
WYMAGANIA EDUKACYJNE – GEOGRAFIA – ZAKRES ROZSZERZONY – klasa 3- nowa podstawa programowa

Wymagania ogólne obejmują wymagania określone dla zakresu podstawowego oraz poniższe wymagania. 

I. Związki między elementami środowiska przyrodniczego na wybranych obszarach Polski: gór, 
wyżyn, nizin, pojezierzy i pobrzeży. 
Uczeń: 
1) przedstawia cechy rzeźby i wyjaśnia wpływ procesów wewnętrznych i zewnętrznych na ukształtowanie 
powierzchni głównych jednostek fizyczno-geograficznych Polski; 
2) porównuje środowisko przyrodnicze Tatr Zachodnich i Wysokich oraz wykazuje związki między jego elementami; 
3) przedstawia specyficzne cechy środowiska przyrodniczego Gór Świętokrzyskich i Bieszczad oraz identyfikuje 
przyczyny istniejących różnic; 
4) przedstawia wpływ skał węglanowych i lessowych wyżyn Polski na elementy środowiska  przyrodniczego; 
5) wyjaśnia wpływ lądolodu na środowisko przyrodnicze pojezierzy i nizin oraz porównuje rzeźbę młodoglacjalną i 
staroglacjalną; 
6) wykazuje związki między elementami środowiska przyrodniczego Żuław Wiślanych; 
7) charakteryzuje zróżnicowanie rzeźby pobrzeża Bałtyku oraz porównuje cechy i wyjaśnia genezę wybrzeża niskiego i
wysokiego. 

II. Zróżnicowanie krajobrazowe Polski: krajobraz wód powierzchniowych, bagienno-łąkowy, leśny, górski ponad 
granicą lasu, rolniczy – wiejski, podmiejski i rezydencjalny, małomiasteczkowy, wielkich miast, przemysłowy, górniczy,
komunikacyjny. Uczeń: 
1) rozpoznaje na podstawie materiałów źródłowych (map, fotografii naziemnych i lotniczych, obrazów satelitarnych) 
rodzaj pokrycia terenu i wyróżnia główne cechy wybranych krajobrazów w Polsce: krajobraz wód powierzchniowych 
(np. Wielkie Jeziora Mazurskie), leśny (np. Puszcza Białowieska), bagienno – łąkowy (np. Biebrzański Park Narodowy), 
górski ponad granicą lasu (np. Karkonosze), rolniczy – wiejski (np. Roztocze), podmiejski i rezydencjalny (np. 
miejscowości podwarszawskie), małomiasteczkowy (np. Tykocin), wielkich miast (np. Poznań), przemysłowy (np. 
Dąbrowa Górnicza – obszar kombinatu metalurgicznego), górniczy (np. obszar kopalni Bełchatów), komunikacyjny 
(np. węzeł transportowy komunikacyjny Kraków – Balice); 
2) podaje ważniejsze czynniki kształtujące wybrane krajobrazy; 
3) wyróżnia główne funkcje krajobrazów; 
4) dokonuje oceny wartości przyrodniczych i kulturowych oraz stanu zachowania krajobrazu (harmonijny, 
przekształcony, zdegradowany); 
5) przedstawia rolę turystyki i krajoznawstwa w poznawaniu zróżnicowania i piękna krajobrazów przyrodniczych i 
kulturowych Polski oraz ich promowaniu w kraju i za granicą; 
6) podaje przykłady działań służących zachowaniu walorów krajobrazów przyrodniczych i kulturowych oraz 
zapobieganiu ich degradacji. 

