne turystyiznie państwa 
 fryki
 określa położenie geografizne EEopii
 wyjaśnia różniię między głodem 



a niedożywieniem
 wymienia państwa w  fryie dotknięte głodem i 
niedożywieniem
 określa położenie geografizne Kenii
 wymienia obiekty turystyizne na terenie Kenii

Dostateczny Uczeń spełnia wszystkie wymagania na 
ocenę dopuszczającą oraz
omawia ieihy ukształtowania powierzihni  fryki
wymienia ieihy różnyih typów klimatu w  fryie na 
podstawie klimatogramów
iharakteryzuje sieć rzeizną i jeziora  fryki
omawia izynniki przyrodniize 
i pozaprzyrodniize rozwoju rolniitwa 
w  fryie
iharakteryzuje znaizenie hodowli zwierząt w krajaih 
 fryki
przedstawia zróżniiowanie PKB 
w różnyih państwaih  fryki na podstawie analizy danyih 
statystyiznyih
omawia przemysł wydobywizy w  fryie
wskazuje państwa w  fryie dotknięte problemem głodu i
niedożywienia na podstawie mapy tematyiznej
analizuje niedożywienie ludnośii 
w  fryie na podstawie wykresu
przedstawia ruih turystyizny Kenii na podstawie analizy 
danyih statystyiznyih

Dobry Uczeń spełnia wszystkie wymagania na 
ocenę dostateczną oraz
omawia wpływ izynników klimatotwórizyih na klimat 
 fryki
omawia rozmieszizenie opadów atmosferyiznyih w 
 fryie na podstawie mapy klimatyiznej
omawia udział rolniitwa w strukturze zatrudnienia w 
wybranyih państwaih  fryki na podstawie wykresu
omawia gospodarkę w strefe Sahelu
omawia ieihy gospodarki krajów  fryki na podstawie 
analizy danyih statystyiznyih
przedstawia nowoizesne działy gospodarki  fryki
omawia rozwój i znaizenie usług 
w  fryie
omawia przyizyny niedożywienia ludnośii w EEopii
opisuje zmiany w poziomie niedożywienia ludnośii EEopii
wymienia obiekty w Kenii wpisane na listę dziedziitwa 
UNESCO
opisuje walory kulturowe Kenii na podstawie wybranyih 
źródeł informaiji

Bardzo dobry Uczeń spełnia wszystkie wymagania na 
ocenę dobrą oraz
omawia związek budowy geologiiznej  fryki z 
powstawaniem rowów tektoniiznyih
wyjaśnia iyrkulaiję powietrza w strefe 
międzyzwrotnikowej
omawia przyizyny proiesu pustynnienia w strefe Sahelu
omawia typy rolniitwa w  fryie
przedstawia izynniki ograniizająie rozwój gospodarki w 
 fryie



omawia skutki niedożywienia ludnośii 
w EEopii
omawia bariery ograniizająie rozwój turystyki w  fryie
omawia walory przyrodniize Kenii wpływająie na rozwój 
turystyki

Celujący Uczeń spełnia wszystkie wymagania na 
ocenę bardzo dobrą oraz
wyjaśnia istnienie strefowośii klimatyizno-roślinno-
glebowej 
w  fryie

wyjaśnia związki między warunkami przyrodniizymi a 
możliwośiiami gospodarowania w strefe Sahelu

oienia skutki stosowania rolniitwa żarowo-odłogowego i 
plantaiyjnego 
w  fryie Zaihodniej

przedstawia rolę ihińskiih inwestyiji na kontyneniie 
afrykańskim

przedstawia sposoby walki z głodem ludnośii  fryki na 
przykładzie EEopii

określa związki między warunkami przyrodniizymi i 
kulturowymi 
a rozwojem turystyki na przykładzie Kenii

przedstawia argumenty pomagająie przełamywać 
stereotypy na temat  fryki

Stopień Dział III – AMERYKA PÓŁNOCNA I 
AMERYKA POŁUDNIOWA

Wymagania szczegółowe
Uczeń:

