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PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU GEOGRAFIA
IV etap edukacyjny – zakres podstawowy

I.  Wykorzystanie różnych źródeł informacji do analizy i prezentowania 
współczesnych problemów przyrodniczych, gospodarczych, społecz-
nych, kulturowych i politycz nych.

II.  Formułowanie i weryfi kowanie hipotez dotyczących problemów współ-
czesnego świata.

III.  Rozumienie relacji człowiek-przyroda-społeczeństwo w skali globalnej 
i regionalnej.

1. Współczesne problemy demografi czne i społeczne świata. Uczeń:
1)  wyróżnia i charakteryzuje obszary o optymalnych i trudnych warun-

kach do zamie sz kania w skali globalnej i regionalnej; formułuje pra-
widłowości rządzące rozmie sz cze niem lud ności na świecie;

2)  charakteryzuje główne procesy demografi czne (fazy przejścia demo-
grafi cznego i przej ścia epidemiologicznego) na przykładzie całego 
świata i poszczególnych kontynentów;

3)  klasyfi kuje migracje, podaje ich przyczyny i ocenia skutki tego zjawi-
ska; charak teryzuje współczesne kierunki emigracji Polaków i czynni-
ki wpływające na atrak cyjność niektórych państw dla imigrantów;

4)  wyjaśnia zróżnicowanie procesów urbanizacji na świecie; opisuje pro-
cesy two rze nia się aglomeracji miejskich oraz ich formy;

5)  identyfi kuje i wyjaśnia procesy wzrostu liczby ludności oraz ekspansji 
przes trzen nej wielkich metropolii świata (np. poznaje przyczyny po-
wstawania dzielnic nędzy, wzrostu przestęp czości, degradacji środo-
wiska przyrodniczego, problemów komu ni ka cyjnych);

6)  wyjaśnia znaczenie kultury i tradycji regionalnych w procesie różni-
cowania się regio nów pod względem rozwoju społecznego i gospo-
darczego (np. wyjaśnia rolę tra dycji w rozwoju przedsiębiorczości 
w państwach Azji Po  łud nio wo-Wschod niej).

2. Zróżnicowanie gospodarcze świata. Uczeń:
1)  klasyfi kuje państwa na podstawie analizy wskaźników rozwoju spo-
łecznego i gos po dar czego; wyróżnia regiony bogate i biedne (bogatą 
Północ i biedne Południe) i poda je przyczyny dyspro porcji w pozio-
mie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów świata;

2)  ocenia i projektuje różne formy pomocy państwa i organizacji poza-
rządowych państwom i regionom dotkniętym kryzysem (klęskami 
ekologicznymi, wojnami, głodem);
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3)  opisuje główne obszary upraw i chowu zwierząt na świecie, wyjaśnia 
ich zróżnico wanie przestrzenne;

4)  wyjaśnia, z czego wynikają różnice w wielkości i strukturze spożycia 
żywności na świe cie (uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe, spo-
łeczne i polityczne, mecha nizmy wpły wa ją ce na nierównomierny 
rozdział żywności w skali globalnej);

5)  opisuje zmiany w funkcji obszarów wiejskich na wybranych przykła-
dach (np. w Unii Euro pejskiej, w regionach turystycznych w państwach 
rozwija jących się); potra fi  wy jaśnić szanse i zagrożenia dla środowiska 
przyrodni czego i miesz kańców poszcze gólnych regionów, wynikające 
z pro cesów prze mian zacho dzą cych na terenach wiej skich;

6)  charakteryzuje kierunki zmian w powierzchni lasów na świecie 
(w wyniku procesów wylesiania i zalesiania) i podaje przykłady go-
spodarowania zasobami leśnymi (po zytywne i negatywne);

7)  charakteryzuje cechy gospodarki morskiej i podaje przykłady wyko-
rzystania oceanu światowego oraz zagrożeń wynikających ze zbyt 
intensywnej eksploa tacji zaso bów mor skich;

8)  charakteryzuje i ocenia zróżnicowanie i zmiany struktury wykorzy-
stania surowców ener getycznych na świecie; dokonuje oceny zjawi-
ska uzależnienia produkcji energii na świe cie od źródeł zaopatrzenia 
surowców nieodna wialnych, potrafi  wyjaśnić twier dzenie „ropa rzą-
dzi światem”;

