
WYMAGANIA EDUKACYJNE – GEOGRAFIA – ZAKRES ROZSZERZONY – klasa 4- nowa podstawa programowa

I. Strefowość środowiska przyrodniczego na Ziemi: strefowość zjawisk przyrodniczych, specyfika środowiska 
przyrodniczego w strefach równikowej, zwrotnikowych, podzwrotnikowych, umiarkowanych i polarnych, 
współzależność elementów środowiska przyrodniczego, astrefowe czynniki przyrodnicze modyfikujące zjawiska 
strefowe. Uczeń: 
1) identyfikuje prawidłowości dotyczące zróżnicowania środowiska przyrodniczego na Ziemi; 
2) wyjaśnia strefowe występowanie zjawisk przyrodniczych; 
3) przedstawia główne cechy środowiska przyrodniczego stref od równikowej do polarnych; 
4) identyfikuje na przykładach współzależności elementów środowiska przyrodniczego w strefach od równikowej do 
polarnych; 
5) wyjaśnia wpływ astrefowych czynników przyrodniczych na modyfikowanie zjawisk strefowych na Ziemi.

II. Problemy środowiskowe współczesnego świata: tropikalne cyklony, trąby powietrzne, sztormy, powodzie, 
tsunami, erozja gleb, wulkanizm, wstrząsy sejsmiczne, powstawanie lejów krasowych, zmiany klimatu, pustynnienie, 
zmiany zasięgu lodowców, ograniczone zasoby wody na Ziemi, zagrożenia georóżnorodności i bioróżnorodności. 
Uczeń: 
1) wyjaśnia powstawanie geozagrożeń meteorologicznych i klimatycznych (tropikalne cyklony, trąby powietrzne, 
pustynnienie, zmiany klimatu); 
2) wyjaśnia powstawanie sztormów, powodzi i tsunami; 
3) przedstawia genezę i skutki geologicznych zagrożeń (wulkanizm, trzęsienia ziemi, powstawanie lejów krasowych); 
4) wskazuje na mapie regiony występowania geozagrożeń i podaje przykłady działań ograniczających ich skutki; 
5) podaje przyrodnicze i antropogeniczne przyczyny intensywnej erozji gleb oraz prezentuje sposoby jej zapobiegania
na wybranych przykładach; 
6) wykorzystuje zdjęcia satelitarne i lotnicze oraz technologie geoinformacyjne do lokalizowania i określania zasięgu 
katastrof przyrodniczych; 
7) dyskutuje na temat wpływu deforestacji i innych czynników na zmiany klimatu na Ziemi oraz proponuje działania 
służące ograniczaniu tych zmian; 
8) wskazuje na mapach obszary współcześnie zlodzone i ocenia wpływ zmian klimatycznych na zasięg pokrywy 
lodowej; 
9) identyfikuje przyczyny przyrodnicze i antropogeniczne ograniczonych zasobów wodnych w wybranych regionach 
świata i proponuje działania wspomagające racjonalne gospodarowanie wodą; 
10) uzasadnia znaczenie georóżnorodności oraz bioróżnorodności i podaje przykłady działań na rzecz ich ochrony.

III. Uwarunkowania przyrodnicze gospodarczej działalności człowieka na przykładzie wybranych obszarów: związki 
rolnictwa z klimatem, ukształtowaniem powierzchni, żyznością gleb i zasobami wodnymi, związek przemysłu i 
struktury towarowej handlu zagranicznego z zasobami surowców mineralnych, sposoby pokonywania przez 
człowieka przyrodniczych ograniczeń działalności gospodarczej na rozwój zrównoważony obszarów, zmiany 
znaczenia środowiska przyrodniczego w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów. Uczeń: 
1) wykazuje związki kierunków produkcji rolnej, w tym struktury upraw i chowu zwierząt, z klimatem, 
ukształtowaniem powierzchni, żyznością gleb i zasobami wodnymi; 
2) wyjaśnia związki między występowaniem surowców mineralnych a kierunkami rozwoju przemysłu i strukturą 
towarową handlu zagranicznego; 
3) prezentuje przykłady sposobów pokonywania przyrodniczych ograniczeń działalności gospodarczej człowieka i 
ocenia ich zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju; 
4) przedstawia zmiany znaczenia czynników przyrodniczych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów w 
przeszłości i współcześnie oraz dyskutuje na temat ich roli w przyszłości.