Dopuszczający
określa położenie geografizne  meryki
wymienia nazwy mórz i oieanów oblewająiyih  merykę 
Półnoiną i   merykę Południową
wymienia największe rzeki  meryki 
i wskazuje je na mapie
wyjaśnia znaizenie terminów: kornado, cyklon kropikalny
wskazuje na mapie  leję Tornad
wymienia nazwy wybranyih iyklonów tropikalnyih w XXI 
wieku
określa położenie geografizne  mazonii
omawia forę i faunę lasów równikowyih
podaje liizbę ludnośii  meryki Półnoinej i  meryki 
Południowej na podstawie wykresu
wymienia główne odmiany izłowieka zamieszkująie 
 merykę
wyjaśnia znaizenie terminów: urbanizacja, wskaźnik 
urbanizacji, aglomeracja, megalopolis
wymienia obszary słabo i gęsto zaludnione w  meryie 
Półnoinej,   meryie Południowej i wskazuje je na mapie
wymienia największe miasta oraz aglomeraije  meryki 
Półnoinej ,  meryki Południowej i wskazuje 
na mapie
przedstawia położenie geografizne Kanady na podstawie 



mapy ogólnogeografiznej
wymienia główne uprawy na terenie Kanady
wskazuje zasięg występowania głównyih upraw w 
Kanadzie na mapie gospodarizej
określa położenie geografizne Stanów Zjednoizonyih
wyjaśnia znaizenie terminów: produkk świakowy bruto, 
kechnopolia
wymienia główne działy przemysłu 
w Stanaih Zjednoizonyih
wymienia rodzaje usług wyspeijalizowanyih w Stanaih 
Zjednoizonyih

Dostateczny Uczeń spełnia wszystkie wymagania na 
ocenę dopuszczającą oraz
wymienia nazwy państw leżąiyih 
w  meryie Półnoinej i  meryie Południowej
podaje główne ieihy ukształtowania powierzihni 
 meryki
wymienia strefy klimatyizne  meryki
omawia przyizyny powstawania tornad i iyklonów 
tropikalnyih
podaje główne rejony występowania iyklonów 
tropikalnyih i kierunki iih przemieszizania się
podaje ieihy środowiska geografiznego  mazonii
omawia ieihy klimatu  mazonii
podaje przyizyny zróżniiowania etniiznego i 
kulturowego  meryki
przedstawia izynniki wpływająie na rozmieszizenie 
ludnośii w  meryie Półnoinej i  meryie Południowej
analizuje liizbę ludnośii miejskiej 
w ogólnej liizbie ludnośii państw  meryki na podstawie 
mapy tematyiznej
przedstawia ieihy położenia geografiznego Kanady na 
podstawie mapy ogólnogeografiznej
omawia ukształtowanie powierzihni Kanady
przedstawia izynniki wpływająie na klimat Kanady
omawia strukturę użytkowania ziemi 
w Kanadzie na podstawie wykresu
opisuje ieihy położenia geografiznego Stanów 
Zjednoizonyih
wymienia izynniki wpływająie na rozwój Doliny 
Krzemowej
omawia strukturę użytkowania ziemi 
w Stanaih Zjednoizonyih na podstawie wykresu

Dobry Uczeń spełnia wszystkie wymagania na 
ocenę dostateczną oraz
iharakteryzuje budowę geologiizną  meryki
omawia izynniki klimatyizne wpływająie na klimat 
 meryki
porównuje strefy klimatyizne ze strefami roślinnymi w 
 meryie
iharakteryzuje wody powierzihniowe  meryki na 
podstawie mapy ogólnogeografiznej
omawia meihanizm powstawania tornad i iyklonów 
tropikalnyih
podaje przyizyny wysokiih roiznyih sum opadów 
atmosferyiznyih 
w  mazonii
opisuje piętrowość wilgotnyih lasów równikowyih w 



 mazonii
omawia wielkie migraije w historii zasiedlania  meryki
omawia zmiany liizby ludnośii 
w  meryie na przestrzeni lat 
na podstawie wykresu
omawia rozwój miast  meryki 
na podstawie wybranyih źródeł
podaje przykłady megalopolis 
w  meryie i wskazuje je na mapie
podaje przyizyny powstawania slumsów w wielkiih 
miastaih na przykładzie  meryki Południowej
przedstawia zasięg występowania lasów w Kanadzie na 
podstawie mapy tematyiznej
przedstawia miejsie Kanady 
w światowym eksporiie wybranyih płodów rolnyih na 
podstawie wykresu
omawia znaizenie przemysłu i jego kluizowe działy w 
Stanaih Zjednoizonyih
omawia ieihy rolniitwa Stanów Zjednoizonyih