9)  wyjaśnia, na czym polegają zmiany zachodzące na rynku pracy 
w skali globalnej i re gio nalnej, wynikające z rozwoju nowoczesnych 
technologii informacyjno-ko mu nika cyjnych;

10)  przedstawia cechy przemysłu wysokiej technologii i podaje przy-
kłady jego lokali zacji na świecie; poznaje nowe funkcje ośrodków 
przemy słowych i nowe formy przestrzenne – technopolie, klastry 
i dystrykty przemysłowe;

11)   charakteryzuje wybrane obszary intensywnie zagospodarowywane 
turystycznie na świe cie; wyjaśnia, dlaczego zmieniają się kierunki 
wyjazdów turystycznych Polaków; iden tyfi kuje skutki rozwoju tu-
rystyki dla środowiska przyrodniczego;

12)  ocenia rolę nowoczesnych usług komunikacyjnych w funkcjonowa-
niu gospodarki i w życiu codziennym;

13)  wyjaśnia zmiany zachodzące w kierunkach i natężeniu ruchu osób 
i towarów; wska zuje przykłady lokalizacji nowoczesnych terminali 
i ich rolę w rozwoju regio nów;

14)  podaje przykłady procesów globalizacji i ich wpływu na rozwój re-
gionalny i lokalny;

15)  wyjaśnia współczesne zmiany na mapie politycznej świata;
16)  wyjaśnia na wybranych przykładach (w skali lokalnej, regionalnej 

i globalnej) przy  czyny procesów integracyjnych i ich skutki gospo-
darcze, społeczne i poli tyczne.
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3.  Relacja człowiek-środowisko przyrodnicze a zrównoważony rozwój. 
Uczeń:
1)  formułuje problemy wynikające z eksploatowania zasobów odnawial-

nych i nie od na  wial nych; potrafi  przewidzieć przyrodnicze i poza-
przyrodnicze przyczyny i sku tki zakłóceń równowagi ekologicznej;

2)  charakteryzuje obszary niedoboru i nadmiaru wody na świecie i okre-
śla przyczyny tego zróżnicowania (w tym zanieczyszczenia wód); 
przedstawia projekty roz wiązań stosowa nych w sytuacjach braku lub 
niedoborów wody w różnych strefach klima tycznych; 

3)  rozróżnia przyczyny zachodzących współcześnie globalnych zmian 
klimatu (ocie plenia globalnego) i ocenia rozwiązania podejmowane 
w skali globalnej i regional nej zapo biegające temu zjawisku;

4)  wykazuje na przykładach, że zbyt intensywne wykorzystanie rolni-
cze gleb oraz nie umiejętne zabiegi agrotechniczne powodują w wie-
lu częściach świata degra dację gleb, co w konsekwencji prowadzi do 
spadku produkcji żywności, a w nie których regionach świata do gło-
du i ubóstwa;

5)  wykazuje na przykładach pozaprzyrodnicze czynniki zmieniające re-
lacje czło wiek-środowisko przyrodnicze (rozszerzanie udziału tech-
nologii energo  osz czędnych, zmiany modelu konsumpcji, zmiany po-
glądów doty czą cych ochrony środowiska).
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PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU GEOGRAFIA
IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony

I.  Dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego, 
życia i gospodarki człowieka oraz wzajemnych powiązań i zależności 
w systemie człowiek-przyroda-gos po darka.

Uczeń wskazuje i analizuje prawidłowości i zależności wynikające z funkcjo-
nowania sfer ziemskich oraz działalności człowieka w różnorodnych warun-
kach środowiska, wskazując znaczenie rosnącej roli człowieka i jego działań 
w środowisku geografi cznym w różnych skalach (lokalnej, regionalnej i glo-
balnej).

II.  Analiza i wyjaśnianie problemów demografi cznych społeczeństw.
Uczeń analizuje etapy i cechy rozwoju demografi cznego ludności na świecie, 
charakteryzuje dynamikę i zróżnicowanie procesów ludnościowych, wiążąc 
zagadnienia demografi czne z czynnikami przyrodniczymi i rozwojem cywi-
lizacyjnym; wykorzystuje do analiz informacje o aktualnych wydarzeniach 
na świecie.

III.  Proponowanie rozwiązań problemów występujących w środowisku geo-
grafi cznym, zgo d nie z koncepcją zrównoważonego rozwoju i zasadami 
współpracy, w tym między na ro dowej.

