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I. CELE EDUKACYJNE PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA  

Z GEOGRAFII: 

           

 

W podstawie programowej kształcenia ogólnego, którą zawiera rozporządzenie. 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół sformułowano następujące cele edukacyjne, które będą 

realizowane w poszczególnych klasach na lekcjach geografii według programu 

nauczania  Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic serii „Planeta Nowa” wydawnictwa 

Nowej Ery. Przedmiotowe Zasady Oceniania w zakresie nauczania geografii w szkole 

podstawowej skorelowane są z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania  

PSP  w Gidlach.  

 

 

 

 

 

II. TREŚCI  PROGRAMOWE 

 

Wymagania szczegółowe: 

 

1. Mapa Polski: mapa ogólnogeograficzna, krajobrazowa, turystyczna (drukowana 

i cyfrowa), skala mapy, znaki na mapie, treść mapy. Uczeń: 

1. stosuje legendę mapy do odczytywania informacji oraz skalę mapy do obliczania 

odległości między wybranymi obiektami; 

2. rozpoznaje na mapie składniki krajobrazu Polski; 

3. czyta treść mapy Polski; 

4. czyta treść mapy lub planu najbliższego otoczenia szkoły, odnosząc je do elementów 

środowiska geograficznego obserwowanych w terenie. 

2. Krajobrazy Polski: wysokogórski (Tatry), wyżynny (Wyżyna Krakowsko-

Częstochowska), nizinny (Nizina Mazowiecka), pojezierny (Pojezierze 

Mazurskie), nadmorski (Pobrzeże Słowińskie), wielkomiejski (Warszawa), 

miejsko-przemysłowy (Wyżyna Śląska), rolniczy (Wyżyna Lubelska). Uczeń: 

1. wskazuje na mapie położenie krain geograficznych Polski; 

2. przedstawia główne cechy krajobrazów Polski oraz wykazuje ich zróżnicowanie; 

3. rozpoznaje krajobrazy Polski w opisach oraz na filmach i ilustracjach; 

4. przedstawia podstawowe zależności między składnikami poznawanych krajobrazów; 

5. opisuje zajęcia, tradycje rodzinne i zwyczaje mieszkańców wybranych krain 

geograficznych Polski; 

6. opisuje najważniejsze obiekty dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Polski oraz 

wskazuje je na mapie; 

7. przedstawia pozytywne i negatywne zmiany w krajobrazach powstałe w wyniku 

działalności człowieka; 
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8. dokonuje oceny krajobrazu najbliższego otoczenia szkoły pod względem jego piękna oraz 

ładu i estetyki zagospodarowania podczas zajęć realizowanych w terenie oraz proponuje 

zmiany w jego zagospodarowaniu; 

9. przyjmuje postawę szacunku wobec środowiska przyrodniczego i kulturowego Polski. 

3. Lądy i oceany na Ziemi: rozmieszczenie lądów i oceanów, pierwsze wyprawy 

geograficzne. Uczeń: 

1. wskazuje na globusie i mapie świata: bieguny, równik, południk zerowy i 180°, półkule, 

zwrotniki i koła podbiegunowe; 

2. wymienia nazwy kontynentów i oceanów oraz wskazuje ich położenie na globusie i mapie 

świata oraz określa ich położenie względem równika i południka zerowego; 

3. wskazuje na mapie wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi i akweny morskie na 

trasach pierwszych wypraw geograficznych. 

4. Krajobrazy świata: wilgotnego lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej, 

sawanny i stepu, pustyni gorącej i lodowej, tajgi i tundry, śródziemnomorski, 

wysokogórski Himalajów; strefowość a piętrowość klimatyczno-roślinna na 

świecie. Uczeń: 

1. wskazuje na mapie położenie poznawanych typów krajobrazów; 

2. odczytuje wartość i opisuje przebieg temperatury powietrza oraz rozkład opadów 

atmosferycznych na podstawie klimatogramów i map klimatycznych; 

3. przedstawia główne cechy i porównuje poznawane krajobrazy świata oraz rozpoznaje je w 

opisach, na filmach i ilustracjach; 

4. rozpoznaje rośliny i zwierzęta typowe dla poznawanych krajobrazów; 

5. prezentuje niektóre przykłady budownictwa, sposobów gospodarowania, głównych zajęć 

mieszkańców poznawanych obszarów; 

6. identyfikuje współzależności między składnikami poznawanych krajobrazów i warunkami 

życia człowieka; 

7. ustala zależności między położeniem wybranych krajobrazów na kuli ziemskiej, 

warunkami klimatycznymi i głównymi cechami krajobrazów. 

