
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Oblicza geografii. Zakres rozszerzony.   Klasa II   sem 3 i sem 4 
 
 

Wymagania na poszczególne oceny 

Wymagania konieczne 
(ocena: dopuszczający - 2) 

Wymagania podstawowe 
(ocena: dostateczny - 3) 

Wymagania rozszerzające 
(ocena: dobry - 4) 

Wymagania dopełniające 
(ocena: bardzo dobry - 5) 

Wymagania wykraczające 
(ocena: celujący - 6) 

I. Dział: Ludność i osadnictwo (4 tematy) 
 

1. Temat: Przestrzeń i jej kulturowe postrzeganie przez człowieka. Rozwój sieci osadniczej.  

Uczeń: 
 wyjaśnia znaczenie terminu 

przestrzeń 
 wymienia rodzaje jednostek 

osadniczych 
 wyjaśnia znaczenie terminów: wieś, 

miasto 
 

Uczeń: 
 omawia geograficzne znaczenie 

pojęcia przestrzeni 
 wyjaśnia, jak zmienia się 

postrzeganie przestrzeni wraz  
z wiekiem 

 wymienia kryteria podziału jednostek 
osadniczych na wsie i miasta 

 wymienia czynniki lokalizacji 
jednostek osadniczych i rozwoju sieci 
osadniczej 

 

Uczeń: 
 omawia różnice w pojmowaniu 

przestrzeni przez społeczności 
znajdujące się na innym poziomie 
rozwoju społeczno-gospodarczego  
i żyjące w odmiennych warunkach 
przyrodniczych 

 

Uczeń: 
 omawia różnice w postrzeganiu 

przestrzeni w różnych kręgach 
kulturowych 

 

Uczeń: 
 wyjaśnia na przykładach przyczyny 

różnic w postrzeganiu przestrzeni 
przez społeczności należące  
do różnych kręgów kulturowych 

 

2. Temat: Urbanizacja. 

Uczeń: 
 wyjaśnia znaczenie terminu 

urbanizacja 
 wymienia płaszczyzny urbanizacji 

Uczeń: 
 wyjaśnia, czym jest wskaźnik 

urbanizacji, oraz przedstawia jego 
zróżnicowanie na świecie i w Polsce 

 

Uczeń: 
 omawia czynniki kształtujące sieć 

wiejską i sieć miejską 
 

 

Uczeń: 
 opisuje przemiany w osadnictwie 

wiejskim w różnych regionach świata 
 

Uczeń: 
 analizuje na podstawie map 

cyfrowych zróżnicowanie sieci 
osadniczej na świecie 

 wyjaśnia różnice między procesami 
urbanizacji zachodzącymi  
w państwach o niskim i wysokim 
poziomie rozwoju społeczno- 
-gospodarczego 

 analizuje przyczyny i skutki 
urbanizacji w wybranych regionach 
świata. 

Wymagania konieczne 
(ocena: dopuszczająca - 2) 

Wymagania podstawowe 
(ocena: dostateczny - 3) 

Wymagania rozszerzające 
(ocena: dobry - 4) 

Wymagania dopełniające 
(ocena: bardzo dobry - 5) 

Wymagania wykraczające 
(ocena: celujący - 6) 

3. Temat: Miasta świata.  
Uczeń: 
 wyjaśnia, czym jest metropolia 
 wymienia funkcje miast  
 wymienia najludniejsze zespoły 

Uczeń: 
 podaje przykłady miast o różnych 

funkcjach 
 wskazuje na mapie najludniejsze 

Uczeń: 
 omawia fazy urbanizacji i ich przebieg 

w różnych rejonach świata 
 omawia i rozpoznaje formy zespołów 

Uczeń: 
 charakteryzuje procesy 

metropolizacji w wybranych 
regionach świata 

Uczeń: 
 
 wiąże typy fizjonomiczne miast  

z kręgami cywilizacyjnymi oraz 



miejskie świata  
 wyjaśnia znaczenie terminów: 

megamiasto, megalopolis 
 

zespoły miejskie świata 
 wymienia formy zespołów miejskich 
 podaje przykłady megamiast oraz 

megalopolis i wskazuje je na mapie 
 

miejskich na świecie 
 

 charakteryzuje typy fizjonomiczne 
miast i podaje ich przykłady 

 

poziomem rozwoju gospodarczego 
państw 

 