Uczeń wskazuje propozycje rozwiązań lokalnych, regionalnych i globalnych 
problemów środowiskowych, demografi cznych i gospodarczych zgodnych 
z koncepcją zrównoważonego rozwoju oraz opartych na równoprawnych 
zasadach współpracy między regionami i państwami.

IV.  Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz prezentowanie informacji na podsta-
wie różnych źródeł informacji geo grafi cznej, w tym również technologii 
informacyjno-komunikacyjnych oraz Geografi cznych Systemów Infor-
macyjnych (GIS). 

Uczeń zdobywa informacje oraz rozwija i doskonali umiejętności geografi cz-
ne, wykorzystując wszystkie dostępne (w tym najnowsze) źródła informacji, 
pomiary i obser wacje bezpośrednie; potrafi  selekcjonować i przetwarzać in-
formacje do prezentacji wybranych zagadnień. 

1. Źródła informacji geografi cznej. Uczeń:
1)  klasyfi kuje mapy ze względu na różne kryteria;
2)  oblicza odległości w terenie oraz powierzchnię na podstawie map wy-

konanych w różnych skalach;
3)  odczytuje i opisuje cechy środowiska przyrodniczego (np. ukształtowa-

nie i rzeźbę tere nu, budowę geologiczną) i społeczno-gospodarczego 
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(np. roz miesz czenie za so bów naturalnych, lud ności, szlaki transpor-
towe) na podstawie map: topo gra fi cznej, hipso metrycznej i tema-
tycznej;

4)  interpretuje zjawiska geografi czne przedstawiane na wykresach, w ta-
belach, na sche    ma tach i modelach;

5)  formułuje zależności przyczynowo-skutkowe, funkcjonalne i czaso-
we między wy bra  nymi elementami środowiska przyrodniczego i spo-
łeczno-gospodarczego oraz dokonuje ich weryfi kacji, wykorzystując 
mapy tematyczne;

6)  przeprowadza badania wybranych elementów środowiska geogra-
fi cznego w regio nie za mieszkania według przygotowanego planu;

7)  stosuje wybrane metody kartografi czne do prezentacji cech ilościo-
wych i jakoś cio wych środowiska geografi cznego;

8)  korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu pozy-
skiwania, przechowywania, prze twarzania i prezentacji informacji 
geografi cznych.

2. Ziemia we Wszechświecie. Uczeń:
1)  wyjaśnia cechy budowy i określa położenie różnych ciał niebieskich 

we Wszech świecie; 
2)  charakteryzuje ciała niebieskie tworzące Układ Słoneczny;
3)  wskazuje konsekwencje ruchów Ziemi; 
4)  oblicza wysokość górowania Słońca w dowolnym miejscu na Ziemi 

w dniach rów no nocy i przesileń;
5)  oblicza szerokość geografi czną dowolnego punktu na powierzchni 

Ziemi na pod sta wie wysokości górowania Słońca w dniach równono-
cy i przesileń;

6)  opisuje różnice między astronomicznymi, kalendarzowymi i klima-
tycznymi porami roku;

7)  wyjaśnia przyczynę występowania: dni i nocy polarnych na obsza-
rach podbiegu nowych, zorzy polarnej, zaćmień Słońca i Księżyca;

8)  wskazuje skutki występowania siły Coriolisa dla środowiska przyrod-
niczego. 

3. Sfery Ziemi – atmosfera. Uczeń:
1)  wyjaśnia mechanizm cyrkulacji powietrza w strefi e międzyzwrotni-

kowej i wyż szych szerokościach geografi cznych oraz opisuje przebieg 
procesów pogodowych (ruch mas powietrza, fronty atmosferyczne 
i zjawiska im towa rzy szące);

2)  wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu temperatury po-
wietrza i opadów;

3)  wyjaśnia na przykładach genezę wiatrów (stałych i okresowych oraz 
lokalnych) i wskazuje ich znaczenie dla przebiegu pogody i działalno-
ści gospodarczej (rolnic twa, komunikacji);
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4)  charakteryzuje strefy klimatyczne i typy klimatu na Ziemi i uzasadnia 
ich zasięgi;

5)  rozpoznaje strefę klimatyczną i typ klimatu na podstawie rocznego 
przebiegu tempe ratury powietrza i sum opadów;

6)  przygotowuje krótkoterminową prognozę pogody na podstawie 
mapy syno ptycznej oraz obserwacji i pomiarów meteorologicznych;

7)  wyjaśnia na przykładach obserwowane przyczyny i skutki globalnych 
zmian klimatu na Ziemi.

