
Poprawa I semestru z geografii w klasie I na poziomie podstawowym. Rok szkolny 2012/13. 
 

1. Poprawa nie jest obowiązkowa. Uczeń może ale nie musi poprawiać pierwszego 
semestru. 

2. Poprawa będzie miała charakter testu do rozwiązania w czasie 45 minut we wtorek 
26.02 br o 15.30 w sali 66 

3. Ocena (od 1-6) z testu poprawkowego będzie wpisana do dziennika na drugi semestr z 
wagą 6 

4. Materiał dotyczący sprawdzenia wiedzy i umiejętności obejmuje następujące 
zagadnienia: 

– znajomość rozmieszczenia państw na świecie – uczeń potrafi odczytywać informacje z 
map tematycznych z siatką polityczno-administracyjną 

– Nierównomierne rozmieszczenie ludności na świecie: 
  uczeń wskazuje na mapie (odczytuje z mapy) obszary zróżnicowanej 

koncentracji ludności;  
 opisuje nierównomierne rozmieszczenie ludności;  
 uczeń wyróżnia i charakteryzuje obszary o optymalnych i trudnych warunkach 

do zamieszkania w skali globalnej i regionalnej; 
 wskazuje przykłady ekumeny, subekumeny i anekumeny na świecie; potrafi 

przyporządkować wskazane obszary np. Tybet, Nizinę Francuską itp. do tych 
trzech obszarów (ekumena, subekumena, anekumena) 

 Uczeń zna i potrafi wymienić czynniki przyrodnicze i  pozaprzyrodnicze 
wpływające na rozmieszczenie ludności 

 uczeń ocenia zależności rozmieszczenia ludności świata od czynników 
przyrodniczych i pozaprzyrodniczych; 

 uczeń potrafi wymienić bariery osadnicze, ich miejsce występowania i skutki 
 uczeń formułuje prawidłowości rządzące rozmieszczeniem ludności na 

świecie. 
– Fazy przejścia demograficznego i epidemiologicznego: 

 uczeń opisuje zmiany liczby ludności świata na przestrzeni wieków i 
współcześnie; 

 uczeń potrafi odczytać dane statystyczne z tabeli statystycznej 
 uczeń porównuje tempo zmian liczby ludności poszczególnych kontynentów i 

wybranych państw; 
 uczeń zna pojęcie przyrostu naturalnego i stopy przyrostu naturalnego i potrafi 

je obliczyć na podstawie danych statystycznych lub odczytać z wykresu 
 uczeń charakteryzuje fazy przejścia demograficznego; 
 uczeń charakteryzuje fazy przejścia epidemiologicznego; 
 wskazuje lub przyporządkowuje przykłady państw znajdujących się w różnych 

fazach przejścia demograficznego i epidemiologicznego; 
 wyjaśnia przyczyny zróżnicowania tempa zmian liczby ludności w różnych 

regionach świata; 
 uczeń potrafi wyjaśnić pojęcie wskaźnika feminizacji i potrafi go obliczyć na 

podstawie danych statystycznych 
 uczeń potrafi zinterpretować strukturę ludności wg płci i wieku na podstawie 

piramid wieku i płci; umie odczytywać informacje z piramid; rozpoznaje 
piramidy charakterystyczne dla KWR i KSR oraz dla krajów znajdujących sie 
na etapie eksplozji demograficznej 



 uczeń porównuje strukturę demograficzną (wiek, płeć) mieszkańców 
wybranych państw świata; 

 rozróżnia państwa o strukturze regresywnej, zastojowej i progresywnej na 
podstawie piramid lub danych statystycznych 

 
– Przyczyny, skutki i kierunki migracji 

 uczeń potrafi odczytać z mapy tematycznej kraje o zróżnicowanym wskaźniku 
urbanizacji 

 zna pojęcia migracji, emigracji, reemigracji, imigracji, repatriacji, deportacji, 
salda migracji, przyrostu rzeczywistego 

 uczeń potrafi obliczyć saldo migracji na podstawie danych statystycznych 
 uczeń charakteryzuje klasyfikacje migracji wg różnych kryteriów np. zasięgu 

migracji, czynnika wpływającego na decyzje o migracji, przyczynę migracji 
itp. 