4. Rozwój obszarów wiejskich. 
 
 
Uczeń: 
 wyjaśnia znaczenie terminów: obszar 

wiejski, wieś 
 wymienia nowe funkcje obszarów 

wiejskich 

 
Uczeń: 
 omawia udział ludności wiejskiej  

w całkowitej liczbie ludności danego 
kraju 

 opisuje udział obszarów wiejskich  
w powierzchni kraju 

 przedstawia czynniki rozwoju 
obszarów wiejskich na świecie 

 

 
Uczeń: 
 wyjaśnia zależność między udziałem 

ludności wiejskiej w całkowitej liczbie 
mieszkańców a poziomem rozwoju 
społeczno-gospodarczego kraju 

 opisuje nowe funkcje obszarów 
wiejskich 

 
Uczeń: 
 omawia przyczyny wyludniania się 

obszarów wiejskich na przykładzie 
Europy 

 wyjaśnia przyczyny depopulacji 
niektórych wsi w Polsce 

 wyjaśnia przyczyny zacierania się 
granic między miastem a wsią 

 
Uczeń: 
 proponuje działania, które mogą 

zapobiec wyludnianiu się wsi 

 
 
 

II Dział: Sektory gospodarki. Globalizacja. Uwarunkowania rozwoju gospodarki światowej (2 tematy) 

1. Temat: Zmiana roli sektorów gospodarki. 
Uczeń: 
 przedstawia podział gospodarki  

na sektory 
 przedstawia sekcje Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD) 
 

Uczeń: 
 opisuje poszczególne sektory 

gospodarki i ich funkcje 
 przedstawia zmiany znaczenia 

sektorów gospodarki wraz  
z rozwojem cywilizacyjnym 

 omawia wzrost udziału usług  
w strukturze zatrudnienia wraz  
z rozwojem społeczno-gospodarczym 
kraju 
 

Uczeń: 
 omawia strukturę zatrudnienia  

i strukturę WDB według sektorów 
gospodarki oraz zmiany tych struktur 
w czasie w wybranych krajach świata  

 opisuje zmiany struktury zatrudnienia 
i struktury WDB według sektorów 
gospodarki w Polsce 

 podaje przyczyny zmian znaczenia 
sektorów gospodarki 

 wymienia przykłady działalności 
znajdujących się na pograniczu 

sektorów gospodarki. 

Uczeń: 
 wyjaśnia, jak zmieniają się struktura 

zatrudnienia i struktura WDB według 
sektorów gospodarki wraz  
z rozwojem społeczno-gospodarczym 
kraju  

 klasyfikuje działalność gospodarczą 
według PKD 

 

Uczeń: 
 dostrzega zacieranie się różnic 

między sektorem przemysłowym  
a sektorem usługowym 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymagania konieczne 
(ocena: dopuszczający - 2) 

Wymagania podstawowe 
(ocena: dostateczny - 3) 

Wymagania rozszerzające 
(ocena: dobry - 4) 

Wymagania dopełniające 
(ocena: bardzo dobry - 5) 

Wymagania wykraczające 
(ocena: celujący - 6) 

2.Temat: Globalizacja 
 wyjaśnia znaczenie terminów: 

globalizacja, indeks globalizacji 
 

 wskazuje na mapie kraje  
o najwyższym i najniższym indeksie 
globalizacji na świecie 

 wymienia płaszczyzny globalizacji 

 przedstawia przejawy globalizacji  
na płaszczyznach: gospodarczej, 
społecznej i politycznej 

 

 omawia pozytywne i negatywne 
skutki globalizacji na przykładzie 
Polski 

 przedstawia wpływ globalizacji  
i rozwoju technologii na zmiany  
w zatrudnieniu oraz przemiany 
wewnątrzsektorowe  



III Dział: Rolnictwo (6 tematów) 

1. Temat: Czynniki rozwoju rolnictwa. 
Uczeń: 
 wymienia przyrodnicze  

i pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju 
rolnictwa 

 wymienia formy użytkowania ziemi 
 podaje rodzaje terenów tworzących 

strukturę użytków rolnych 
 

Uczeń: 
 określa udział użytków rolnych  

w powierzchni kraju w wybranych 
państwach 

 opisuje zróżnicowanie struktury 
użytków rolnych w wybranych 
krajach 

 omawia strukturę użytkowania ziemi 
i strukturę użytków rolnych w Polsce 

 
 
