
WYMAGANIA EDUKACYJNE – GEOGRAFIA – ZAKRES ROZSZERZONY – klasa 2- nowa podstawa programowa

Wymagania ogólne obejmują wymagania określone dla zakresu podstawowego oraz poniższe wymagania. 
I)Współpraca i konflikty: sieć powiązań postkolonialnych, organizacje współpracy politycznej, społecznej i gospodarczej, 
przyczyny i skutki konfliktów zbrojnych.
Uczeń: 1) wykazuje wpływ dawnych systemów kolonialnych na współczesną sieć powiązań politycznych, gospodarczych i
kulturowych państw; 
2) wyjaśnia rolę ważniejszych międzynarodowych organizacji w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym różnych 
regionów świata, w tym znaczenie Unii Europejskiej w przemianach społeczno-gospodarczych państw zintegrowanych; 
3) wyjaśnia przyczyny współczesnych konfliktów zbrojnych w wybranych regionach świata oraz ich wpływ na zmiany 
granic państw, migracje ludności, struktury społeczne, gospodarkę i środowisko przyrodnicze.
 II. Zróżnicowanie struktur społecznych i procesów urbanizacyjnych: struktury językowe i wykształcenia, kulturowe 
postrzeganie przestrzeni, zwartość socjoetniczna, fazy urbanizacji, procesy metropolizacji, typy fizjonomiczne i funkcje 
miast, formy zespołów miejskich. 
Uczeń: 1) charakteryzuje strukturę językową ludności świata oraz wyjaśnia proces upowszechniania się wybranych 
języków na świecie i podaje jego konsekwencje; 
2) analizuje zróżnicowanie struktury wykształcenia ludności na świecie i wykazuje jej związek z poziomem rozwoju 
społeczno-gospodarczego; 
3) rozumie na czym polega kulturowe postrzeganie przestrzeni przez człowieka oraz na podstawie materiałów 
źródłowych analizuje różnice w jej postrzeganiu w różnych kręgach kulturowych; 
4) dyskutuje na temat problemów państw o różnej strukturze etnicznej (zwartości socjoetnicznej);
 5) wyróżnia fazy urbanizacji oraz charakteryzuje procesy metropolizacji; 
6) identyfikuje funkcje, typy fizjonomiczne miast i formy zespołów miejskich na świecie, wiąże typy 
fizjonomiczne miast z kręgami cywilizacyjnymi oraz poziomem rozwoju gospodarczego państw.
 III. Struktura gospodarki i tendencje rozwoju gospodarczego: klasyfikacja gospodarki, związki usług i 
działalności przemysłowej, zmiany w strukturze i sektorach gospodarki. 
Uczeń: 1) stosuje w analizach gospodarczych Polską Klasyfikację Działalności (PKD); 
2) dostrzega zacieranie się granic między sektorem przemysłowym i usługowym na przykładzie budownictwa 
oraz działalności firm informatycznych; 
3) wykazuje wpływ procesu globalizacji i rozwoju nowych technologii na zmiany w zatrudnieniu według 
sektorów gospodarki oraz przemiany wewnątrzsektorowe na wybranych przykładach
IV. Zróżnicowanie gospodarki rolnej: typy rolnictwa i główne regiony rolnicze na świecie, rolnictwo uprzemysłowione a 
rolnictwo ekologiczne, uprawy roślin modyfikowanych genetycznie.
 Uczeń: 1) charakteryzuje różne typy rolnictwa, przedstawia ich uwarunkowania oraz wyróżnia główne cechy regionów 
rolniczych na świecie; 
2) przedstawia zasady rolnictwa ekologicznego, wykazuje różnice między rolnictwem uprzemysłowionym i rolnictwem 
ekologicznym oraz przedstawia ich wady i zalety;
 3) identyfikuje problemy związane z upowszechnianiem się roślin uprawnych modyfikowanych genetycznie i wyjaśnia 
rozmieszczenie obszarów ich upraw; 
4) dostrzega dylematy związane z wykorzystaniem roślin modyfikowanych genetycznie.
 V. Przemiany sektora przemysłowego i budownictwa: czynniki lokalizacji przemysłu tradycyjnego i zaawansowanych 
technologii, obszary koncentracji przemysłu, rozwój i rola budownictwa w gospodarce.
 Uczeń: 1) na wybranych przykładach wykazuje różnice między czynnikami lokalizacji przemysłu tradycyjnego i 
zaawansowanych technologii oraz wyjaśnia zmiany znaczenia tych czynników w procesie rozwoju cywilizacyjnego;
 2) wskazuje obszary koncentracji przemysłu (ważniejsze ośrodki przemysłowe, technopolie, okręgi) na świecie i w Polsce
oraz wyjaśnia istotę i rolę klastrów w budowie gospodarki opartej na wiedzy; 
3) wyjaśnia zmiany struktury przestrzennej przemysłu tradycyjnego i zaawansowanych technologii na świecie oraz 
określa udział Polski w tych zmianach; 
4) przedstawia czynniki rozwoju budownictwa oraz jego rolę w gospodarce na przykładzie wybranych państw świata i 
Polski; 
5) podaje argumenty przemawiające za potrzebą zharmonizowania stylu budownictwa z istniejącym krajobrazem 
przyrodniczym i kulturowym.
 VI. Rola tradycyjnych i nowoczesnych usług w rozwoju społeczno-gospodarczym: transport, łączność, usługi edukacyjne,
badawczo-rozwojowe, finansowe i turystyczne. 
Uczeń: 1) wykazuje na podstawie danych statystycznych i map tematycznych zróżnicowanie udziału poszczególnych 
rodzajów transportu w przewozach na świecie i w Polsce; 
2) wykazuje rolę telekomunikacji w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego; 



3) identyfikuje prawidłowości dotyczące przestrzennego zróżnicowania dostępności do usług edukacyjnych oraz 
nakładów na prace badawczo-rozwojowe na świecie; 
4) wykazuje znaczenie usług finansowych w rozwoju innych sektorów gospodarki oraz wskazuje główne centra
finansowe na świecie; 
5) wyróżnia rodzaje usług turystycznych oraz wyjaśnia przyczyny i skutki społeczno-kulturowe i gospodarcze 
szybkiego ich rozwoju na świecie; 
6) korzystając z danych statystycznych analizuje rolę usług turystycznych w rozwoju regionów świata; 
7) analizuje mapę miejsc pielgrzymkowych na świecie i w Polsce oraz dostrzega wartości przestrzeni „miejsc 
świętych”. 


