
Wymagania edukacyjne- geografia klasa VIII 

Dział I – Azja 

 

dopuszczający 
powyżej 30% do 49% 

dostateczny 
powyżej 50% do 74% 

dobry 
powyżej 75% do 89% 

bardzo dobry 
powyżej 90% do 100% 

celujący 
powyżej 100% 

- wskazuje na mapie i określa 

położenie geograficzne Azji  
- wskazuje na mapie  Azji obszary 

występowanie  trzęsień Ziemi i 

wulkanów 
-podaje główne cechy klimatu 

monsunowego na podstawie 

klimatogramu 
-wymienia główne uprawy w Azji 
na podstawie mapy gospodarczej 

- wskazuje na mapie i określa 

położenie regionów Azji: 

Japonii,Chin,Indii i Bliskiego Wschodu 
- wymienia i wskazuje na mapie  

elementy  środowiska  
geograficznego wybranych regionów  
 

- wymienia i pokazuje na mapie 

główne elementy środowiska 

przyrodniczego Azji ( krainy, rzeki 

morza, wyspy,półwyspy,jeziora) 
-wyjaśnia przyczyny występowania 

trzęsień ziemi, wulkanów w Azji 
-wskazuje na mapie obszary Azji 
o korzystnych i niekorzystnych 

warunkach do rozwoju rolnictwa 

-analizuje  wybrane zagadnienia 

społeczno-gospodarcze omawianych 

regionów na podstawie map, 

wykresów i diagramów   
 

 

-charakteryzuje zróżnicowanie 

środowiska geograficznego 

Azji na podstawie map 

tematycznych 
-podaje skutki zjawisk 

wulkanicznych i trzęsień Ziemi 
-omawia cyrkulację monsunową 

i jej wpływ na rozwój rolnictwa 

omawia zagrożenia naturalne i 

problemy społeczno-

gospodarcze omawianych 

regionów 
 

 

-podaje przykłady  azjatyckich 

rekordów  dotyczących 

środowiska geograficznego 
- przedstawia sposoby 

zabezpieczania ludzi przed 

skutkami trzęsień ziemi 
-omawia znaczenie uprawy ryżu dla 

krajów Azji Południowo-

Wschodniej 

-przedstawia kierunki rozwoju 

gospodarczego wybranych 

regionów i ocenia ich znaczenie  w 

gospodarce światowej 
 

-omawia wpływ budowy geologicznej 

na występowanie rowów 

tektonicznych, wulkanów, trzęsień 

ziemi i tsunami 
-  wykazuje związki między cechami 

klimatu monsunowego a rytmem 

upraw i „kulturą ryżu” w Azji 

Południowo-Wschodniej 

-ocenia różnorodność kulturową 

omawianych regionów  
-analizuje skutki występowania 

konfliktów zbrojnych na Bliskim 

Wschodzie 
 

 

Dział II – Afryka 

 

dopuszczający 
powyżej 30% do 49% 

dostateczny 
powyżej 50% do 74% 

dobry 
powyżej 75% do 89% 

bardzo dobry 
powyżej 90% do 100% 

celujący 
powyżej  100% 

 -określa położenie matematyczno-

geograficzne Afryki na podstawie 

mapy ogólnogeograficznej 
- wymienia główne  elementy 

- omawia  strefy klimatyczno-

roślinno-glebowe w Afryce na 

podstawie map tematycznych i 

diagramów 

-charakteryzuje gospodarkę w 

strefie Sahelu i wybranych 

państw oraz  ocenia możliwości 

rozwoju gospodarczego 

-omawia przyczyny i skutki 

problemów społeczno-

gospodarczych Afryki i wybranych 

regionów np: niedożywienia 

- przedstawia rolę nowoczesnych 

działów gospodarki w rozwoju 

wybranych krajów na kontynencie 

afrykańskim 



środowiska przyrodniczego Afryki i 

wskazuje je na mapie 
 - wskazuje na mapie i określa 

położenie geograficzne Etiopii i Kenii 

-omawia warunki przyrodnicze i 

pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa i 

innych działów gospodarki w Afryce i 

wybranych regionów 

wybranych państw  Afryki 
 

 

 

ludności,niskiego rozwoju 

gospodarczego, pustynnienia 

Sahelu 

-przedstawia argumenty 

pomagające  obalić stereotypy na 

temat Afryki 

 

Dział III - Ameryka Północna i Południowa 

 

dopuszczający 
powyżej 30% do 49% 

dostateczny 
powyżej 50% do 74% 

dobry 
powyżej 75% do 89% 

bardzo dobry 
powyżej 90% do 100% 

celujący 
powyżej  100% 

-określa położenie geograficzne 

Ameryki Północnej i Południowej 

oraz  Amazonii, Kanady i USA 
 -wymienia nazwy głównych 

elementów środowiska 

geograficznego ( krainy, rzeki, 

morza, miasta   Ameryki  Północnej 
i Ameryki Południowej oraz 

omawianych regionów (Amazonii  

Kanady i USA) i wskazuje je na 

mapie 
 -wyjaśnia znaczenie terminów: 

tornado, cyklon   

tropikalny,megalopolis, 
technopolia, slumsy 
-odczytuje dane z wykresów, 

diagramów i map tematycznych 

przedstawia cechy środowiska 

przyrodniczego Ameryki Północnej i 

Południowej oraz omawianych regionów 

pod względem ukształtowania 

powierzchni, klimatu, krajobrazu         

 -charakteryzuje mapy tematyczne, 

diagramy i wykresy dotyczące 

środowiska przyrodniczego, ludności i 

gospodarki Ameryki i omawianych 

regionów                                                             

-omawia czynniki wpływające na 

rozmieszczenie ludności w Ameryce 

Północnej i  Ameryce Południowej                                                                 

-wymienia czynniki wpływające na 

rozwój  Doliny 

Krzemowej                                       

 