 

Uczeń: 
 opisuje przyrodnicze  

i pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju 
rolnictwa  

 porównuje strukturę użytków 
rolnych w Polsce ze strukturą 
użytków rolnych w wybranych 
krajach 

 
 

Uczeń: 
 wyjaśnia wpływ czynników 

przyrodniczych i czynników 
pozaprzyrodniczych na rozwój 
rolnictwa na świecie 

 porównuje strukturę użytkowania 
ziemi w Polsce ze strukturą 
użytkowania ziemi w wybranych 
krajach  

 omawia przyczyny dużego udziału 
gruntów ornych w strukturze 
użytkowania ziemi wybranych 
państw 

 
 
 
 

Uczeń: 
 omawia zmiany w strukturze 

użytkowania ziemi wybranych 
państw 

 

2. Temat: Typy rolnictwa i regiony rolnicze. 
Uczeń: 
 wymienia kryteria podziału rolnictwa 
 wymienia typy rolnictwa 
 wskazuje na mapie główne regiony 

rolnicze na świecie 
 

Uczeń: 
 wyjaśnia, na czym polega 

intensywność produkcji rolnej 
 

Uczeń: 
 omawia typy rolnictwa na świecie 
 analizuje różnice między rolnictwem 

intensywnym a rolnictwem 
ekstensywnym 

 

Uczeń: 
 omawia czynniki sprzyjające dużej 

wydajności rolnictwa w Europie 
Zachodniej 

 charakteryzuje rolnictwo pierwotne, 
rolnictwo tradycyjne i rolnictwo 
rynkowe 

 

Uczeń: 
 charakteryzuje główne regiony 

rolnicze świata  
 omawia dylematy związane  

z wykorzystywaniem roślin 
modyfikowanych genetycznie 

 

3. Rolnictwo uprzemysłowione i ekologiczne. 
Uczeń: 
 wymienia główne cechy rolnictwa 

uprzemysłowionego i rolnictwa 
ekologicznego 

 wyjaśnia znaczenie terminu GMO 
 wymienia państwa, w których 

uprawia się rośliny modyfikowane 
genetycznie 

 

Uczeń: 
 wskazuje główne różnice między 

rolnictwem ekstensywnym  
a rolnictwem intensywnym 

 omawia czynniki rozwoju rolnictwa 
uprzemysłowionego 

 przedstawia zasady rolnictwa 
ekologicznego 

 

Uczeń: 
 wykazuje różnice między rolnictwem 

uprzemysłowionym a rolnictwem 
ekologicznym oraz przedstawia ich 
wady i zalety 

 omawia areał upraw GMO 
 

Uczeń: 
 dokonuje analizy udziału rolnictwa 

ekologicznego w Polsce na tle innych 
krajów Unii Europejskiej 

 przedstawia skutki rozwoju rolnictwa 
uprzemysłowionego i rolnictwa 
ekologicznego 

 

Uczeń: 
 omawia czynniki, które wpływają  

na zróżnicowanie wysokości plonów 
zbóż w wybranych krajach 

 
 
 
 
 
 

Wymagania konieczne 
(ocena: dopuszczający - 2) 

Wymagania podstawowe 
(ocena: dostateczny - 3) 

Wymagania rozszerzające 
(ocena: dobry- 4) 

Wymagania dopełniające 
(ocena: bardzo dobry - 5) 

Wymagania wykraczające 
(ocena: celujący - 6) 

4. Główne obszary upraw. 
Uczeń: 
 wymienia główne rośliny uprawne 

Uczeń: 
 dokonuje podziału roślin uprawnych 

Uczeń: 
 opisuje rozmieszczenie i wielkość 

Uczeń: 
 charakteryzuje warunki uprawy roślin: 

Uczeń: 
 analizuje przestrzenne zróżnicowanie 



 wymienia głównych producentów 
ryżu, pszenicy i ziemniaków  
na świecie 

 

ze względu na cechy biologiczne 
 podaje przykłady zastosowania 

wybranych roślin uprawnych 
 

produkcji ważniejszych upraw  
na świecie 

 wymienia czołowych producentów 
wybranych roślin uprawnych 

 

zbożowych, strączkowych, bulwiastych  
i korzeniowych oraz przemysłowych,  
a także warzyw i owoców oraz używek 

