
KRYTERIA SUKCESU – geografia kl. 8 
 
 
I. Azja 
1. Scharakteryzuję środowisko przyrodnicze Azji. 
2. Wyjaśnię przyczyny powstawania oraz znaczenie monsunów. 
3. Wymienię azjatyckie rekordy przyrodnicze. 
4. Scharakteryzuję płytową budowę litosfery. 
5. Scharakteryzuję wulkanizm w Azji. 
6. Wymienię przyczyny i skutki trzęsień ziemi. Podam sposoby zapobiegania skutkom trzęsień ziemi. 
7. Scharakteryzuję przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa Azji. 
8. Wymienię główne uprawy kontynentu i rejony ich występowania. 
9. Scharakteryzuję położenie i środowisko przyrodnicze Japonii , Chin i Indii.  
10. Wymienię charakterystyczne cechy gospodarek tych krajów. 
11. Poznam problemy z którymi borykają się Japonia, Chiny i Indie.  
12. Wymienię kraje Bliskiego Wschodu.  Scharakteryzuję środowisko przyrodnicze tego regionu świata 
13. Wymienię cechy gospodarki tych krajów. 
14. Omówię problemy regionu Bliskiego Wschodu. 
 
II. Afryka 
1. Scharakteryzuję środowisko przyrodnicze Afryki. 
2. Wyjaśnię co to są prądy morskie i jaki maja wpływ na klimat kontynentu. 
3. Omówię cyrkulację powietrza w strefie międzyzwrotnikowej. 
4. Omówię strefowość klimatyczno -roślinno-glebową Afryki. 
5. Scharakteryzuję przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa Afryki. 
6. Omówię sposoby gospodarowania w Afryce.  
7. Wymienię główne uprawy kontynentu i rejony ich występowania. 
8. Scharakteryzuję czynniki wpływające na poziom rozwoju gospodarczego krajów Afryki. 
9. Scharakteryzuję położenie i  środowisko przyrodnicze Etiopii i Kenii. 
10. Wymienię przyczyny głodu i niedożywienia w Etiopii.  
11. Omówię walory przyrodnicze i kulturowe Kenii. 

 
III. Ameryka Północna i Ameryka Południowa 
1. Scharakteryzuję środowisko przyrodnicze Ameryki Północnej i Ameryki Południowej. 
2. Omówię  strefy klimatyczno-roślinne obu kontynentów. 
3. Wyjaśnię mechanizm powstawania tornad i cyklonów tropikalnych.  
4. Wymienię rejony świata w których występują zjawiska tornad i cyklonów tropikalnych.  
    Scharakteryzuję skutki ich występowania. 
5. Określę położenie Amazonii. Omówię walory przyrodnicze tego regionu. 
6. Wymienię ekologiczne następstwa wycinania lasów Amazonii. 
7. Omówię przyczyny zróżnicowania rasowego i etnicznego Ameryki. 
8. Scharakteryzuję sytuację rdzennej  ludności w Amerykach. Wymienię przyczyny i skutki zaniku  
    kultury rdzennych mieszkańców tych kontynentów. 
9. Wymienię czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności w Ameryce 
10. Wyjaśnię pojęcia: aglomeracja i megalopolis, podam przykłady. 
11. Scharakteryzuję negatywne skutki urbanizacji. 
12. Scharakteryzuję położenie Kanady i  USA 
13. Poznam cechy  środowiska przyrodniczego i ich wpływ na strukturę użytkowania ziemi w obu 

krajach. 
14. Wymienię cechy gospodarki  Kanady i USA. 
15. Wymienię przyczyny marnowania żywności w USA. 

 



IV. Australia i Oceania 
1. Scharakteryzuję środowisko przyrodnicze Australii. Wymienię relikty i endemity tego obszaru Ziemi. 
2. Omówię  strefy klimatyczne kontynentu. 
3. Wyjaśnię warunki powstawania basenów artezyjskich. 
4. Wyjaśnię czym jest Oceania. Określę jej położenie. 
5. Omówię rozmieszczenie ludności na terenie Australii. 
6. Scharakteryzuję sytuację rdzennych mieszkańców.  
7. Scharakteryzuję cechy gospodarki Australii. 

 

 
IV. Obszary okołobiegunowe 
1. Scharakteryzuję środowisko geograficzne Arktyki i Antarktyki.  
2. Nazwę rdzenną ludność Arktyki i wyjaśnię czym się zajmują. 
3. Scharakteryzuję zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów polarnych. 
4. Wyjaśnię status prawny Antarktyki. 
5. Wymienię zakres badań prowadzonych w obszarach okołobiegunowych. 
6. Omówię osiągnięcia polskich badaczy obszarów okołobiegunowych. 

 

 


