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

I. Regionalne zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Polski: podział na regiony fizyczno-geograficzne, zasoby 
surowcowe, warunki klimatyczne, sieć wodna, formy ochrony 
przyrody. Uczeń: 
1) wskazuje na mapie główne regiony fizyczno-geograficzne Polski; 
2) charakteryzuje na podstawie map rozmieszczenie głównych zasobów surowców mineralnych Polski oraz określa 
ich znaczenie gospodarcze; 
3) charakteryzuje klimat Polski, posługując się mapami elementów klimatu i danymi klimatycznymi; 
4) charakteryzuje sieć wodną Polski; 
5) wyjaśnia przyczyny i skutki niedoboru wody w wybranych regionach Polski; 
6) uzasadnia konieczność działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce oraz przedstawia różne formy
ochrony przyrody w Polsce.

II. Społeczeństwo i gospodarka Polski: rozmieszczenie ludności i struktura demograficzna, saldo migracji, struktura 
zatrudnienia i bezrobocie, urbanizacja, warunki rozwoju rolnictwa, restrukturyzacja przemysłu, gospodarka morska, 
sieć transportowa, atrakcyjność turystyczna. 
Uczeń: 
1) wyjaśnia rozmieszczenie ludności w Polsce; 
2) analizuje strukturę demograficzną ludności Polski na podstawie danych liczbowych i piramidy wieku i płci oraz 
wyjaśnia zmiany liczby ludności, przyrostu naturalnego 
i rzeczywistego ludności Polski; 
3) podaje przyczyny migracji wewnętrznych i zewnętrznych, główne kierunki emigracji Polaków oraz przedstawia 
sytuację migracyjną w swoim regionie; 
4) wyjaśnia zmiany w strukturze zatrudnienia, podaje przyczyny bezrobocia i analizuje przestrzenne zróżnicowanie 
rynku pracy w Polsce; 
5) omawia procesy urbanizacyjne i zmiany osadnictwa wiejskiego w Polsce, wiążąc je z przemianami społecznymi i 
gospodarczymi; 
6) analizuje wpływ czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych na rozwój i rozmieszczenie produkcji rolnej w 
Polsce; 
7) podaje przyczyny i kierunki przemian strukturalnych w przemyśle Polski po 1989 r. oraz ocenia możliwości rozwoju 
przemysłu zaawansowanych technologii w Polsce; 
8) ocenia stan gospodarki morskiej Polski; 
9) analizuje przyczyny zmian i zróżnicowanie sieci transportu w Polsce; 
10) przedstawia główne walory turystyczne Polski.

III. Zróżnicowanie społeczno-kulturowe Polski: regiony etnograficzne, poziom życia, wady i zalety życia na wsi i w 
mieście, zaangażowanie w działalność społeczną, ubóstwo i wykluczenie społeczne. 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) dyskutuje na temat zalet i wad życia na wsi i w miastach różnej wielkości oraz w wybranych regionach; 
4) identyfikuje cechy indywidualne wybranych miast w Polsce; 
5) dostrzega wartość partycypacji społecznej w działaniach na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego, w tym 
poprawy jakości życia; 
6) analizuje dane dotyczące regionalnego zróżnicowania ubóstwa, wykazuje znaczenie solidarności społecznej oraz 
proponuje działania na rzecz ograniczania biedy i wykluczenia społecznego w Polsce.

IV. Człowiek a środowisko geograficzne – konflikty interesów: wpływ działalności 
człowieka na atmosferę na przykładzie smogu, inwestycji hydrologicznych na środowisko 
geograficzne, rolnictwa i górnictwa na środowisko przyrodnicze, konflikt interesów człowiek 
– środowisko, działania proekologiczne. Uczeń: identyfikuje konflikty interesów w relacjach człowiek – środowisko 
oraz podaje przykłady proekologicznych rozwiązań w działalności rolniczej, przemysłowej i usługowej, 
podejmowanych na wybranych obszarach, w tym cennych przyrodniczo.