 

chowu poszczególnych zwierząt 
gospodarskich i wyjaśnia jego 
przyczyny 

 
 
 

5. Główne obszary chowu zwierząt. 
Uczeń: 
 wyjaśnia różnicę między chowem  

a hodowlą zwierząt 
 wymienia typy chowu zwierząt 
 wymienia państwa o największym 

pogłowiu wybranych zwierząt 
gospodarskich 

 

Uczeń: 
 omawia różnice między chowem 

intensywnym a chowem 
ekstensywnym 

 przedstawia podział zwierząt 
gospodarskich i kierunki ich chowu 

 

Uczeń: 
 charakteryzuje rozmieszczenie 

i wielkość pogłowia wybranych 
zwierząt gospodarskich na świecie 

 

Uczeń: 
 omawia czynniki wpływające  

na zróżnicowanie gatunkowe chowu 
zwierząt gospodarskich na świecie 

 
 

Uczeń: 
 

6. Lasy na Ziemi. Gospodarka leśna. Rybactwo. 
Uczeń: 
 wymienia główne typy lasów 
 wyjaśnia znaczenie terminów: 

lesistość, wskaźnik lesistości 
 wymienia funkcje lasów 
 wyjaśnia znaczenie terminów: 

rybactwo, rybołówstwo, 
akwakultura, marikultura 

 wymienia najczęściej poławiane 
gatunki organizmów wodnych 

 wyjaśnia, czym jest przełowienie 

Uczeń: 
 wyjaśnia różnice między leśnictwem 

a gospodarką leśną  
 charakteryzuje główne typy lasów 
 przedstawia rozmieszczenie lasów  

na Ziemi 
 omawia zmiany lesistości w Polsce 
 opisuje funkcje lasów 
 omawia rozmieszczenie 

najważniejszych łowisk na świecie 
 podaje przyczyny przełowienia 
 wskazuje nadmiernie eksploatowane 

łowiska na mapie 
 

Uczeń: 
 przedstawia sposoby 

gospodarowania zasobami leśnymi 
 omawia udział oceanów  

w światowych połowach 
 przedstawia wielkość połowów  

i produkcji akwakulturowej  
na świecie 

Uczeń: 
 ocenia przestrzenne zróżnicowanie 

wskaźnika lesistości na świecie  
i w Polsce 

 wykazuje skutki rabunkowej 
gospodarki leśnej w wybranych 
regionach świata 

 omawia wzrost udziału akwakultury 
w rybactwie 

Uczeń: 
 uzasadnia konieczność racjonalnego 

gospodarowania zasobami leśnymi 
na świecie 

 rozumie zasady zrównoważonej 
gospodarki leśnej i ochrony przyrody 

 dostrzega związek między wielkością 
połowów i produkcji akwakulturowej 
a równowagą ekosystemów wodnych 

 podaje sposoby zapobiegania 
wyczerpywaniu się zasobów wód 
morskich i śródlądowych 

 
 
 

Wymagania konieczne 
(ocena: dopuszczający - 2) 

Wymagania podstawowe 
(ocena: dostateczny - 3) 

Wymagania rozszerzające 
(ocena: dobry - 4) 

Wymagania dopełniające 
(ocena: bardzo dobry - 5) 

Wymagania wykraczające 
(ocena: celujący - 6) 

IV Dział: Przemysł (8 tematów) 

1. Temat: Czynniki lokalizacji przemysłu. 
Uczeń: 
 dokonuje podziału czynników 

lokalizacji przemysłu 
 wymienia najważniejsze 

przyrodnicze, techniczno- 
-ekonomiczne i społeczno-polityczne 
czynniki lokalizacji przemysłu 

 

Uczeń: 
 wymienia różnice między 

przymusową a związaną lokalizacją 
przemysłu 

 omawia przyrodnicze czynniki 
lokalizacji przemysłu 

 

Uczeń: 
 omawia techniczno-ekonomiczne 

czynniki lokalizacji przemysłu 
 wymienia korzyści i niekorzyści 

aglomeracji 
 omawia proces deglomeracji 

przemysłu 
 opisuje społeczno-polityczne czynniki 

lokalizacji przemysłu 
 wymienia behawioralne czynniki 

Uczeń: 
 omawia wpływ czynników lokalizacji 

przemysłu na rozwój wybranych 
działów przemysłu i rozmieszczenie 
zakładów przemysłowych 

 opisuje zmiany znaczenia czynników 
lokalizacji przemysłu tradycyjnego  
i przemysłu zaawansowanych 
technologii w procesie rozwoju 
cywilizacyjnego 