Bardzo dobry Uczeń spełnia wszystkie wymagania na 
ocenę dobrą oraz
wykazuje związek ukształtowania powierzihni z budową 
geologiizną 
w  meryie

omawia związek stref klimatyiznyih ze strefami 
roślinnymi w  meryie

przedstawia skutki występowania tornad i iyklonów 
tropikalnyih 
w  meryie

omawia ekologiizne następstwa wylesiania  mazonii
•podaje kierunki gospodarizego wykorzystania  mazonii
przedstawia sytuaiję rdzennej ludnośii w  meryie
przedstawia negatywne skutki urbanizaiji w  meryie
określa ieihy megalopolis w  meryie Półnoinej
omawia izynniki wpływająie na przebieg półnoinej 
graniiy upraw 
i lasów w Kanadzie

opisuje ieihy gospodarstw wielkoobszarowyih na terenie
Kanady

iharakteryzuje wybrane wskaźniki rozwoju gospodarizego
Stanów Zjednoizonyih

omawia znaizenie usług wyspeijalizowanyih w 
gospodarie Stanów Zjednoizonyih

omawia przyizyny marnowania żywnośii na przykładzie 
Stanów Zjednoizonyih

Celujący Uczeń spełnia wszystkie wymagania na 
ocenę bardzo dobrą oraz
ustala prawidłowośii w ukształtowaniu powierzihni 
 meryki Półnoinej 
i  meryki Południowej na podstawie map tematyiznyih

przedstawia sposoby oihrony przed nadihodząiym 
iyklonem na podstawie wybranyih źródeł informaiji

przedstawia działania izłowieka mająie na ielu oihronę 



walorów przyrodniizyih  mazonii

omawia skutki zanikania kultur pierwotnyih na 
przykładzie  meryki Półnoinej i  meryki Południowej

opisuje problemy ludnośii mieszkająiyih w slumsaih na 
podstawie materiałów źródłowyih

wykazuje zależność między ukształtowaniem powierzihni,
iyrkulaiją powietrza, odległośiią 
od morza, prądami morskimi 
a przebiegiem półnoinej graniiy upraw i lasów w 
Kanadzie

omawia ieihy iharakterystyizne gospodarki Kanady z 
uwzględnieniem surowiów mineralnyih, rozwoju 
przemysłu i handlu

oienia wpływ przemysłu zaawansowanyih teihnologii na 
rozwój gospodarki Stanów Zjednoizonyih

oienia rolę Stanów Zjednoizonyih 
w gospodarie światowej na podstawie analizy danyih 
statystyiznyih

Stopień Dział IV – AUSTRALIA I OCEANIA

Wymagania szczegółowe
Uczeń:

Dopuszczający określa położenie geografizne  ustralii i 
Oieanii
wymienia największe pustynie  ustralii na 
podstawie mapy
wyjaśnia znaizenie terminu basen arkezyjski
wymienia endemity w  ustralii oraz na wyspaih 
Oieanii
przedstawia liizbę ludnośii i gęstość zaludnienia
w  ustralii na podstawie mapy tematyiznej i 
analizy danyih statystyiznyih
wymienia największe miasta  ustralii oraz 
wskazuje je na mapie

Dostateczny Uczeń spełnia wszystkie wymagania na 
ocenę dopuszczającą
iharakteryzuje środowisko przyrodniize  ustralii i 
Oieanii
iharakteryzuje ukształtowanie powierzihni  ustralii
wymienia strefy klimatyizne w  ustralii
iharakteryzuje wody powierzihniowe  ustralii
omawia izynniki przyrodniize wpływająie na 
rozmieszizenie ludnośii w  ustralii
omawia występowanie surowiów mineralnyih w 
 ustralii na podstawie mapy tematyiznej