-omawia prawidłowości w 

ukształtowaniu powierzchni  

Ameryki Północnej i Południowej     

 -omawia przyczyny powstawania 

cyklonów tropikalnych i tornad        

    -przedstawia kierunki 

gospodarczego wykorzystania 

Amazonii                                           

   -podaje przyczyny zróżnicowania 

etnicznego i kulturowego Ameryki                                     

-określa cechy megalopolis               

    -wyjaśnia przyczyny rozwoju 

technopolii                                                      

-wyjaśnia przyczyny marnowania 

żywności na przykładzie USA           

  -podaje cechy gospodarki 

omawianych regionów                                                       

-podaje przyczyny powstawania 

slumsów w wielkich miastach na 

przykładzie Ameryki Południowej 
 

 -wyjaśnia prawidłowości 

ukształtowania powierzchni 

Ameryki Północnej i Południowej    

    -przedstawia skutki 

występowania cyklonów 

tropikalnych i tornad         -

omawia ekologiczne następstwa 

wylesiania Amazonii                       

  -omawia skutki zanikania kultur 

pierwotnych na przykładzie 

Ameryki Północnej i Ameryki 

Południowej                                    

   - omawia czynniki wpływające na 

przebieg północnej granicy upraw 

i  lasów w Kanadzie -omawia 

znaczenie Doliny Krzemowej w 

rozwoju gospodarki USA              

   -określa rolę USA w gospodarce 

światowej na podstawie danych 

statystycznych 
-ocenia zjawisko marnowania 

żywności na świecie 

-wykazuje związek 

ukształtowania powierzchni z 

budową geologiczną Ameryki  
- omawia cechy 

charakterystyczne gospodarki 

Kanady z uwzględnieniem 

surowców mineralnych, rozwoju 

przemysłu i handlu 
-ocenia wpływ przemysłu 

zaawansowanych technologii na 

rozwój gospodarki Stanów 

Zjednoczonych 
 

 



Dział IV –Australia 

 

dopuszczający 
powyżej 30% do 49% 

dostateczny 
powyżej 50% do 74% 

dobry 
powyżej 75% do 89% 

bardzo dobry 
powyżej 90% do 100% 

celujący 
powyżej 100% 

 -określa położenie geograficzne 

Australii i Oceanii 
- wymienia największe obiekty 

geograficzne  Australii (krainy, 

pustynie, morza, zatoki, miasta) na 

podstawie mapy i wskazuje je na 

mapie 
-odczytuje dane z wykresów, 

diagramów i map tematycznych  
 

 -charakteryzuje środowisko 

przyrodnicze Australii i Oceanii           

    ( ukształtowanie 

powierzchni,klimat,krajobrazy,                

wody powierzchniowe) 
-charakteryzuje mapy tematyczne, 

diagramy i wykresy dotyczące 

klimatu,ludności i gospodarki Australii i 

Oceanii 
 

 -wymienia osobliwości 

przyrodnicze świata roślin i 

zwierząt 
-wymienia główne cechy gospodarki 

Australii 
 

 

 

 -omawia zasoby wód artezyjskich i 

ich rolę w gospodarce Australii 
-wykazuje zależność pomiędzy 

rozmieszczeniem ludności a 

warunkami naturalnymi 

występującymi w Australii 
 

 

 

 

-wyjaśnia, dlaczego Australia 

jest atrakcyjna dla imigrantów 
-przedstawia znaczenie 

turystyki 
w rozwoju gospodarki 

Australii i Oceanii 
 

 

Dział VI -Obszary okołobiegunowe 

 

dopuszczający 
powyżej 30% do 49% 

dostateczny 
powyżej 50% do 74% 

dobry 
powyżej 75% do 89% 

bardzo dobry 
powyżej 90% do 100% 

celujący 
powyżej  100% 

-określa położenie geograficzne 

obszarów okołobiegunowych 
- wyjaśnia znaczenie terminów: góra 

lodowa, pak lodowy, lądolód, lodowce 

szelfowe, nunataki 
-wymienia gatunki roślin i zwierząt 
na obszarach Arktyki i Antarktyki 
 

-wymienia cechy środowiska 

przyrodniczego obszarów 

okołobiegunowych 
- charakteryzuje klimat Arktyki 
i Antarktyki 
-wymienia zagrożenia środowiska 

naturalnego obszarów polarnych 
-wskazuje na mapie Antarktydy 

położenie polskiej stacji badawczej 

Henryka Arctowskiego 
 

-opisuje zjawisko dnia polarnego i nocy 

polarnej na obszarach 

okołobiegunowych 
-charakteryzuje ludy zamieszkujące 

Arktykę oraz warunki ich życia 
-opisuje warunki życia w polarnej stacji 

badawczej 
 

- porównuje środowisko 

przyrodnicze Arktyki i 

Antarktyki 
-  wyjaśnia, dlaczego 

Antarktyda jest największą 

pustynią lodową 
-wyjaśnia status prawny 

Antarktydy 

•  charakteryzuje cele oraz 

zakres badań prowadzonych w 

Arktyce 
i w Antarktyce na podstawie na 

podstawie dostępnych źródeł 
omawia wkład Polaków w badania 

obszarów polarnych na 

podstawie dostępnych źródeł  



 


