
Zakres materiału do testu przyrostu kompetencji z geografii w klasie II- zakres rozszerzony 

 

1.  Geografia jako nauka  przedmiot i cele badań geograficznych 

 sfery Ziemi 

 podział geografii na dyscypliny 

 miejsce geografii wśród innych nauk 

źródła informacji geograficznej 

  

2.  Kształt i rozmiary Ziemi  poglądy na kształt Ziemi 

 pomiary wielkości Ziemi 

współrzędne geograficzne 

  

3.  Mapa jako obraz Ziemi  mapa i plan 

 skala mapy 

 podział map 

generalizacja kartograficzna 

  

4.  Odwzorowania kartograficzne  siatka geograficzna a siatka kartograficzna 

 podział odwzorowań kartograficznych 

zniekształcenia na siatkach kartograficznych 

  

5.  Przedstawianie zjawisk na mapach  metody przedstawiania rzeźby terenu na mapach 

 ilościowe i jakościowe metody prezentacji zjawisk na mapach 

 interpolacja polowa 

GIS – cyfrowa metoda prezentacji zjawisk 

  

6.  

 

Inne sposoby prezentacji danych o przestrzeni 

geograficznej 

 formy przekazu informacji geograficznej 

 tabele statystyczne 

 wykresy i diagramy 

diagramy strukturalne 

   

7. Interpretacja mapy samochodowej  system nawigacji GPS 

 czytanie mapy samochodowej 

wykorzystanie mapy w różnych sytuacjach 

  

8. Odczytywanie treści mapy turystyczno- 

-topograficznej 

 czytanie mapy topograficznej 

 wysokość względna i bezwzględna na mapach topograficznych 

 odnajdywanie na mapie obiektów geograficznych 

 profil hipsometryczny 

średnie nachylenie terenu  

  

9. Interpretacja treści i wykorzystanie map 

turystyczno- 

-topograficznych 

 planowanie trasy wycieczki 

 odnajdywanie na mapie obiektów geograficznych 

 wykorzystanie nawigacji satelitarnej GPS 

wykorzystanie mapy w różnych sytuacjach 

  

  

 

Ruchy Ziemi 

10. Wszechświat  teorie na temat powstania i budowy wszechświata 

 typy galaktyk 

 jednostki odległości w astronomii 

 położenie Ziemi we wszechświecie 

gwiazdy i ich ewolucja 

  

11. Układ Słoneczny  powstanie Układu Słonecznego 

 powstawanie Ziemi 

ciała niebieskie tworzące Układ Słoneczny 

  



12. Ruch obiegowy Ziemi  sfera niebieska i układ horyzontalny 

 parametry ruchu obiegowego Ziemi 

 terminy: peryhelium, aphelium, ekliptyka 

 oświetlenie Ziemi w różnych porach roku 

 następstwa ruchu obiegowego Ziemi 

zaćmienie Słońca i zaćmienie Księżyca 

  

13. Strefy oświetlenia Ziemi  pasowy układ stref oświetlenia Ziemi 

 zmiany oświetlenia Ziemi w ciągu roku i ich wpływ na życie i działalność człowieka 

 wysokość górowania Słońca na różnych szerokościach geograficznych  

pozorna wędrówka Słońca na niebie w poszczególnych dniach astronomicznych pór roku 

  

14. Ruch obrotowy Ziemi  ruch obrotowy 

 terminy: doba słoneczna, doba gwiazdowa, prędkość kątowa, prędkość liniowa 

 dowody na ruch obrotowy 

 siła Coriolisa 

 następstwa ruchu obrotowego 

fazy Księżyca 

  

15. Rachuba czasu na Ziemi – czas słoneczny  jednostki czasu 

czas słoneczny 

  

16. Czas strefowy i urzędowy   czas uniwersalny, strefowy i urzędowy 

 granica zmiany daty 

kalendarze 

  

     

   

 

Atmosfera 

17. Skład i budowa atmosfery  kształtowanie się atmosfery 

 skład powietrza atmosferycznego 

 stałe i zmienne składniki atmosfery 

 budowa atmosfery 

 cechy pola magnetycznego Ziemi 

 powstawanie zorzy polarnej 

znaczenie atmosfery 

  

18. Obieg ciepła  promieniowanie bezpośrednie i rozproszone 

 bilans promieniowania 

wymiana ciepła 

  

19. Czynniki kształtujące rozkład temperatury   temperatura powietrza jako element pogody 

 czynniki wpływające na rozkład temperatury powietrza 

 zróżnicowanie temperatury powietrza na Ziemi 

średnia temperatura powietrza i amplituda temperatury powietrza 

  