4. Sfery Ziemi – hydrosfera. Uczeń:
1)  omawia cechy cyklu hydrologicznego w różnych warunkach klima-

tycznych;
2)  opisuje występowanie i zasoby wód w oceanach i na lądach (jeziora, 

rzeki, lodowce, wody podziemne);
3)  charakteryzuje sieć rzeczną i typy genetyczne jezior na poszczegól-

nych kon tynentach;
4)  rozpoznaje i opisuje cechy ustrojów rzecznych wybranych rzek;
5)  wyjaśnia krajobrazowe i gospodarcze funkcje rzek i jezior;
6)  objaśnia mechanizm powstawania i układu powierzchniowych prą-

dów morskich, falo wa nia, pływów, upwellingu oraz ich wpływ na 
warunki klima tyczne i środo wisko życia wybrzeży;

7)  wskazuje możliwości gospodarczego wykorzystania oceanów i oce-
nia wpływ człowie ka na ekosystemy mórz i oceanów;

8)  wyjaśnia powstawanie źródeł i ocenia przyrodnicze i gospodarcze 
znaczenie wód podziemnych;

9)  wyjaśnia przyczyny różnej wysokości występowania granicy wiecz-
nego śniegu w róż nych szerokościach geografi cznych;

10)  wyjaśnia proces powstawania lodowców na przykładach z różnych 
konty nentów;

11)  wskazuje na mapach zasięg obszarów współcześnie zlodzonych 
i ocenia wpływ zmian klimatycznych na zmiany zasięgu tych obsza-
rów;

12)  opisuje na przykładach następstwa nieracjonalnej gospodarki wod-
nej w wybra nych regionach świata i wskazuje działania wspomaga-
jące racjonalne gospo darowanie wodą.

5. Sfery Ziemi – litosfera. Uczeń:
1)  opisuje skład mineralogiczny skorupy ziemskiej, główne grupy i rodza-

je skał oraz ich gospodarcze zastosowanie i ocenia zmiany środowiska 
przyrodniczego zwią zane z eks plo atacją surowców mineralnych;

2)  charakteryzuje najważniejsze wydarzenia geologiczne i przyrodnicze 
w dzie jach Ziemi (fałdowania, dryf kontynentów, transgresje i regre-
sje morskie, zlodowa cenia, rozwój świata organicznego);
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3)  planuje i przeprowadza obserwację odkrywki lub odsłonięcia geolo-
gicznego; 

4)  ocenia zmiany środowiska w holocenie związane z działalnością czło-
wieka;

5)  charakteryzuje główne procesy wewnętrzne prowadzące do uroz-
maicenia powierzchni Ziemi – wul kanizm, plutonizm, ruchy skoru-
py ziemskiej, wstrząsy tektoniczne, ruchy góro twórcze (paleozoiczne, 
mezozoiczne, kenozoiczne) oraz formy powstałe w ich wyniku;

6)  charakteryzuje zjawiska wietrzenia fi zycznego i chemicznego 
(np. kras, lateryza cja) oraz opisuje produkty i formy powstałe w wy-
niku tych procesów;

7)  opisuje przebieg oraz efekty erozji i akumulacji wodnej (rzecznej, 
morskiej, jeziornej), lodowcowej i eolicznej;

8)  wykazuje wpływ cech budowy geologicznej i działalności człowieka 
na grawita cyj ne ruchy masowe (obrywanie, spełzywanie, osuwanie);

9)  opisuje cechy ukształtowania powierzchni Ziemi jako efekt oddziaływa-
nia proce sów wewnętrznych i zewnętrznych dla wybranego regionu.

