Temat
(rozumiany jako
lekcja w
podręczniku)
1. System władzy
i podział
administracyjny kraju

PODSTAWOWE

Dział: ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE
Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE

Uczeń:


Uczeń:
nazywa i wskazuje cechy systemu władzy (ustroju



analizuje i charakteryzuje zmiany zachodzące

politycznego) w Polsce

w podziale administracyjnym kraju po II wojnie



zna podział administracyjny kraju

światowej



na podstawie mapy podaje cechy podziału



administracyjnego Polski

wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój
gospodarczy kraju



określa kompetencje poszczególnych elementów
władzy rządowej i samorządowej

2. Zmiany liczby
ludności Polski



posługuje się pojęciami: przyrost naturalny, przyrost



rzeczywisty


wymienia czynniki wpływające na zmiany liczby

ludności Polski


ludności Polski


określa liczbę ludności Polski w porównaniu z innymi



charakteryzuje czynniki wpływające na rozmieszczenie



wskazuje cechy rozmieszczenia ludności w Polsce



wskazuje województwa o największej i najmniejszej

na podstawie danych statystycznych dokonuje
prognozy zmian liczby ludności Polski



ludności w Polsce


omawia przyczyny i konsekwencje zmian liczby ludności
Polski

krajami europejskimi
3. Rozmieszczenie
ludności w Polsce

ocenia wpływ II wojny światowej na zmiany liczby

uzasadnia zróżnicowanie gęstości zaludnienia w Polsce
czynnikami przyrodniczymi i społeczno-gospodarczymi



wskazuje i ocenia skutki nierównomiernego
rozmieszczenia ludności

gęstości zaludnienia
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4. Ruch naturalny
ludności



wyjaśnia pojęcie echo wyżu kompensacyjnego



na podstawie danych określa okresy wyżów i niżów
demograficznych po II wojnie światowej do czasów



w porównaniu z wybranymi krajami świata


współczesnych


charakteryzuje wielkość przyrostu naturalnego Polski

określa zmiany współczynnika dzietności w Polsce oraz
ich przyczyny

wymienia czynniki wpływające na wielkość przyrostu



wskazuje przyczyny zgonów Polaków

naturalnego w Polsce po 1990 r.



przedstawia skutki wynikające z malejącego przyrostu
naturalnego

5. Struktura ludności
według wieku i płci







podaje cechy struktury ludności na podstawie



na podstawie piramid wieku i płci wskazuje

piramidy wieku i płci ludności Polski

podobieństwa i różnice między Polską i wybranymi

wymienia przyczyny zróżnicowania długości życia

państwami europejskimi

w Polsce



wyjaśnia zjawisko nadumieralności mężczyzn

wymienia przyczyny starzenia się ludności w Polsce



wyjaśnia regionalne zróżnicowanie wskaźnika
feminizacji w Polsce



wskazuje skutki wynikające ze starzenia się polskiego
społeczeństwa

6. Zmiany w strukturze
zatrudnienia





podaje cechy struktury zatrudnienia w Polsce

określa zmiany w strukturze zatrudnienia między

po 1989 r.

okresem socjalistycznym a czasem transformacji

wymienia czynniki wpływające na aktywność

gospodarczej (po 1989 r.)

zawodową ludności






omawia aktywność zawodową ludności na podstawie

wskazuje różnice w aktywności zawodowej kobiet
i mężczyzn

danych statystycznych
7. Regionalne



omawia regionalne zróżnicowanie struktury



określa przyczyny regionalnego zróżnicowania struktury
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zróżnicowanie
krajowego rynku pracy

zatrudnienia na podstawie mapy


wymienia przyczyny bezrobocia w Polsce



omawia przestrzenne rozmieszczenie bezrobocia
w Polsce

zatrudnienia


wykorzystując dane statystyczne, analizuje problem
bezrobocia ze względu na przyczyny