20. Ruchy powietrza atmosferycznego  ciśnienie atmosferyczne 

 wyż baryczny, niż baryczny 

 rozkład ciśnienia atmosferycznego na kuli ziemskiej 

ruchy powietrza atmosferycznego 

  

21. Globalna cyrkulacja atmosfery. Pasaty i monsuny  cyrkulacja powietrza w strefie międzyzwrotnikowej 

 powstawanie wiatrów stałych – pasaty 

 cyrkulacja powietrza w strefach umiarkowanych 

 cyrkulacja w strefach okołobiegunowych 

cyrkulacja monsunowa 

  

22. Rodzaje wiatrów lokalnych wiatry lokalne – bryza, fen, wiatr górski, dolinny, bora   



23. Wilgotność powietrza i opady atmosferyczne  wilgotność powietrza 

 miary wilgotności powietrza 

 kondensacja i resublimacja 

 powstawanie chmur 

 rodzaje opadów i osadów atmosferycznych 

 typy opadów atmosferycznych 

rozmieszczenie opadów na Ziemi 

  

24. Masy powietrza i fronty atmosferyczne  rodzaje mas powietrza 

rodzaje i rozmieszczenie frontów atmosferycznych na Ziemi 

  

25. Prognozowanie pogody  elementy pogody 

 podstawy prognozowania pogody 

mapy synoptyczne 

  

26. Klimaty kuli ziemskiej  czynniki kształtujące klimat 

 klasyfikacja klimatyczna: klimaty strefowe i astrefowe 

 klimatogramy 

 piętrowość klimatyczna w górach 

miejskie wyspy ciepła 

  

27. Zmiany atmosfery i klimatu  efekt cieplarniany 

 naturalne zmiany klimatu 

 niszczenie warstwy ozonowej 

znaczenie ozonosfery 

  

28. Ekstremalne zjawiska atmosferyczne i ich skutki  ekstremalne zjawiska atmosferyczne: tornada, cyklony tropikalne 

 susze i ich skutki 

obszary zagrożone pustynnieniem 

  

  

 

Hydrosfera 

29. Cykl hydrologiczny  powstanie hydrosfery 

 zasoby wodne Ziemi 

 obieg wody w przyrodzie 

 bilans wodny 

fizyczne i chemiczne właściwości wody 

  

 

30. Oceany i morza  podział wszechoceanu 

 typy mórz 

 skład chemiczny wody morskiej 

 poziomy i pionowy rozkład zasolenia 

 zróżnicowanie temperatury wód oceanicznych 

gęstość wody morskiej 

  

31. Dynamika oceanów – prądy morskie, falowanie  przyczyny powstawania prądów morskich 

 rodzaje prądów morskich 

 falowanie wiatrowe 

 El Niño 

tsunami 

  

32. Dynamika oceanów – pływy morskie, sejsze, 

upwelling 

 pływy morskie 

 sejsze 

 upwelling 

gospodarcze wykorzystanie oceanów 

  



33. Zróżnicowanie sieci rzecznej na Ziemi  rzeka i jej dorzecze 

 rodzaje rzek 

 powodzie 

gospodarcze znaczenie rzek 

  

34. Ustroje rzeczne  rodzaje ustrojów rzecznych 

 zależność między strefą klimatyczną a ustrojem rzecznym 

 

  

35. Jeziora  powstawanie jezior 

 kryteria podziału jezior 

 genetyczne typy jezior 

 zbiorniki sztuczne 

 znaczenie jezior 

 etapy zarastania jezior 

bagna i torfowiska 

  

36. Lodowce górskie  warunki powstawania lodowców górskich 

 przebieg granicy wiecznego śniegu 

 powstawanie lodu lodowcowego 

 typy lodowców górskich 

ruch lodowca 

  

37. Lądolody i wieloletnia zmarzlina  lądolody 

 wieloletnia zmarzlina 

bariera lodowa 

  

38. Wody podziemne  pochodzenie wód podziemnych 

 charakterystyka wód podziemnych 

 rodzaje wód podziemnych 

 wody artezyjskie i subartezyjskie 

 gejzery 

 rodzaje źródeł 

wykorzystanie wód podziemnych 

  

     

    

 

Procesy endogeniczne 

39. Budowa wnętrza Ziemi  metody badań wnętrza Ziemi 

 właściwości fizyczne wnętrza Ziemi 

 budowa wnętrza Ziemi 

skorupa ziemska 

  

40. Minerały i skały  minerały jako składniki skorupy ziemskiej 

 cechy różniące minerały 

 skały i ich podział 

 typy złóż mineralnych 

zastosowanie gospodarcze skał 

  

41. Odtwarzanie i datowanie dziejów Ziemi  podział geologii historycznej 

 metody określania wieku względnego i bezwzględnego 

 skamieniałości 

 podział dziejów Ziemi 

analiza profilu geologicznego 

  