Uczeń: 
 przedstawia przyczyny zmian roli 

czynników lokalizacji przemysłu  
w czasie 

 ocenia trafność lokalizacji wybranego 
zakładu przemysłowego w Polsce 

 



lokalizacji przemysłu 
 

 

2. Przemysł tradycyjny i zaawansowanych technologii. 
Uczeń: 
 wymienia działy przemysłu 

tradycyjnego i przemysłu 
zaawansowanych technologii  
(high-tech) 

 podaje czynniki lokalizacji przemysłu 
tradycyjnego i przemysłu high-tech 

 

Uczeń: 
 podaje cechy przemysłu tradycyjnego 

i przemysłu zaawansowanych 
technologii 

 porównuje czynniki lokalizacji 
przemysłu tradycyjnego z czynnikami 
przemysłu zaawansowanych 
technologii 

 

Uczeń: 
 porównuje cechy przemysłu 

tradycyjnego z cechami przemysłu 
zaawansowanych technologii 

 opisuje rozmieszczenie przemysłu 
tradycyjnego oraz przemysłu high- 
-tech na świecie  

 

Uczeń: 
 omawia znaczenie przemysłu 

zaawansowanych technologii 
 

Uczeń: 
 ocenia wpływ przemysłu 

zaawansowanych technologii  
na rozwój gospodarczy państw  
i jakość życia ludzi 

 

3. Zmiany w przemyśle na świecie. 
Uczeń: 
 wyjaśnia znaczenie terminów: 

industralizacja, dezidustrializacja, 
reindustrializacja 

 podaje przykłady dezindustrializacji  
i reindustrializacji na świecie  
i w Polsce 

 

Uczeń: 
 wskazuje różnice między 

dezindustrializacją  
a reindustrializacją przemysłu 

 podaje przyczyny dezindustrializacji 
 

Uczeń: 
 omawia przebieg dezindustrializacji 

w wybranych państwach świata 
 opisuje gospodarcze znaczenie 

reindustrializacji  
 

Uczeń: 
 podaje skutki dezindustrializacji  

w wybranych państwach świata 
 omawia przebieg industrializacji, 

dezidustrializacji i reindustrializacji  
w Polsce 

 

Uczeń: 
 omawia rolę reindustrializacji  

w gospodarce 
 

4. Obszary koncentracji przemysłu. 
Uczeń: 
 wymienia czynniki koncentracji 

przemysłu 
 wymienia formy koncentracji 

przemysłu tradycyjnego 
 

Uczeń: 
 przedstawia różnicę między 

ośrodkiem przemysłowym  
a okręgiem przemysłowym 

 omawia etapy rozwoju okręgu 
przemysłowego 

 wymienia formy koncentracji 
przemysłu high-tech 

 

Uczeń: 

 podaje rodzaje i przykłady okręgów 
przemysłowych na świecie 

 omawia rozmieszczenie ważniejszych 
okręgów przemysłowych na świecie 

 omawia czynniki warunkujące 
powstanie technopolii 

 

Uczeń: 

 omawia rozmieszczenie ośrodków i 
okręgów przemysłowych w Polsce 

 charakteryzuje wybrany okręg 
przemysłowy w Polsce 

 charakteryzuje wybrane technopolie 
na świecie i wskazuje je na mapie 

 wyjaśnia, czym są klastry, i omawia 
ich rolę w budowie gospodarki 
opartej na wiedzy 

 

Uczeń: 
 prezentuje zmiany struktury 

przestrzennej przemysłu 
tradycyjnego i przemysłu 
zaawansowanych technologii  
na świecie z uwzględnieniem Polski 

 

Wymagania konieczne 
(ocena: dopuszczający - 2) 

Wymagania podstawowe 
(ocena: dostateczny - 3) 

Wymagania rozszerzające 
(ocena: dobry - 4) 

Wymagania dopełniające 
(ocena: bardzo dobry - 5) 

Wymagania wykraczające 
(ocena: celujący - 6) 