 określa dominujące kierunki migracji we współczesnym świecie i potrafi je 
odczytać z mapy; 

 porównuje czynniki wpływające na atrakcyjność niektórych państw 
migracyjnych; 

 uczeń ocenia pozytywne i negatywne skutki migracji dla państw 
emigracyjnych i imigracyjnych; 

 charakteryzuje współczesne kierunki migracji Polaków; 
 charakteryzuje i ocenia skutki migracji dla własnego regionu i Polski. 
 uczeń potrafi odczytywać i interpretować dane statystyczne dotyczące migracji 

na podstawie diagramów, tabel statystycznych i map 
 

– Zróżnicowanie współczesnych procesów urbanizacji: 
 uczeń zna i wyjaśnia pojęcia: urbanizacji, wskaźnika urbanizacji, urbanizacji 

wstępnej, suburbanizacji, dezurbanizacji, reurbanizacji, pseudourbanizacji, 
urbanizacji na płaszczyznach ekonomicznej, demograficznej, społecznej i 
przestrzennej 

 uczeń potrafi obliczyć wskaźnik urbanizacji na podstawie danych 
statystycznych 

 wskazuje kraje na różnym etapie procesów urbanizacyjnych oraz tych, w 
których występuje pseudourbanizacja 

 uczeń potrafi odczytać z mapy tematycznej kraje o różnym wskaźniku 
urbanizacji 

 wyjaśnia przyczyny zróżnicowania procesów urbanizacji na świecie; 
 opisuje procesy tworzenia się aglomeracji oraz ich różnorodne formy; 
 rozpoznaje aglomerację monocentryczną, konurbację i megalopolis na 

podstawie opisu, czy schematu i potrafi wskazać ich przykłady. Wskazuje 
przykłady miasta wchodzących w skład konurbacji górnośląskiej, aglomeracji 
poznańskiej, aglomeracji warszawskiej,  megalopolis wschodniego wybrzeża 
USA, megalopolis Wielkich Jezior, megalopolis na Wyspach Japońskich 

 porównuje procesy rozwoju aglomeracji w różnych regionach świata; 
 uczeń charakteryzuje czynniki miastotwórcze oraz funkcje miast; 
 rozpoznaje fazy rozwoju miast w różnych regionach świata, w tym w Polsce; 

potrafi wymienić pięć największych miast Polski i największe miasta świata 
 podaje przykłady różnorodnych form przestrzennych zespołów miejskich na 

świecie i w Polsce. 



 na podstawie danych statystycznych grupuje państwa na wysoko, średnio i 
słabozurbanizowane 

 identyfikuje i wyjaśnia procesy wzrostu liczby ludności oraz ekspansji 
przestrzennej wielkich metropolii świata; 

 wymienia pozytywne i negatywne skutki urbanizacji 
 

– Współczesne zmiany funkcji obszarów wiejskich 
 uczeń wyjaśnia terminy wieś i obszary wiejskie; 
 opisuje współczesne zajęcia ludności wiejskiej; 
 wyjaśnia pojęcie semiurbanizacji 
 opisuje zmiany w funkcji obszarów wiejskich na wybranych przykładach (np. 

w Unii Europejskiej, w regionach turystycznych w państwach rozwijających 
się) 

 ocenia szanse i zagrożenia dla środowiska przyrodniczego i mieszkańców 
poszczególnych regionów, wynikające z procesów przemian zachodzących na 
terenach wiejskich; 

 ocenia przemiany funkcji obszarów wiejskich we własnym regionie; 
 

– Podział terytorialny państw świata: 
 uczeń wyjaśnia pojęcie państwa i elementy, które wchodzą w skład jego 

terytorium 
 na przykładzie Polski wskazuje terytorium lądowe, elementy wchodzące w 

skład terytorium wodnego (akweny wchodzące w skład wód wewnętrznych i 
mórz terytorialnych) i powietrznego, specjalną strefę ekonomiczną 

 uczeń wyjaśnia znaczenie trzech wskaźników państwowości na wybranych 
przykładach 

 potrafi wymienić największe i najmniejsze państwa świata 
 

– Zmiany politycznego podziału świata: 
 uczeń wyjaśnia w jaki sposób powstają nowe państwa na mapie świata 
 uczeń potrafi opisać zmiany na politycznej mapie świata po roku 1989 
 charakteryzuje zmiany granicach Polski i wie z jakimi krajami Polska 

graniczyła przed 1989 rokiem i z jakimi graniczy obecnie 
 uczeń zna stolice nowych państw Europy (powstałych po 1989 roku) 
 wyjaśnia przyczyny zmian na mapie politycznej świata; 
 uczeń potrafi wskazać na mapie politycznej miejsca konfliktów zbrojnych 
 potrafi odczytać z mapy obszary objęte konfliktami zbrojnymi 
 potrafi wskazać przyczyny i strony konfliktów zaznaczonych na mapie ze str 

65 w podręczniku 
 potrafi sklasyfikować konflikty ze względu na ich przyczynę i wskazuje ich 

przykłady 
 uczeń wskazuje skutki konfliktów zbrojnych 

 
Powodzenia! 
 
 
 