42. Kronika dziejów Ziemi wydarzenia geologiczne, klimatyczne i przyrodnicze w dziejach Ziemi   



43. Tektonika płyt litosfery  teoria dryfu kontynentów 

 teoria tektoniki płyt litosfery 

 etapy rozwoju ryftu 

procesy zachodzące w strefie spredingu i subdukcji 

  

44. Ruchy górotwórcze  rodzaje procesów endogenicznych (wewnętrznych) 

 ruchy górotwórcze (orogenezy) 

obszary fałdowań  

  

45. Deformacje tektoniczne i typy genetyczne gór  deformacje tektoniczne 

typy genetyczne gór 

  

46. Plutonizm i wulkanizm  plutonizm 

 typy intruzji magmatycznych 

 wulkanizm 

 typy wulkanów 

 rozmieszczenie wulkanów 

skutki erupcji wulkanicznych 

  

47. Trzęsienia ziemi  powstawanie trzęsień ziemi 

 rodzaje trzęsień ziemi 

 rozmieszczenie trzęsień ziemi 

skutki trzęsień ziemi 

  

48. Ruchy epejrogeniczne oraz izostatyczne  przyczyny powstawania ruchów epejrogenicznych 

 skutki procesów epejrogenicznych 

ruchy izostatyczne 

  

49. Wielkie formy ukształtowania lądów  ukształtowanie poziome 

 ukształtowanie pionowe 

 formy ukształtowania lądów 

krzywa hipsograficzna 

  

50. Wielkie formy ukształtowania oceanów  formy dna oceanicznego 

 rozmieszczenie form ukształtowania dna oceanicznego 

 ukształtowanie głębokościowe oceanów 

krzywa batymetryczna 

  

     

    

 

Procesy egzogeniczne 

51. Wietrzenie skał  klasyfikacja procesów egzogenicznych 

 przebieg procesu wietrzenia 

 rodzaje wietrzenia 

intensywność wietrzenia 

  

52. Ruchy masowe  rodzaje ruchów masowych 

 przyczyny powstawania ruchów masowych 

ruchy masowe a działalność człowieka 

  

53. Procesy krasowe  właściwości rozpuszczające wody 

 czynniki wpływające na tempo rozpuszczania skał 

 rzeźba krasowa 

formy krasu powierzchniowego i podziemnego 

  



54. Rzeźbotwórcza działalność rzek   działalność erozyjna rzek 

 czynniki wpływające na intensywność erozji 

 działalność rzeki w górnym, środkowym i dolnym biegu 

 powstawanie meandrów i teras rzecznych 

 typy ujść rzecznych 

rzeźbotwórcza działalność wód opadowych 

  

55. Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich  niszcząca działalność lodowca górskiego 

 działalność transportowa lodowca górskiego 

 akumulacyjna działalność lodowca górskiego 

formy rzeźby powstałe wskutek działalności lodowców górskich 

  

56. Rzeźbotwórcza działalność lądolodów i wód 

polodowcowych 

 formy powstałe wskutek działalności lądolodów 

 krajobraz młodoglacjalny i staroglacjalny 

działalność wód fluwioglacjalnych 

  

57. Rzeźbotwórcza działalność wiatru  czynniki wpływające na działalność eoliczną 

 formy erozyjne 

 transport wiatrowy 

 działalność akumulacyjna wiatru 

 rodzaje wydm 

 rodzaje pustyń 

 powstawanie pokryw lessowych 

zagrożenia dla działalności człowieka związane z erozyjną działalnością wiatru 

  

58. Rzeźbotwórcza działalność morza  niszcząca działalność morza 

 powstawanie klifu 

 elementy wybrzeża stromego i płaskiego 

budująca działalność morza 

  

59. Typy wybrzeży morskich  typy wybrzeży 

wybrzeża powstałe przy współudziale organizmów żywych 

  

     

    

 

Biosfera, pedosfera 

60. Powstawanie gleb  procesy glebotwórcze 

 poziomy glebowe 

 czynniki glebotwórcze 

 kompleksy rolniczej przydatności gleb 

 żyzność i urodzajność 

odczyn gleby 

  

61. Typy genetyczne gleb  gleby strefowe 

 rozmieszczenie gleb strefowych 

 profile wybranych typów gleb 

 gleby strefowe, astrefowe i pozastrefowe 

degradacja pokrywy glebowej 

  

62. Świat roślin  zbiorowiska roślinne 

 strefy roślinne 

piętrowość klimatyczno-roślinna 

  

63. Świat zwierząt  występowanie zwierząt na Ziemi 

 królestwa i krainy zoogeograficzne 

 przystosowanie zwierząt do życia 

fauna mórz i oceanów 

  