6. Sfery Ziemi – pedosfera i biosfera. Uczeń:
1)  charakteryzuje procesy glebotwórcze i omawia cechy głównych ro-

dzajów gleb stre fo wych i niestrefowych oraz ocenia ich przydatność 
rolniczą;

2)  planuje i przeprowadza obserwację profi lu glebowego w miejscu za-
mieszkania;

3)  wyjaśnia zróżnicowanie formacji roślinnych na Ziemi i piętrowość ro-
ślinną na Zie mi oraz przyporządkowuje typowe gatunki fl ory i fauny 
dla poszcze gólnych stref krajo brazowych Ziemi;

4)  dowodzi na przykładach, że naruszenie stabilności ekosystemów może 
powo do wać nieodwracalne zmiany w środowisku naturalnym;

5)  wskazuje podejmowane na świecie działania na rzecz ochrony i resty-
tucji środo wiska geografi cznego;

6)  omawia podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju i ocenia moż-
liwości ich reali zacji w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.

7. Klasyfi kacja państw świata. Uczeń:
1)  wyróżnia kryteria podziału państw według PKB na jednego mieszkańca 

oraz Wskaźnika Rozwoju Społecznego (HDI);
2)  porównuje strukturę PKB państw znajdujących się na różnych pozio-

mach rozwoju gospodarczego;
3)  odczytuje na mapach aktualny podział polityczny.

8. Ludność. Uczeń:
1)  analizuje, wyjaśnia i ocenia warunki przyrodnicze dla osiedlania się 

ludzi (na przy kła dach różnych regionów świata);
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2)  określa cechy rozmieszczenia ludności na Ziemi, wskazując obszary 
jej koncen tracji i sła  bego zaludnienia;

3)  analizuje przestrzenne różnice w wielkości wskaźników: urodzeń, 
zgonów i przy  rostu naturalnego; 

4)  opisuje etapy rozwoju demografi cznego ludności na przykładach 
z wybranych państw świata; 

5)  ocenia konsekwencje eksplozji demografi cznej lub regresu demogra-
fi cznego w wy  bra nych państwach;

6)  charakteryzuje przyczyny i konsekwencje migracji ludności w róż-
nych państwach;

7)  przedstawia procesy urbanizacyjne na świecie i zróżnicowanie po-
ziomu życia ludzi w mia stach różnych ty pów i wielkości;

8)  wyjaśnia zróżnicowanie struktury zatrudnienia w wybranych pań-
stwach i jej zwią zek z po ziomem rozwoju państwa;

9)  charakteryzuje strukturę etniczną i narodowościową ludności świata;
10)  określa strukturę funkcjonalno-przestrzenną różnych miast i ocenia 

jej zmiany wraz z roz  wojem państw;
11)  charakteryzuje zróżnicowanie religijne ludności świata i ocenia 

wpływ religii na po sta wy społeczne i gospodarkę;
12)  wskazuje przyczyny i konsekwencje upowszechniania się wybra-

nych języków na świecie.

9. Działalność gospodarcza na świecie. Uczeń:
1)  wyjaśnia wpływ czynników przyrodniczych i społeczno-ekonomicz-

nych na roz wój rol nic twa;
2)  wykazuje zależności między rodzajami produkcji rolnej a warunkami 

naturalnymi i roz mieszczeniem ludności oraz charakteryzuje różne 
typy rolnictwa na świecie;

3)  wskazuje problemy związane z upowszechnianiem się roślin upraw-
nych zmody fi  ko wa nych genetycznie i wskazuje rejony ich upraw;

4)  porównuje i uzasadnia strukturę spożycia żywności w państwach 
wysoko i słabo roz  wi nię tych;

5)  uzasadnia konieczność racjonalnego gospodarowania zasobami le-
śnymi na świe cie;

6)  wskazuje możliwości rozwoju wykorzystania zasobów oceanów 
i mórz;

7)  charakteryzuje zmiany w strukturze zużycia energii postępujące wraz 
z roz wojem gospodarczym państw świata i ocenia skutki wynikające 
z rosną cego zużycia energii oraz konieczność pozyskiwania nowych 
źródeł energii;

8)  wskazuje wpływ czynników lokalizacji przemysłu na rozmieszczenie 
i rozwój wy bra nych branż;
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9)  uzasadnia różnice ilościowe i jakościowe produkcji przemysłowej 
państw na róż nym poziomie rozwoju gospodarczego i ocenia wpływ 
przemysłu zawanso wanych techno logii na rozwój gospodarczy i ja-
kość życia;

10)  charakteryzuje znaczenie usług materialnych i niematerialnych; 
11)  planuje i prowadzi badania zróżnicowania usług w miejscu zamiesz-

kania;
12)  przedstawia, na podstawie danych statystycznych, poziom zaspo-

kojenia potrzeb na usłu gi podstawowe i wyspecjalizowane w pań-
stwach o różnym poziomie rozwoju gospo darczego;

13)  analizuje kierunki geografi czne i strukturę towarową eksportu i im-
portu w wybra nych państwach;

14)  wskazuje i uzasadnia pozytywne i negatywne skutki globalizacji i in-
tegracji poli tycznej;

15)  wyjaśnia przyczyny i przebieg konfl iktów zbrojnych w wybranych 
regionach współ czes nego świata. 