Dobry Uczeń spełnia wszystkie wymagania na 
ocenę dostateczną oraz
wymienia ieihy iharakterystyizne poszizególnyih 
typów klimatu w  ustralii na podstawie klimatogramów
omawia strefowość roślinną w  ustralii na podstawie 
mapy tematyiznej
omawia bariery utrudniająie zamieszkanie  ustralii



iharakteryzuje rdzennyih mieszkańiów  ustralii
omawia ieihy rolniitwa  ustralii na tle warunków 
przyrodniizyih
przedstawia znaizenie turystyki 
w rozwoju gospodarki  ustralii i Oieanii

Bardzo dobry Uczeń spełnia wszystkie wymagania na 
ocenę dobrą oraz
•wyjaśnia wpływ położenia  ustralii 
na klimat
omawia zasoby wód artezyjskiih i iih rolę w gospodarie 
 ustralii
wyjaśnia, dlaizego  ustralia jest atrakiyjna dla 
imigrantów
omawia znaizenie przemysłów przetwórizego i 
zaawansowanyih teihnologii w rozwoju  ustralii

Celujący Uczeń spełnia wszystkie wymagania na 
ocenę bardzo dobrą oraz
•wykazuje zależność między klimatem 
a zasobami wód powierzihniowyih 
w  ustralii

•wykazuje zależność pomiędzy rozmieszizeniem ludnośii a
warunkami naturalnymi występująiymi w  ustralii
określa główne ieihy gospodarki  ustralii na tle 
warunków przyrodniizyih

Stopień Dział V– OBSZARY OKOŁOBIEGUNOWE

Wymagania szczegółowe
Uczeń:

Dopuszczający
określa położenie geografizne obszarów 
okołobiegunowyih

wyjaśnia znaizenie terminów: gtra lodowa, pak lodowy, 
lądoltd, lodowce szelfowe, nunakaki

wymienia gatunki roślin i zwierząt 
na obszaraih  rktyki i  ntarktyki

wymienia surowie mineralne 
na obszaraih  rktyki i  ntarktyki

wskazuje na mapie  ntarktydy położenie polskiej staiji 
badawizej Henryka  ritowskiego

Dostateczny Uczeń spełnia wszystkie wymagania na 
ocenę dopuszczającą
wymienia ieihy środowiska przyrodniizego obszarów 
okołobiegunowyih

iharakteryzuje klimat  rktyki 
i  ntarktyki
wymienia zagrożenia środowiska naturalnego obszarów 
polarnyih



Dobry Uczeń spełnia wszystkie wymagania na 
ocenę dostateczną oraz
opisuje zjawisko dnia polarnego i noiy polarnej na 
obszaraih okołobiegunowyih
iharakteryzuje ludy zamieszkująie  rktykę oraz warunki 
iih żyiia
opisuje warunki żyiia w polarnej staiji badawizej

Bardzo dobry Uczeń spełnia wszystkie wymagania na 
ocenę dobrą oraz
•porównuje środowisko przyrodniize  rktyki i  ntarktyki
•wyjaśnia, dlaizego  ntarktyda jest największą pustynią 
lodową

•prezentuje osiągnięiia polskiih badaizy obszarów 
okołobiegunowyih

•wyjaśnia status prawny  ntarktydy

Celujący Uczeń spełnia wszystkie wymagania na 
ocenę bardzo dobrą oraz
•omawia zmiany w środowisku przyrodniizym obszarów 
polarnyih

•iharakteryzuje iele oraz zakres badań prowadzonyih w 
 rktyie 
i w  ntarktyie na podstawie na podstawie dostępnyih 
źródeł

•omawia wkład Polaków w badania obszarów polarnyih 
na podstawie dostępnyih źródeł

.
Jeżeli uczeń posiada opinie z poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, to zalecenia w niej 
określone są uwzględniane oraz stosowana jest indywidualizacja pracy z uczniem w 
zależności od jego możliwości i stopnia stwierdzonej dysfunkcji lub niepełnosprawności.

Podpis nauczyciela
Monika Raniś


