
GEOGRAFIA – WYMAGANIA EDUKACYJNE – KLASA I – zakres podstawowy – nowa podstawa programowa

I. Źródła informacji geograficznej, technologie geoinformacyjne oraz metody prezentacji danych przestrzennych: 
obserwacje, pomiary, mapy, fotografie, zdjęcia satelitarne, dane liczbowe oraz graficzna i kartograficzna ich 
prezentacja. Uczeń: 
1) przedstawia możliwości wykorzystywania różnych źródeł informacji geograficznej i ocenia ich przydatność; 
2) wyróżnia graficzne i kartograficzne metody przedstawiania informacji geograficznej i podaje przykłady zastosowania 
różnych rodzajów map; 
3) czyta i interpretuje treści różnych map; 
4) podaje przykłady informacji pozyskiwanych na podstawie obserwacji i pomiarów prowadzonych w terenie; 
5) interpretuje dane liczbowe przedstawione w postaci tabel i wykresów; 
6) wykazuje przydatność fotografii i zdjęć satelitarnych do pozyskiwania informacji o środowisku geograficznym oraz 
interpretuje ich treść; 
7) określa współrzędne geograficzne za pomocą odbiornika GPS; 
8) podaje przykłady wykorzystania narzędzi GIS do analiz zróżnicowania przestrzennego środowiska geograficznego. 
II. Ziemia we Wszechświecie: Ziemia jako planeta, następstwa ruchów Ziemi, ciała niebieskie, Układ Słoneczny, budowa 
Wszechświata. Uczeń: 
1) charakteryzuje Ziemię jako planetę Układu Słonecznego; 
2) podaje cechy ruchów Ziemi i charakteryzuje ich następstwa, z uwzględnieniem siły Coriolisa; 
3) przedstawia i porównuje ciała niebieskie tworzące Układ Słoneczny; 
4) charakteryzuje budowę Wszechświata oraz stan jego poznania; 
5) kształtuje wyobrażenie o ogromie i złożoności Wszechświata obserwując ciała niebieskie na zdjęciach i mapach 
kosmosu, prowadzi obserwacje gwiazdozbiorów nieba północnego, dostrzega piękno i harmonię Wszechświata oraz 
Ziemi widzianej z kosmosu. 
III. Atmosfera: czynniki klimatotwórcze, rozkład temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego i opadów, ogólna 
cyrkulacja atmosferyczna, mapa synoptyczna, strefy klimatyczne i typy klimatów. Uczeń: 
1) przedstawia czynniki klimatotwórcze decydujące o zróżnicowaniu klimatu na Ziemi; 
2) wyjaśnia rozkład temperatury powietrza i ciśnienia atmosferycznego na Ziemi; 
3) wyjaśnia mechanizm cyrkulacji atmosferycznej i rozkład opadów atmosferycznych na Ziemi; 
4) analizuję mapę synoptyczną w celu przedstawienia aktualnego stanu i prognozy pogody; 
5) opisuje przebieg roczny temperatur powietrza i opadów atmosferycznych we własnym regionie oraz podaje cechy 
klimatu lokalnego miejsca zamieszkania; 
6) porównuje strefy klimatyczne i typy klimatów na Ziemi; 
7) przedstawia piękno, potęgę i grozę dynamicznie zachodzących zmian w atmosferze, na przykład w formie prezentacji 
fotograficzno-opisowej. 
IV. Hydrosfera: zasoby wód na Ziemi, morza, prądy morskie, sieć rzeczna, lodowce. Uczeń: 
1) wyjaśnia zróżnicowanie rodzajów i wielkości zasobów wód na Ziemi oraz we własnym regionie; 
2) przedstawia cechy fizykochemiczne wód morskich oraz dostrzega problem ich zanieczyszczenia; 
3) objaśnia mechanizm powstawania i układ powierzchniowych prądów morskich oraz ocenia ich wpływ na życie i 
gospodarkę człowieka; 
4) wyjaśnia zróżnicowanie sieci rzecznej na Ziemi; 
5) wyjaśnia proces powstawania lodowców i przedstawia ich występowanie na Ziemi; 
6) przedstawia wpływ zanikania pokrywy lodowej w obszarach okołobiegunowych na gospodarkę, życie mieszkańców i 
ich tożsamość kulturową. 
V. Litosfera: związek budowy wnętrza Ziemi z tektoniką płyt litosfery, procesy wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące 
powierzchnię Ziemi i ich skutki, skały. Uczeń: 
1) wyjaśnia związek budowy wnętrza Ziemi z ruchem płyt litosfery i jego wpływ na genezę procesów endogenicznych; 
2) wyjaśnia przebieg głównych procesów wewnętrznych prowadzących do urozmaicenia powierzchni Ziemi (ruchy 
epejrogeniczne, ruchy górotwórcze, wulkanizm, plutonizm, trzęsienia ziemi); 
3) charakteryzuje główne procesy zewnętrzne modelujące powierzchnię Ziemi (erozja, transport, akumulacja) oraz 
skutki rzeźbotwórczej działalności rzek, wiatru, lodowców, lądolodu i mórz oraz wietrzenia; 
4) rozpoznaje wybrane rodzaje skał oraz przedstawia ich gospodarcze zastosowanie. 
VI. Pedosfera i biosfera: procesy glebotwórcze, typy gleb, strefowość i piętrowość gleb oraz roślinności. Uczeń: 
1) przedstawia czynniki i przebieg głównych procesów glebotwórczych, w tym zachodzących na obszarze, na którym 
zlokalizowana jest szkoła; 
2) wyróżnia cechy głównych typów gleb strefowych i niestrefowych, wyjaśnia ich rozmieszczenie na Ziemi; 
3) identyfikuje czynniki wpływające na piętrowe zróżnicowanie roślinności na Ziemi; 
4) wyjaśnia zależności między klimatem, występowaniem typów gleb i formacji roślinnych w układzie strefowym.