proponuje przykłady działań w celu zmniejszenia
bezrobocia w Polsce

8. Migracje
wewnętrzne w Polsce



przedstawia konsekwencje bezrobocia w Polsce



podaje przyczyny migracji wewnętrznych Polaków



wskazuje cechy struktury migracji wewnętrznych



charakteryzuje regionalne zróżnicowanie salda



wskazuje konsekwencje migracji wewnętrznych

migracji wewnętrznych



wyjaśnia przyczyny zmian salda migracji wewnętrznych



określa kierunki migracji wewnętrznych Polaków



prognozuje zmiany w strukturze i kierunkach migracji



analizuje okresowe zmiany salda migracji

wewnętrznych

wewnętrznych
9. Migracje zewnętrzne
w Polsce







podaje przyczyny migracji zewnętrznych Polaków



omawia rozmieszczenie i liczebność Polonii na świecie

w różnych okresach rozwoju gospodarczego Polski



wyjaśnia przyczyny zmian salda migracji zewnętrznych

wskazuje przyczyny współczesnych migracji



ocenia konsekwencje migracji zagranicznych dla Polski

zewnętrznych Polaków



prognozuje zmiany w strukturze i kierunkach migracji

podaje główne kierunki migracji zewnętrznych

zewnętrznych

Polaków


analizuje okresowe zmiany salda migracji
zewnętrznych

10. Rozwój miast
w Polsce



podaje genezę polskich miast, wskazując przykłady



charakteryzuje współczesny rozwój miast

miast



analizuje typy funkcjonalne miast polskich
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wyjaśnia rozwój miast w ujęciu społecznym
i gospodarczym

11. Procesy
urbanizacyjne w Polsce



omawia przestrzenne zróżnicowanie współczynnika



urbanizacji w Polsce


innych krajów

wymienia przyczyny zmian w procesie urbanizacji



Polski

12. Współczesne
zmiany osadnictwa
wiejskiego

ocenia wielkość współczynnika urbanizacji Polski na tle

uzasadnia zróżnicowanie regionalne zmian liczby
ludności miejskiej w Polsce



określa cechy polskich metropolii



wyjaśnia pojęcie semiurbanizacja



wyjaśnia zmiany struktury gospodarczej wsi



podaje cechy zmian demograficznych na wsi i w



analizuje regionalne zróżnicowanie struktury

miastach


społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich

określa zmiany osadnictwa wiejskiego w Polsce



ocenia współczesne zjawiska i procesy osadnictwa
wiejskiego

Dział: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
1. Warunki
przyrodnicze rozwoju
polskiego rolnictwa



wymienia czynniki przyrodnicze wpływające na rozwój



rolnictwa w Polsce


opisuje znaczenie poszczególnych czynników

dla rozwoju rolnictwa


przyrodniczych dla rozwoju rolnictwa
2. Warunki społecznoekonomiczne rozwoju
polskiego rolnictwa



wymienia czynniki społeczno-ekonomiczne

opisuje znaczenie poszczególnych czynników

wyjaśnia przestrzenne zróżnicowanie warunków
przyrodniczych dla rozwoju rolnictwa



wpływające na rozwój rolnictwa w Polsce


ocenia przydatność rolniczą czynników przyrodniczych

ocenia wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na
rozwój rolnictwa



społecznych i ekonomicznych dla rozwoju rolnictwa

analizuje i wyjaśnia strukturę użytkowania ziemi
w Polsce



omawia i ocenia politykę rolną państwa
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3. Uprawa roślin
w Polsce



wymienia główne rośliny uprawiane w Polsce



omawia regionalne zróżnicowanie upraw na podstawie
map tematycznych



4. Chów zwierząt
w Polsce



analizuje strukturę upraw w Polsce na tle warunków dla
rozwoju rolnictwa



wskazuje na mapie najważniejsze obszary upraw

omawia wielkość produkcji roślinnej na tle krajów Unii
Europejskiej

w Polsce



wskazuje tendencje zmian w strukturze upraw



wymienia główne kierunki chowu zwierząt w Polsce



wyjaśnia powiązania między produkcją roślinną



omawia regionalne zróżnicowanie chowu zwierząt
na podstawie map tematycznych



a chowem zwierząt w Polsce


wskazuje na mapie najważniejsze obszary produkcji
zwierzęcej w Polsce

analizuje i wyjaśnia zmiany w strukturze chowu
zwierząt w Polsce



omawia wielkość produkcji zwierzęcej na tle krajów
Unii Europejskiej

5. Przemiany
strukturalne w polskim
rolnictwie po 1989 r.

6. Produkcja rolnicza
Polski i innych krajów
Unii Europejskiej



wskazuje zmiany strukturalne w polskim rolnictwie



wymienia i ocenia konsekwencje dezagraryzacji

w latach 1989–2003



ocenia stan polskiego rolnictwa na tle krajów Unii



wyróżnia główne cele Wspólnej Polityki Rolnej UE



określa główne problemy polskiego rolnictwa



omawia strukturę użytków rolnych na tle krajów Unii

Europejskiej



Europejskiej


określa miejsce polskiego rolnictwa w produkcji

Europejskiej


rolniczej Unii Europejskiej na podstawie danych

7. Gospodarka leśna
i rybołówstwo w Polsce



analizuje udział Polski w produkcji rolniczej krajów Unii

wskazuje bariery ograniczające rozwój polskiego
rolnictwa

statystycznych



wskazuje możliwe kierunki rozwoju polskiego rolnictwa

omawia zasoby leśne Polski na tle krajów Unii



omawia rolę polskiego przemysłu drzewnego na tle

Europejskiej na podstawie map tematycznych i danych

krajów Unii Europejskiej
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statystycznych