64. Strefy krajobrazowe na Ziemi  komponenty środowiska 

 strefy krajobrazowe 

oddziaływanie komponentów środowiska przyrodniczego na człowieka 

  

65. Interakcje między poszczególnymi sferami Ziemi zależności pomiędzy poszczególnymi sferami Ziemi   

 

Geografia społeczno- ekonomiczna 

 

 

66. Klasyfikacja państw świata  podział państw świata 

 analiza mapy politycznej świata 

 podział terytorialny mórz i oceanów 

podział wpływów na Antarktydzie 

 

67. Zmiany na mapie politycznej świata  kształtowanie się mapy politycznej świata do 1989 r. 

 następstwa przemian społeczno-ustrojowych po 1989 r. 

 państwa powstałe w Europie po 1989 r. 

ustroje polityczne na świecie 

 

68. Mierniki poziomu rozwoju krajów   główne mierniki i wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego 

 kryteria podziału państw wg PKB na jednego mieszkańca oraz HDI 

zróżnicowanie państw pod względem poziomu rozwoju gospodarczego 

 

 

 Ludność i urbanizacja  

 

69. Liczba ludności świata i jej zmiany  etapy zaludniania Ziemi 

 dynamika zmian liczby ludności 

 zróżnicowanie przyrostu naturalnego na świecie 

 współczynnik przyrostu naturalnego 

prognozy zmian liczby ludności świata 

 

70. Teoria rozwoju demograficznego  teorie rozwoju społeczeństw 

 model przejścia demograficznego 

 eksplozja demograficzna i implozja demograficzna 

 przyczyny i skutki eksplozji demograficznej oraz implozji demograficznej 

model przejścia epidemiologicznego 

 

71. Zróżnicowanie demograficzne społeczeństw  struktura wieku społeczeństwa 

 starzenie się społeczeństwa i skutki tego zjawiska 

 średnia długość trwania życia w wybranych krajach 

 struktura płci 

współczynnik feminizacji i współczynnik maskulinizacji 

 

72. Rozmieszczenie ludności na świecie  cechy rozmieszczenia ludności na świecie 

 czynniki rozmieszczenia ludności 

 bariery osadnicze 

 gęstość zaludnienia 

 obszary największej i najmniejszej koncentracji ludności na świecie 

skutki nierównomiernego rozmieszczenia ludności 

 

73. Przyczyny i konsekwencje migracji ludności  klasyfikacja migracji 

 przyczyny i konsekwencje migracji ludności 

 współczynnik przyrostu rzeczywistego 

 współczesne migracje zewnętrzne i wewnętrzne 

problem uchodźstwa 

 



74. Zróżnicowanie rasowe i narodowościowe 

ludności 

 odmiany ludzkie i ich rozmieszczenie 

 rasizm  

 języki na świecie 

 zróżnicowanie narodowościowe  

i jego skutki 

 

 

75. Zróżnicowanie religijne i kulturowe ludności  religie świata 

 struktura wyznaniowa na świecie 

 zróżnicowanie kulturowe ludności na świecie 

kręgi kulturowe 

 

76. Struktura zawodowa ludności świata  kategorie ludności na rynku pracy 

 struktura zawodowa wybranych państw 

 współczynnik aktywności zawodowej 

 czynniki decydujące o aktywności zawodowej 

 zmiany struktury zatrudnienia wg sektorów gospodarki następujące wraz z rozwojem gospodarczym 

fazy rozwoju gospodarczego 

 

77. Bezrobocie na świecie  zjawisko bezrobocia 

 przyczyny bezrobocia na świecie 

 rodzaje bezrobocia 

 współczynnik (stopa) bezrobocia 

 skutki bezrobocia 

 działania podejmowane w celu ograniczenia bezrobocia 

problem pracy dzieci 

  

78. Geograficzne uwarunkowania stanu zdrowia 

ludności świata 

 czynniki wpływające na stan zdrowia 

 przyczyny i skutki występowania chorób 

 choroby cywilizacyjne 

 typowe choroby w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego 

 przyczyny zgonów na świecie 

działania na rzecz zwalczania chorób 

 

79. Osadnictwo wiejskie i miejskie  rodzaje jednostek osadniczych 

 czynniki lokalizacji i rozwoju jednostek osadniczych 

 funkcje wsi 

 typy genetyczne kształtów wsi 

 fizjonomia miast 

miasta i ich funkcje 

 

80. Urbanizacja na świecie  płaszczyzny urbanizacji 

 fazy urbanizacji 

 wskaźnik urbanizacji 

 typy zespołów miejskich 

 przyczyny i skutki urbanizacji 

 zróżnicowanie poziomu urbanizacji na świecie 

problemy wielkich miast 

 

 

 