5. Budownictwo. 
Uczeń: 
 wyjaśnia znaczenie terminu 

budownictwo 
 wymienia czynniki rozwoju 

budownictwa 
 

Uczeń: 
 przedstawia prawidłowości 

przestrzenne udziału budownictwa  
w strukturze zatrudnienia na świecie 

 

Uczeń: 
 przedstawia rolę budownictwa  

w gospodarce 
 

Uczeń: 
 przedstawia różne oblicza 

budownictwa na świecie i w Polsce 
 

Uczeń: 
 prezentuje argumenty 

przemawiające za potrzebą 
zharmonizowania stylu budownictwa 
z krajobrazem przyrodniczym  
i krajobrazem kulturowym 

 

6. Źródła energii i bilans energetyczny. 
Uczeń: Uczeń: Uczeń; Uczeń: Uczeń: 



 podaje nazwy odnawialnych  
i nieodnawialnych źródeł energii 

 wymienia główne surowce 
energetyczne  

 wymienia największych producentów 
surowców energetycznych na świecie 

 

 omawia źródła energii na świecie 
w podziale na odnawialne i 
nieodnawialne 

 przedstawia rozmieszczenie 
surowców energetycznych na świecie 

 wymienia odnawialne źródła energii 
 przedstawia bilans energetyczny  

i jego zmiany na przestrzeni wieków 
 

 charakteryzuje energetykę opartą  
na nieodnawialnych źródłach energii 

  charakteryzuje energetykę opartą  
na odnawialnych źródłach energii 

 określa udział poszczególnych źródeł 
energii w bilansie energetycznym 
świata 

 omawia bilans energetyczny Polski 
 

 opisuje skutki wzrostu 
zapotrzebowania na energię 

 omawia prawidłowości w zakresie 
zmian udziału źródeł odnawialnych 
źródeł w strukturze zużycia energii 

 

 omawia działania podejmowane  
na rzecz ograniczenia tempa wzrostu 
zużycia energii 

 opisuje nietypowe źródła energii  
na przykładzie Szwecji 

 

7. Produkcja i zużycie energii elektrycznej. 
Uczeń: 

 wymienia głównych producentów  
i konsumentów energii elektrycznej 
na świecie 

 wymienia typy elektrowni 
 

Uczeń: 

 wymienia głównych producentów  
i konsumentów energii elektrycznej 
na świecie 

 wymienia typy elektrowni 
 

Uczeń: 
 dostrzega prawidłowości w zmianach 

udziału nieodnawialnych  
i odnawialnych źródeł energii  
w bilansie energetycznym świata 

 przedstawia strukturę produkcji 
energii według typów elektrowni  
w wybranych krajach 

 porównuje strukturę produkcji 
energii elektrycznej w Polsce ze 
strukturą produkcji energii 
elektrycznej w wybranych krajach 
Europy i świata 

 omawia zmiany w strukturze zużycia 
energii elektrycznej w wybranych 
krajach 

 

Uczeń: 

 przedstawia zalety i wady wybranych 
typów elektrowni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczeń: 
 przedstawia związek między 

strukturą produkcji energii 
elektrycznej a bezpieczeństwem 
energetycznym kraju 

 

Wymagania konieczne 
(ocena: dopuszczający - 2) 

Wymagania podstawowe 
(ocena: dostateczny - 3) 

Wymagania rozszerzające 
(ocena: dobry - 4) 

Wymagania dopełniające 
(ocena: bardzo dobry - 5) 

Wymagania wykraczające 
(ocena: celujący - 6) 

8. Energetyka jądrowa. 
Uczeń: 

 wymienia kraje wytwarzające 
najwięcej energii jądrowej 

Uczeń: 
 omawia gospodarcze znaczenie 

energii elektrycznej  
 porównuje wielkość produkcji energii 

elektrycznej przypadającej na jedną 
osobę w wybranych krajach 

 opisuje udział energii jądrowej  
w całkowitej produkcji energii 
elektrycznej na świecie 

Uczeń: 
 omawia rozwój energetyki jądrowej 

na świecie 
 omawia znaczenie energetyki 

jądrowej na świecie 

Uczeń: 
 omawia pozytywne i negatywne 

skutki rozwoju energetyki jądrowej 
 omawia plany rozwoju energetyki 

jądrowej w Polsce 

Uczeń: 
 uzasadnia potrzebę społecznej 

debaty dotyczącej rozwoju 
energetyki jądrowej w Polsce 

 


