
Geografia, klasa 8 - Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie  

 

Opracowane na podstawie: Program nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta Nowa autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic  

Wymagania zostały umieszczone w tabeli i przyporządkowane do poszczególnych stopni szkolnych. Uczeń starający się o konkretną ocenę 

powinien spełnić wymagania przypisane do niej, a także wymagania na oceny niższe. Przykładowo, aby otrzymać ocenę dobrą z geografii należy 

spełnić wymagania na oceny: dobry, dostateczny i dopuszczający.  

Dopuszcza się ocenianie według kryteriów niezawartych w poniższych tabelach. W tych sytuacjach uczniowie zostaną poinformowani na lekcji  

o szczegółowych wymaganiach na stopnie.  

 

Lp. Nazwa 
działu 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

1. Azja Uczeń potrafi: 
- wskazać na mapie 
położenie 
geograficzne Azji. 
 -  wymienić po trzy 
formy ukształtowania 
powierzchni Azji 
(niziny, wyżyny, góry). 
 -  wymienić strefy 
klimatyczne Azji na 
podstawie mapy 
klimatycznej. 
 -  wymienić 
największe rzeki Azji. 

Uczeń potrafi: 
-  przedstawić 
kontrasty 
w ukształtowaniu 
powierzchni terenu 
Azji.  
– omówić  czynniki 
klimatyczne 
kształtujące klimat 
Azji. 

-  zaznaczyć strefy 
klimatyczne Azji na 
mapie. 
- omówić budowę 

Uczeń potrafi: 
- wyjaśnić dlaczego 
cyrkulacja 
monsunową ma 
wpływ na klimat Azji.  
- przedstawić czynniki 
wpływające na układ 
sieci rzecznej w Azji. 
- omówić płytową 
budowę litosfery. 
- wyjaśnić przyczyny 
występowania 
trzęsień ziemi 
i tsunami w Azji. 

Uczeń potrafi: 
- udowodnić słuszność 
stwierdzenia, że Azja 
to kontynent 
kontrastów 
geograficznych. 
- omówić budowę 
geologiczną Azji. 
-  omówić 
powstawanie rowów 
oceanicznych. 
- przedstawić sposoby 
zabezpieczania ludzi 
przed skutkami 

Uczeń potrafi: 
- zaznaczyć obiekty na 
mapie konturowej 
Azji. 
-  omówić 
powstawanie 
Himalajów. 
- przedstawić cechy 
rolnictwa oraz 
transportu Chin i 
Japonii. 
- przedstawić różnice 
kulturowe pomiędzy 
Polską i Japonią 



- wymienić strefy 
aktywności 
sejsmicznej w Azji na 
podstawie mapy 
geologicznej. 
- wyjaśnić znaczenie 
terminów:  wulkan, 
tsunami.  
-  wskazać na mapie 
zasięg występowania 
Ognistego Pierścienia 
Pacyfiku. 
- wymienić czynniki 
przyrodnicze 
wpływające na rozwój 
rolnictwa w Azji. 
- określić cechy 
położenia Japonii, 
Indii, Chin i Bliskiego 
Wschodu 
na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej. 
- wskazać na mapie 
konturowej Japonię, 
Indie, Chiny i Bliski 
Wschód. 
- podać nazwy stolic 
Chin, Indii i Japonii i 
wskazać je na mapie. 
-  wymienić cechy 

wulkanu na podstawie 
ilustracji. 
- wymienić typy 
wulkanów i podać ich 
główne cechy. 
- przedstawić 
znaczenie krajów 
Azjatyckich w 
światowej produkcji 
rolnej. 
- przedstawić  
nierównomierne 
rozmieszczenie 
ludności Chin 
na podstawie mapy 
gęstości 
zaludnienia i wyjaśnić 
jego przyczyny.  
- przedstawić warunki 
przyrodnicze, które są 
niekorzystne dla 
rozwoju 
gospodarczego Japonii 
oraz wyjaśnia, 
dlaczego pomimo 
występowania tych  
warunków Japonia jest 
potęgą gospodarczą. 
- podać przyczyny 
powstawania slumsów 