III. Zróżnicowanie społeczno-kulturowe Polski: regiony etnograficzne, poziom życia, zachowania prokreacyjne 
Polaków, zalety i wady życia na wsi i w mieście, cechy miast, zaangażowanie w działalność społeczną, preferencje 
wyborcze, partycypacja społeczna, ubóstwo, wykluczenie i solidarność społeczna. Uczeń: 
1) przedstawia zróżnicowanie etnograficzne Polski; 
2) porównuje poziom życia ludności (w zakresie stanu środowiska, warunków mieszkaniowych, infrastruktury 
komunalnej, dostępu do kultury, oświaty i ochrony zdrowia) w wybranych regionach Polski; 
3) analizuje zróżnicowanie przestrzenne zachowań prokreacyjnych Polaków i wykazuje ich związek z 
uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi i polityką prorodzinną państwa; 
4) dyskutuje na temat zalet i wad życia na wsi i w miastach różnej wielkości oraz w wybranych regionach; 
5) dostrzega problem gettoizacji przestrzeni miasta, jego przyczyny i konsekwencje; 
6) identyfikuje cechy indywidualne wybranych miast w Polsce, określa na czym polega ich genius loci oraz główne 
przyczyny zróżnicowania poczucia więzi z miastem; 
7) przedstawia regionalne zróżnicowanie zaangażowania w działalność organizacji społecznych w Polsce; 
8) analizuje przestrzenne zróżnicowanie preferencji wyborczych Polaków, wykorzystując technologie 
geoinformacyjne i dyskutuje nad przyczynami tego zróżnicowania; 
9) dostrzega wartość partycypacji społecznej w działaniach na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego, w tym 
poprawy jakości życia; 
10) analizuje dane dotyczące regionalnego zróżnicowania ubóstwa, formułuje i weryfikuje hipotezy dotyczące jego 
przyczyn, proponuje działania na rzecz ograniczania biedy i wykluczenia społecznego w Polsce oraz wykazuje 
znaczenie solidarności społecznej w rozwiązywaniu tego problemu. 



IV. Elementy przestrzeni geograficznej i relacje między nimi we własnym regionie – badania i obserwacje terenowe. 
Uczeń: 
1) wykorzystując dane pozyskane w trakcie badań terenowych, analizuje wpływ przedsiębiorstwa przemysłowego lub
usługowego na środowisko przyrodnicze, rynek pracy, jakość życia ludności i rozwój gospodarczy najbliższego 
otoczenia oraz przedstawia wyniki tych analiz w postaci prezentacji lub posteru; 
2) analizuje dostępność i ocenia jakość wybranych usług (np. edukacyjnych, zdrowotnych, rekreacyjnych, 
handlowych) w najbliższej okolicy (ulicy, dzielnicy miasta, wsi) na podstawie badań terenowych z wykorzystaniem 
kwestionariusza ankiety; 
3) na podstawie zebranych danych statystycznych oraz przeprowadzonych wywiadów identyfikuje czynniki 
kształtujące poziom bezrobocia we własnej miejscowości i odnosi go do poziomu bezrobocia we własnym regionie i 
w Polsce; 
4) na podstawie obserwacji oraz dostępnych materiałów źródłowych (np. miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, geoportalu, zdjęć satelitarnych) wyróżnia główne funkcje i dokonuje oceny zagospodarowania 
terenu wokół szkoły; 
5) wykorzystując dane GUS oraz narzędzia GIS, analizuje strukturę użytkowania gruntów rolnych na terenach 
wiejskich lub gruntów zabudowanych i urbanizowanych na terenach miejskich własnego regionu; 
6) na podstawie obserwacji terenowych, współczesnych i archiwalnych map oraz fotografii prezentuje zmiany układu 
przestrzennego i wyglądu zabudowy wybranego terenu we własnej miejscowości; 
7) wyszukuje informacje na temat rewitalizacji zdegradowanych obszarów zurbanizowanych i poprzemysłowych, 
przedstawia jej cele oraz proponuje działania rewitalizacyjne w wybranej miejscowości własnego regionu; 
8) dokonuje analizy mocnych i słabych stron miejscowości zamieszkania lub dzielnicy dużego miasta oraz zagrożeń i 
szans jej rozwoju. 