opisuje regionalne zróżnicowanie lesistości
i pozyskiwania drewna w Polsce



8. Surowce
energetyczne
i chemiczne w Polsce
(Baza surowcowa
Polski)



wyjaśnia rozmieszczenie przemysłu drzewnopapierniczego w Polsce



omawia strukturę połowów ryb i innych organizmów

ocenia udział polskiego rybołówstwa na tle krajów Unii
Europejskiej

morskich



analizuje wielkość i strukturę połowów w Polsce



wymienia główne obszary połowowe Polski



wskazuje kierunki zmian w polskim rybołówstwie



wskazuje obszary występowania i wydobycia



analizuje zmiany w wydobyciu surowców

surowców energetycznych i chemicznych w Polsce




omawia wykorzystanie surowców energetycznych

energetycznych i chemicznych


ocenia wielkość produkcji surowców energetycznych

i chemicznych

w Polsce na tle państw świata, ze szczególnym

wymienia czynniki wpływające na wielkość

uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej

eksploatacji surowców energetycznych i chemicznych



określa perspektywy rozwoju wydobycia surowców
energetycznych i chemicznych

9. Surowce metaliczne
i skalne w Polsce (Baza
surowcowa Polski)



wskazuje obszary występowania i wydobycia



surowców metalicznych i skalnych w Polsce




omawia wykorzystanie surowców metalicznych

analizuje zmiany w wydobyciu surowców metalicznych
i skalnych



ocenia wielkość produkcji surowców metalicznych

i skalnych

w Polsce na tle państw świata, ze szczególnym

wymienia czynniki wpływające na wielkość

uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej

eksploatacji surowców metalicznych i skalnych



określa perspektywy rozwoju wydobycia surowców
metalicznych i skalnych

10. Energetyka
w Polsce i innych



omawia strukturę i wielkość produkcji energii
elektrycznej w Polsce w porównaniu z krajami świata



analizuje zmiany w strukturze i wielkości produkcji
energii elektrycznej w Polsce na tle państw świata
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krajach



wskazuje rozmieszczenie największych elektrowni



w Polsce


wymienia odnawialne źródła energii wykorzystywane

wyjaśnia rozmieszczenie największych elektrowni
w Polsce



w Polsce

ocenia wykorzystanie i perspektywy rozwoju
odnawialnych źródeł energii w Polsce na tle państw
Unii Europejskiej

11. Charakterystyka
wybranych gałęzi
polskiego przemysłu



wymienia dynamicznie rozwijające się gałęzie



proponuje kierunki rozwoju polskiej energetyki



określa rolę przemysłu przetwórczego w Polsce na tle

przemysłu w Polsce


wskazuje na mapie najważniejsze obszary koncentracji

państw świata


wybranych gałęzi przemysłu przetwórczego


wymienia najważniejsze zakłady dla poszczególnych

wyjaśnia rozmieszczenie najważniejszych obszarów
koncentracji wybranych gałęzi przemysłu



charakteryzuje nowo powstające branże przemysłu



wyjaśnia zmiany występowania obszarów

gałęzi przemysłu
12. Okręgi
przemysłowe w Polsce



rozróżnia pojęcia: ośrodek przemysłowy i okręg
przemysłowy

przemysłowych Polski



wskazuje na mapie okręgi przemysłowe Polski



wyjaśnia lokalizację okręgów przemysłowych w Polsce



wymienia czynniki lokalizacji dla poszczególnych



charakteryzuje współczesne okręgi przemysłowe Polski

okręgów przemysłowych Polski



wskazuje perspektywy rozwoju dla wybranych okręgów
przemysłowych

13. Zróżnicowanie
sektora usług w Polsce
i innych krajach UE



wymienia cechy sektora usług w Polsce



omawia sektor usług na tle krajów Unii Europejskiej



wskazuje na mapie Polski wybrane centra usługowe



wyjaśnia rolę sektora usług w rozwoju gospodarczym
Polski



analizuje znaczenie polskiego sektora usług dla krajów
świata
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14. Komunikacja
w Polsce – transport
lądowy



wymienia czynniki wpływające na rozwój transportu



w Polsce




wyjaśnia rolę transportu kolejowego i samochodowego
w gospodarce Polski

omawia wielkość i strukturę polskiego transportu na



analizuje sieć transportu lądowego Polski

podstawie danych statystycznych



wskazuje problemy i możliwości rozwoju transportu

omawia przestrzenne zróżnicowanie rozwoju

lądowego w Polsce

transportu lądowego w Polsce na podstawie map
tematycznych
15. Komunikacja
w Polsce – transport
śródlądowy i morski