- wyjaśnić znaczenie 
terminów: epicentrum, 
hipocentrum, skala 
Richtera.  
- omówić warunki 
przyrodnicze 
i pozaprzyrodnicze 
rozwoju rolnictwa 
w Azji. 
- wyjaśnić czym jest PKB 
i dokonać analizy 
wielkości PKB w 
Chinach 
na tle innych krajów 
świata 
na podstawie danych 
statystycznych. 
- podać przyczyny 
dynamicznego rozwoju 
gospodarczego Chin. 
- podać przykłady 
japońskich 
przedsiębiorstw, które 
produkują: samochody, 
zegarki, telewizory i 
aparaty fotograficzne. 
- przedstawić problemy 
demograficzne Indii. 
-omówić system 
kastowy w Indiach. 

trzęsień ziemi. 
- wyjaśnić w jaki 
sposób monsun 
wpływa na uprawy 
ryżu w Azji.  
- przedstawić 
przejawy „kultury 
ryżu” w krajach 
azjatyckich. 
- scharakteryzować 
cechy nowoczesnej 
gospodarki Japonii 
oraz wymienić główne 
rodzaje produkcji 
przemysłowej w tym 
kraju. 
- wyjaśnić, czym była 
polityka kontroli 
urodzeń w Chinach  
i dlaczego z niej 
zrezygnowano. 
- udowodnić, że Indie 
to kraj kontrastów 
społeczno-
gospodarczych. 
- omówić znaczenie 
ropy naftowej w 
rozwoju 
ekonomicznym 
państw Bliskiego 

posługując się  co 
najmniej czterema 
przykładami. 
-wyjaśnić czym była 
zielona rewolucja w 
Indiach. 
- wyjaśnić czym jest 
OPEC i określić rolę 
tej organizacji. 
- uzasadnić, dlaczego 
konflikty zbrojne na 
Bliskim Wschodzie 
mogą mieć wpływ na 
życie Europejczyków. 
 



środowiska 
naturalnego Japonii. 
-  odczytać informacje 
z mapy gospodarczej 
Chin, Indii i Japonii. 
- dokonać analizy 
wykresu lub danych 
liczbowych 
dotyczących zmiany 
liczby ludności lub 
gospodarki. 
- podać liczbę ludności 
Chin i Indii. 
- wyjaśnić znaczenie 
terminu slumsy. 
- wymienić państwa 
lezące na Bliskim 
Wschodzie. 
- wskazać na mapie 
miejsca konfliktów 
zbrojnych na Bliskim 
Wschodzie. 

w Indiach. 
- scharakteryzować 
społeczeństwo Indii. 
- omówić cechy 
środowiska 
przyrodniczego 
Bliskiego Wschodu 
(wraz z zasobami 
surowców 
mineralnych). 
 

 

- scharakteryzować 
Dolinę Krzemową w 
Indiach. 
- omówić 
zróżnicowanie religijne 
na Bliskim Wschodzie i 
wpływ religii na życie 
muzułmanów. 
 
 

Wschodu. 
- omówić źródła 
konfliktów zbrojnych i 
terroryzmu na Bliskim 
Wschodzie (wraz z 
przykładami 
konfliktów).   
 

2. Afryka Uczeń potrafi:  
- wymienić strefy 

klimatyczne Afryki. 

- omówić cechy 

ukształtowania 

powierzchni Afryki. 
- omówić rozmieszczenie 
opadów 
atmosferycznych 

Uczeń potrafi: 
- wymienić cechy 

różnych typów klimatu 

w Afryce na podstawie 

klimatogramów. 

- wyjaśnić i przedstawić 

na rysunku cyrkulację 

powietrza w strefie 

międzyzwrotnikowej. 

Uczeń potrafi: 
-   scharakteryzować 

poszczególne strefy 

klimatyczno-roślinno-

glebowe w Afryce. 
-  omówić wpływ 

czynników 

klimatotwórczych na 

klimat Afryki. 

Uczeń potrafi:  
-omówić związek 

budowy geologicznej 

Afryki z powstawaniem 

rowów tektonicznych 

- przedstawić przyczyny 

procesu pustynnienia 

w strefie Sahelu. 

- omówić rolnictwo 

Uczeń potrafi:  
- zaznaczyć obiekty na 
mapie konturowej 
Afryki. 
-  ocenić skutki 
stosowania rolnictwa 
żarowo-odłogowego 
i plantacyjnego 
w Afryce Zachodniej. 



w Afryce na podstawie 
mapy klimatycznej. 
-  wymienić czynniki 
przyrodnicze wpływające 
na rozwój rolnictwa 
w Afryce. 
- omówić udział 
rolnictwa w strukturze 
zatrudnienia 
w wybranych państwach 
Afryki na podstawie 
wykresu. 