IV. Problemy polityczne współczesnego świata: współczesne zmiany na mapie politycznej świata, przemiany 
systemowe w Europie, funkcjonowanie Unii Europejskiej, przyczyny i skutki terroryzmu, relacje między cywilizacją 
zachodnią i cywilizacją islamu. Uczeń: 
1) przedstawia najnowsze zmiany na mapie politycznej świata oraz charakteryzuje główne problemy państw świata 
utworzonych w XXI w.; 
2) przedstawia i ocenia skutki (polityczne, społeczne i gospodarcze) przemian ustrojowych i gospodarczych w Europie
i krajach byłego ZSRR po 1989 r.; 
3) dyskutuje na temat głównych problemów funkcjonowania Unii Europejskiej; 



4) charakteryzuje nowe wyzwanie dla świata, jakim jest terroryzm oraz podaje jego główne przyczyny oraz skutki 
społeczno-kulturowe, gospodarcze i polityczne ze szczególnym uwzględnieniem Europy; 
5) przedstawia cechy kulturowe cywilizacji zachodniej i cywilizacji islamu, dokonuje ich porównania oraz podaje 
czynniki kształtujące relacje między nimi

V. Wybrane problemy społeczne współczesnego świata: problemy demograficzne, skutki migracji, problemy 
uchodźstwa, handel ludźmi na świecie, niewolnictwo, wykorzystywanie pracy dzieci i pracowników w krajach o 
niskich kosztach pracy, bezrobocie, prześladowania religijne i nietolerancja. Uczeń: 
1) charakteryzuje problemy demograficzne w skali globalnej i krajowej (starzenie demograficzne, eksplozja 
ludnościowa, migracje, uchodźstwo), podając ich przyczyny oraz skutki; 
2) formułuje hipotezy dotyczące wpływu procesów starzenia się ludności na życie społeczne i gospodarkę, ze 
szczególnym uwzględnieniem Europy; 
3) wyróżnia problemy związane z migracjami (dobrowolnymi i przymusowymi) i uchodźstwem ludności w skali 
globalnej i krajowej; 
4) klasyfikuje migracje oraz charakteryzuje przebieg ważniejszych fal migracyjnych historycznych i współczesnych na 
świecie; 
5) przedstawia problem handlu ludźmi, niewolnictwa i wykorzystywania pracy dzieci na świecie jako przestępczy 
problem globalny i wyjaśnia negatywny wpływ tych zjawisk na rozwój społeczny i gospodarczy państw;
6) analizuje przyczyny i skutki bezrobocia w regionach wysoko i słabo rozwiniętych ze szczególnym uwzględnieniem 
problemu bezrobocia wśród ludzi młodych; 
7) identyfikuje współczesne przykłady prześladowań na tle religijnym, w tym noszące znamiona ludobójstwa; 
8) uzasadnia potrzebę przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i innym formom nietolerancji na świecie 
oraz przedstawia przykłady wpływu wykluczania grup ludności na życie społeczne i gospodarcze państw.

VI. Zróżnicowanie jakości życia w wybranych regionach i krajach świata: potrzeby żywieniowe, zagrożenie życia, 
rozmieszczenie chorób, poczucie bezpieczeństwa, potrzeby edukacyjne. Uczeń: 
1) rozumie pojęcie jakości życia oraz formułuje hipotezy dotyczące przyczyn jego zróżnicowania na świecie; 
2) porównuje i wyjaśnia strukturę spożycia żywności w państwach wysoko i słabo rozwiniętych oraz omawia skutki 
głodu rzeczywistego i utajonego; 
3) analizuje poziom zaspokojenia potrzeb żywieniowych mieszkańców różnych regionów świata, formułuje i 
weryfikuje hipotezy dotyczące przyczyn tego zróżnicowania oraz podaje propozycje ograniczenia zjawiska głodu i 
niedożywienia na świecie; 
4) przedstawia różne przyczyny zagrożenia życia w wybranych regionach świata, w tym związane z 
rozprzestrzenianiem się chorób, niskim poziomem ochrony zdrowia i degradacją środowiska; 
5) identyfikuje prawidłowości w zakresie rozmieszczenia najbardziej rozpowszechnionych chorób na świecie; 
6) dokonuje oceny poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w wybranych regionach świata na podstawie samodzielnie
opracowanych kryteriów; 
7) dyskutuje na temat przyczyn i skutków zróżnicowania poziomu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych w wybranych 
regionach świata; 
8) przedstawia konsekwencje zróżnicowania jakości życia człowieka w różnych regionach i krajach świata. 

VII. Problemy gospodarcze współczesnego świata: dysproporcje w rozwoju krajów i ich skutki, wpływ korporacji 
transnarodowych na społeczeństwo i gospodarkę w skali lokalnej i regionalnej, problem zadłużenia krajów świata i 
obywateli. Uczeń: 
1) wskazuje na mapie świata najbiedniejsze i najbogatsze państwa oraz charakteryzuje ich główne problemy 
społeczno-gospodarcze; 
2) identyfikuje przyczyny przyrodnicze, historyczne, społeczne, gospodarcze i polityczne dysproporcji rozwoju 
regionów świata i państw oraz przedstawia skutki tych nierówności; 
3) podaje przykłady działań dążących do zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym państw i regionów 
świata oraz dokonuje ich krytycznej oceny; 
4) ocenia wpływ korporacji transnarodowych na społeczeństwa, gospodarki i środowisko przyrodnicze państw i 
regionów świata; 
5) przedstawia problem zadłużenia krajów i obywateli na przykładach państw wysoko i słabo rozwiniętych; 
6) poddaje refleksji problem wpływu konsumpcjonizmu, pracoholizmu i presji gospodarczej związanej z 
maksymalizacją zysków na zdrowie i życie człowieka oraz jego więzi rodzinne.