omawia przestrzenne zróżnicowanie rozwoju



wyjaśnia rolę transportu wodnego w gospodarce Polski

i strukturę transportu wodnego w Polsce na podstawie



analizuje strukturę transportu wodnego w Polsce

map tematycznych i danych statystycznych



wskazuje problemy i możliwości rozwoju transportu
wodnego w Polsce

16. Komunikacja
w Polsce – transport
lotniczy i przesyłowy



omawia przestrzenne zróżnicowanie rozwoju



i strukturę transportu lotniczego i przesyłowego
w Polsce na podstawie map tematycznych i danych

wyjaśnia rolę transportu lotniczego i przesyłowego
w gospodarce Polski



statystycznych

analizuje strukturę transportu lotniczego
i przesyłowego w Polsce



wskazuje problemy i możliwości rozwoju transportu
lotniczego i przesyłowego w Polsce

17. Łączność
i telekomunikacja



charakteryzuje rozwój telefonii stacjonarnej i mobilnej



w Polsce na podstawie map i danych statystycznych


charakteryzuje rozwój i znaczenie internetu w Polsce

podaje przyczyny nierównomiernego rozwoju łączności
i telekomunikacji w Polsce



ocenia rolę łączności i telekomunikacji dla gospodarki
państwa



wskazuje perspektywy rozwoju łączności
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i telekomunikacji
18. Turystyka Polaków
i w Polsce na początku
XXI w.

19. Restrukturyzacja
i modernizacja polskiej
gospodarki po 1990 r.



wymienia walory turystyczne Polski



ocenia zagospodarowanie turystyczne w Polsce



charakteryzuje regiony turystyczne Polski



analizuje ruch turystyczny Polaków i w Polsce



wskazuje główne kierunki turystyczne w Polsce



ocenia wpływ turystyki na środowisko

i za granicą



ocenia wpływ turystyki na rozwój gospodarczy kraju

wymienia cechy gospodarki Polski w okresie



dokonuje oceny działań podjętych w celu





socjalistycznym

restrukturyzacji i modernizacji gospodarki Polski

wymienia działania podjęte w celu restrukturyzacji

po 1990 r.

i modernizacji gospodarki Polski po 1990 r.



analizuje i ocenia zmiany w gospodarce Polski
po wstąpieniu do Unii Europejskiej

20. Inwestycje
zagraniczne w Polsce



wymienia bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)



w Polsce


omawia wielkość, strukturę oraz przestrzenne

mocne i słabe strony


zróżnicowanie BIZ w Polsce


analizuje możliwości inwestycyjne Polski, podając

charakteryzuje oraz ocenia funkcjonowanie specjalnych
stref ekonomicznych

wskazuje na mapie Polski największe specjalne strefy
ekonomiczne

21. Wykorzystanie
funduszy UE a rozwój
polskiej gospodarki



wymienia fundusze europejskie wspierające rozwój



polskiej gospodarki


podaje przykłady wykorzystania funduszy europejskich

polską gospodarkę


w polskiej gospodarce
22. Polski handel
zagraniczny



omawia strukturę geograficzną i towarową handlu
zagranicznego Polski na podstawie danych

ocenia wykorzystanie funduszy europejskich przez

analizuje aktywność społeczną w pozyskiwaniu środków
Unii Europejskiej



analizuje zmiany w strukturze i kierunkach handlu
zagranicznego Polski
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statystycznych



określa miejsce Polski w handlu zagranicznym świata

wskazuje rolę polskiej wymiany handlowej w rozwoju



wskazuje perspektywy rozwoju polskiej wymiany

gospodarczym państwa
1. Stan środowiska
naturalnego w Polsce

handlowej



Dział: OCHRONA ŚRODOWISKA
podaje cechy stanu środowiska w Polsce
 charakteryzuje źródła zanieczyszczeń poszczególnych



wyjaśnia pojęcie antropopresja



podaje przykłady obszarów ekologicznego zagrożenia

elementów środowiska naturalnego


w Polsce


określa nakłady inwestycyjne na rzecz ochrony

regionów Polski


środowiska w Polsce
2. Formy ochrony
przyrody i działania na
rzecz restytucji
elementów środowiska
w Polsce

ocenia stan środowiska naturalnego wybranych

proponuje działania, które mogłyby wpłynąć na
poprawę stanu środowiska naturalnego Polski



wskazuje formy ochrony przyrody w Polsce



ocenia funkcjonowanie parków narodowych w Polsce



zna rozmieszczenie parków narodowych na mapie



omawia działania podejmowane na rzecz restytucji



podaje główne cechy polskich parków narodowych

elementów środowiska w Polsce


omawia zaangażowanie Polski w międzynarodowe
formy ochrony przyrody
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