-  odczytać informacje 
z mapy gospodarczej. 
- wskazać położenie 
geograficzne Etiopii i 
Kenii na mapie 
konturowej oraz podać 
nazwy stolic tych 
państw. 
 - wyjaśnić różnicę 
między głodem 
a niedożywieniem. 
 - wymienić dwie 
atrakcje turystyczne, z 
których może skorzystać 
turysta na terenie Kenii. 

- omówić czynniki 

przyrodnicze 

i pozaprzyrodnicze 

rozwoju rolnictwa 

w Afryce. 

-  wymienić główne 

rośliny uprawne i 

zwierzęta hodowlane 

w Afryce. 

-  wyjaśnić, czym jest 

PKB i przedstawić 

zróżnicowanie PKB 

w różnych państwach 

Afryki na podstawie 

analizy danych 

statystycznych. 

- scharakteryzować 

przemysł wydobywczy 

w Afryce.  

- wskazać państwa 

w Afryce dotknięte 

problemami głodu 

i niedożywienia na 

podstawie mapy 

tematycznej. 

- dokonać analizy 

niedożywienie ludności 

w Afryce na podstawie 

danych statystycznych 

(tabela, wykres etc.). 

- przedstawić ruch 

turystyczny Kenii na 

- scharakteryzować 

strefę Sahelu i omówić 

gospodarkę w jej 

obrębie. 

- przedstawić znaczenie 

nowoczesnych działów 

gospodarki oraz turystyki 

w Afryce.  

- wymienić  przyczyny 

niedożywienia ludności 

w Etiopii. 

- wyjaśnić kim są 

Masajowie. 

- wyjaśnić czym jest 

safari i Wielka 

Afrykańska Piątka. 

żarowo-odłogowe i 

plantacyjne w Afryce. 

- przedstawić bariery 

ograniczające rozwój 

gospodarki w Afryce. 

- omówić skutki 

niedożywienia ludności 

w Etiopii. 

- omówić bariery 

ograniczające rozwój 

turystyki w Afryce. 

- przedstawić walory 

przyrodnicze i  

kulturowe Kenii 

wpływające na rozwój 

turystyki. 

- wyjaśnić na 
przykładzie krajów 
Afrykańskich 
konsekwencje 
uzależnienia gospodarki 
od eksportu surowców 
energetycznych. 
- przedstawić sposoby 
walki z głodem ludności 
Afryki na przykładzie 
Etiopii. 
- podać argumenty za 
wykorzystywaniem 
żywności 
modyfikowanej 
genetycznie w celu 
ograniczenia głodu na 
świecie oraz przeciw 
niemu. 

 



podstawie analizy 

danych statystycznych. 

3. Ameryka 
Północna  
i Ameryka 
Południowa 

Uczeń potrafi: 
• określić 
położenie 
geograficzne Ameryki 
. 
•  wymienić 
nazwy krain 
geograficznych 
wchodzących w skład 
poszczególnych 
pasów rzeźby terenu 
 Ameryki i wskazuje je 
na mapie. 
• obliczyć różnicę 
wysokości między 
dwoma punktami na 
podstawie mapy. 
•  wyjaśnić 
znaczenie terminów: 
tornado, cyklon 
tropikalny. 
•  wskazać na 
mapie Aleję Tornad. 
•  określić 
położenie 
geograficzne 
Amazonii. 
•  omówić florę 
i faunę lasów 
równikowych. 

Uczeń potrafi: 
• podać główne cechy 
ukształtowania 
powierzchni Ameryki. 
 • wymienić strefy 
klimatyczne Ameryki. 
• podać nazwę i 
wysokości 
bezwzględne 
najwyższych szczytów 
w Ameryce Północnej i 
Południowej oraz 
nazwy najdłuższych 
rzek tych 
kontynentów. 
 • omówić mechanizm 
powstawania tornad. 
• omówić  cechy 
klimatu Amazonii oraz 
uzyskać informacje 
analizując klimatogram 
dla tego obszaru 
(najwyższa, najniższa 
temp., amplituda, 
średnia temp., suma 
opadów). 
 • podać przyczyny 
zróżnicowania 