10. Geografi a Polski – środowisko przyrodnicze. Uczeń:
1)  opisuje cechy ukształtowania powierzchni Polski i określa jej zwią-

zek z budową geo lo giczną, wykazuje wpływ orogenez i zlodowaceń 
na ukształ towanie powierz chni kraju;

2)  ocenia walory i określa cechy środowiska decydujące o krajobrazie 
wybranych kra in geografi cznych Polski;

3)  charakteryzuje klimat Polski na podstawie danych liczbowych i map 
klimatycz nych i ocenia gospodarcze konsekwencje zróżnicowania 
długości okresu wege tacyjnego w Polsce;

4)  omawia cechy reżimu polskich rzek;
5)  charakteryzuje składowe bilansu wodnego Polski w roku hydrolo-

gicznym;
6)  wskazuje znaczenie przyrodnicze i gospodarcze jezior i sztucznych 

zbiorników wod nych;
7)  wyjaśnia przyczyny niedoboru wody w wybranych regionach i wska-

zuje skutki gospo darcze;
8)  charakteryzuje typy naturalnych zbiorowisk roślinnych i wskazuje 

charakterys tyczne gatunki;
9)  wyjaśnia występowanie gleb strefowych i niestrefowych w Polsce;

10)  przedstawia dominanty środowiska krain geografi cznych Polski na 
podstawie map te ma  tycznych, danych statystycznych i obserwacji 
bezpośrednich;

11)  uzasadnia konieczność działań na rzecz restytucji i zachowania natu-
ralnych elementów środowiska w Polsce (w tym także działań podej-
mowanych we współpracy z innymi państwami).
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11. Geografi a Polski – zagadnienia ludnościowe. Uczeń:
1)  charakteryzuje rozwój demografi czny Polski w wybranych okresach 

na podstawie danych statystycznych i wyjaśnia zmiany kształtu pi-
ramidy wieku i płci ludności Polski wraz z rozwojem gospodarczym 
oraz porównuje ją z innymi państwami;

2)  wyjaśnia zmiany w strukturze zatrudnienia ludności Polski;
3)  wskazuje regionalne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce;
4)  analizuje okresowe zmiany salda migracji zewnętrznych i wewnętrz-

nych oraz wyjaśnia ich przyczyny;
5)  wyjaśnia zmiany procesów urbanizacyjnych i osadnictwa wiejskiego, 

wiążąc je z prze mianami gospodarczymi i społecznymi w Polsce.

12. Geografi a Polski – działalność gospodarcza. Uczeń:
1)  ocenia poziom wykorzystania warunków naturalnych na podstawie 

wielkości i ro dzajów produkcji rolniczej w porównaniu z innymi 
państwami Unii Europejskiej;

2)  wskazuje zmiany strukturalne zachodzące w polskim rolnictwie; 
3)  wskazuje obszary występowania podstawowych zasobów natural-

nych i anali zuje zmia ny wielkości ich eksploatacji;
4)  porównuje wielkość i strukturę produkcji energii elektrycznej w Pol-

sce i innych państwach świata;
5)  wskazuje dziedziny produkcji przemysłowej dynamicznie się rozwi-

jające;
6)  przedstawia zmiany w gospodarce Polski spowodowane jej restruk-

turyzacją i mo der nizacją po 1990 r.;
7)  wskazuje przykłady i znaczenie inwestycji zagranicznych w Polsce 

dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju;
8)  przedstawia zróżnicowanie sektora usług w Polsce i innych pań-

stwach Unii Europejskiej;
9)  podaje przykłady przekształceń własnościowych w polskiej gospo-

darce mające wpływ na zmiany struktury produkcji i stopień zaspo-
kojenia potrzeb materialnych i usług;

10)  wskazuje głównych partnerów handlowych oraz kierunki geogra-
fi czne i strukturę towarową wymiany międzynarodowej Polski.
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