Uczeń potrafi: 
• scharakteryzować 
budowę geologiczną 
Ameryki. 
 • omówić czynniki 
klimatyczne 
wpływające na klimat 
Ameryki;  
• obliczyć odległość 
między dwoma 
punktami na 
podstawie mapy. 
• omówić mechanizm 
powstawania cyklonów 
tropikalnych. 
 • podać przyczyny 
wysokich rocznych 
sum opadów 
atmosferycznych 
w Amazonii; 
 • opisać piętrowość 
wilgotnych lasów 
równikowych 
w Amazonii. 
• wyjaśnić terminy: 
selwa i epifit;  
 • wyjaśnić na 
podstawie mapy w 
których krajach  
i dlaczego występuje 

Uczeń potrafi: 
• omówić związek 
stref klimatycznych 
ze strefami 
roślinnymi 
w Ameryce. 
• przedstawia skutki 
występowania 
tornad i cyklonów 
tropikalnych 
w Ameryce. 
• wskazać na mapie 
rejony 
występowania 
cyklonów 
tropikalnych 
i kierunki ich 
przemieszczania się 
oraz podać ich 
regionalne nazwy. 
• omówić przyczyny  
i skutki wylesiania 
Amazonii.  
• przedstawić 
sytuację rdzennej 
ludności 
w Ameryce; 
• omówić przyczyny  
i skutki zanikania 
kultur pierwotnych 

Uczeń potrafi: 
•zaznaczyć obiekty 
na mapie 
konturowej 
Ameryki Północnej  
i Południowej. 
 •przedstawia 
sposoby ochrony 
przed 
nadchodzącym 
cyklonem na 
podstawie 
wybranych źródeł 
informacji. 
• przedstawić, który 
obszar nazywa się 
mianem Ameryki 
Łacińskiej, Ameryki 
Anglosaskiej  
i Ameryki 
Środkowej. 
• wykazać  
zależność między 
ukształtowaniem 
powierzchni, 
cyrkulacją 
powietrza, 
odległością od 
morza, prądami 
morskimi 



•  wymienia 
główne odmiany 
człowieka 
zamieszkujące 
Amerykę i wyjaśnić 
terminy: mulet, 
metys, zambo. 
•  wyjaśnić 
znaczenie terminów: 
urbanizacja, wskaźnik 
urbanizacji, 
megalopolis. 
•   wymienić 
obszary słabo i gęsto 
zaludnione 
w Ameryce Północnej 
i Ameryce 
Południowej 
i wskazuje je na 
mapie  
•  wymienić 
największe miasta 
i aglomeracje Ameryki 
Północnej i Ameryki 
Południowej 
i wskazać je na mapie. 
• wymienić 
nazwy stolic Kanady i 
USA. 
• przedstawić 
miejsce Kanady 
w światowym 

etnicznego 
i kulturowego 
Ameryki. 
 • przedstawić czynniki 
wpływające na 
rozmieszczenie 
ludności w Ameryce 
Północnej i Ameryce 
Południowej. 
• omówić 
ukształtowanie 
powierzchni Kanady. 
 • przedstawić czynniki 
wpływające na klimat 
Kanady. 
 • omówić strukturę 
użytkowania ziemi 
w Kanadzie na 
podstawie wykresu. 
• scharakteryzować 
Dolinę Krzemową  
i wymienić czynniki 
wpływające na jej 
rozwój. 

najniższy udział 
ludności rdzennej. 
 • omówić na 
podstawie wykresu 
zmiany liczby ludności 
w Ameryce na 
przestrzeni lat. 
• podać  przykłady 
megalopolis 
w Ameryce i wskazać 
je na 
 Mapie. 
 • podać przyczyny 
powstawania slumsów 
w wielkich miastach na 
przykładzie Ameryki 
Południowej. 
 • przedstawić zasięg 
występowania lasów 
w Kanadzie na 
podstawie mapy 
tematycznej. 
• wymienić 
główne uprawy na 
terenie Kanady. 
•  omówić 
znaczenie przemysłu 
i jego kluczowe działy 
w Stanach 
Zjednoczonych. 
• wymienić rodzaje 
usług 

Ameryki.  
• określić cechy 
megalopolis 
w Ameryce 
Północnej. 
• scharakteryzować 
megalopolis 
BosWash. 
• omówić czynniki 
wpływające na 
przebieg północnej 
granicy upraw 
i lasów w Kanadzie; 
• charakteryzuje 
wybrane wskaźniki 
rozwoju 
gospodarczego 
Stanów 
Zjednoczonych. 
• omówić przyczyny 
marnowania 
żywności na 
przykładzie Stanów 
Zjednoczonych. 

a przebiegiem 
północnej granicy 
upraw i lasów 
w Kanadzie. 
 • ocenić rolę 
Stanów 
Zjednoczonych 
w gospodarce 
światowej na 
podstawie analizy 
danych 
statystycznych. 



eksporcie wybranych 
płodów rolnych na 
podstawie wykresu 
• wskazać zasięg 
występowania 
głównych upraw 
w Kanadzie na mapie 
gospodarczej. 
• określić 
położenie 
geograficzne Stanów 
Zjednoczonych.  
• wyjaśnić 
znaczenie terminów: 
produkt światowy 
brutto, technopolia.  

wyspecjalizowanych  
w Stanach 
Zjednoczonych. 

4. Australia  
i Oceania, 
Arktyka  
i 
Antarktyka 

Uczeń potrafi: 
• określić 
położenie 
geograficzne Australii 
i Oceanii. 
•  wymienić 
największe pustynie 
Australii na podstawie 
mapy. 
•  wyjaśnić 
znaczenie terminu 
basen artezyjski. 
•  wymienić 
endemity w Australii. 
• przedstawić 
liczbę ludności 

Uczeń potrafi: 
• scharakteryzować 
środowisko 
przyrodnicze Australii 
i Oceanii. 
• wymienić strefy 
klimatyczne 
w Australii. 
 • scharakteryzować 
wody 
powierzchniowe 
Australii. 
• omówić czynniki 
przyrodnicze 
wpływające na 
rozmieszczenie 

Uczeń potrafi: 
• wymienić cechy 
charakterystyczne 
poszczególnych typów 
klimatu w Australii na 
podstawie 
klimatogramów. • 
omówić strefowość 
roślinną w Australii na 
podstawie mapy 
tematycznej.  
• scharakteryzować 
rdzennych 
mieszkańców Australii. 
•omówić cechy 
rolnictwa Australii na 

Uczeń potrafi: 
• wyjaśnić wpływ 
położenia Australii 
na klimat. 
 • omówić zasoby 
wód artezyjskich 
i ich rolę 
w gospodarce 
Australii; 
 • narysować basen 
artezyjski ze studnią 
artezyjską. 
 • omawia znaczenie 
przemysłu 
przetwórczego 

Uczeń potrafi: 
•zaznaczyć obiekty 
na mapie 
konturowej 
Australii i Oceanii. 

• omówić zmiany 
w środowisku 
przyrodniczym 
obszarów polarnych. 



i gęstość zaludnienia 
w Australii na 
podstawie mapy 
tematycznej i analizy 
danych 
statystycznych.  
• określić 
położenie 
geograficzne 
obszarów 
okołobiegunowych. 
•  wyjaśnić 
znaczenie terminów: 
góra lodowa, pak 
lodowy. 
•   wymienić 
gatunki roślin 
i zwierząt na 
obszarach Arktyki 
i Antarktyki. 
•  wskazać na 
mapie Antarktydy 
położenie polskiej 
stacji badawczej H. 
Arctowskiego. 

ludności w Australii. 
 • omówić 
występowanie 
surowców 
mineralnych 
w Australii na 
podstawie mapy 
tematycznej. 
• wymienić cechy 
środowiska 
przyrodniczego 
obszarów 
okołobiegunowych.  
• scharakteryzować 
klimat Arktyki 
i Antarktyki. 
 • wymienić 
zagrożenia 
środowiska 
naturalnego obszarów 
polarnych. 

tle warunków 
przyrodniczych. 
• przedstawić  
znaczenie turystyki 
w rozwoju gospodarki 
Australii i Oceanii. 
• opisać zjawisko dnia 
polarnego i nocy 
polarnej na obszarach 
okołobiegunowych. 
• scharakteryzować 
ludy zamieszkujące 
Arktykę oraz warunki 
ich życia. 
 • opisać warunki życia 
w polarnej stacji 
badawczej. 

i zaawansowanych 
technologii 
w rozwoju Australii. 
• porównać 
środowisko 
przyrodnicze Arktyki 
i Antarktyki.  
• wyjaśnić, dlaczego 
Antarktyda jest 
największą pustynią 
lodową. 
 • zaprezentować 
osiągnięcia polskich 
badaczy obszarów 
okołobiegunowych  
• wyjaśnić status 
prawny Antarktydy. 
 

 