5. Ruchy Ziemi: Ziemia w ; ruch obrotowy i obiegowy; następstwa ruchów Ziemi. 

Uczeń: 

1. dokonuje pomiaru wysokości Słońca w trakcie zajęć w terenie oraz porównuje wyniki 

uzyskane w różnych porach dnia i roku; 

2. demonstruje przy użyciu modeli (np. globusa lub tellurium) ruch obrotowy Ziemi, określa 

jego kierunek, czas trwania, miejsca wschodu i zachodu Słońca oraz południa 

słonecznego; 

3. wyjaśnia związek między ruchem obrotowym a widomą wędrówką i górowaniem Słońca, 

istnieniem dnia i nocy, dobowym rytmem życia człowieka i przyrody, występowaniem 

stref czasowych; 

4. demonstruje przy użyciu modeli (np. tellurium lub globusów) ruch obiegowy Ziemi; 

5. przedstawia zmiany w oświetleniu Ziemi w pierwszych dniach astronomicznych pór roku; 

6. wykazuje związek między ruchem obiegowym Ziemi a strefami jej oświetlenia oraz 

strefowym zróżnicowaniem klimatu i krajobrazów na Ziemi. 
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6. Współrzędne geograficzne: szerokość i długość geograficzna; położenie 

matematyczno-geograficzne punktów i obszarów; rozciągłość południkowa  

i równoleżnikowa. Uczeń: 

1. odczytuje szerokość i długość geograficzną wybranych punktów na globusie i na mapie; 

2. na podstawie podanych współrzędnych geograficznych wskazuje położenie punktów  

i obszarów na mapach w różnych skalach; 

3. wyznacza w terenie współrzędne dowolnych punktów (za pomocą mapy lub GPS). 

7. Geografia Europy: położenie i granice kontynentu; podział polityczny Europy; 

główne cechy środowiska przyrodniczego Europy; zjawiska występujące na 

granicach płyt litosfery; zróżnicowanie ludności oraz starzenie się społeczeństw; 

największe europejskie metropolie; zróżnicowanie źródeł energii w krajach 

europejskich; rolnictwo, przemysł i usługi w wybranych krajach europejskich; 

turystyka w Europie Południowej. Uczeń: 

1. charakteryzuje położenie, przebieg granic oraz linii brzegowej Europy; 

2. przedstawia podział polityczny Europy oraz rolę Unii Europejskiej w przemianach 

społecznych i gospodarczych kontynentu; 

3. charakteryzuje ukształtowanie powierzchni Europy; 

4. na przykładzie Islandii określa związek między położeniem na granicy płyt litosfery  

a występowaniem wulkanów i trzęsień ziemi; 

5. przedstawia zróżnicowanie klimatyczne Europy oraz czynniki, które o nim decydują; 

6. wyjaśnia rozmieszczenie ludności oraz główne przyczyny i skutki starzenia się 

społeczeństw w Europie; 

7. wyjaśnia przyczyny i konsekwencje zróżnicowania demograficznego ludności Europy; 

8. ocenia społeczno-ekonomiczne i kulturowe konsekwencje migracji na obszarze Europy; 

9. określa podobieństwa i różnice między wielkimi miastami Europy: Londynem i Paryżem; 

10. porównuje cechy rolnictwa Danii i Węgier; 

11. wykazuje związek między cechami środowiska przyrodniczego wybranych krajów Europy 

a wykorzystaniem różnych źródeł energii; 

12. przedstawia znaczenie nowoczesnego przemysłu i usług w gospodarce na przykładzie 

Francji; 

13. wykazuje związki między rozwojem turystyki w Europie Południowej a warunkami 

przyrodniczymi oraz dziedzictwem kultury śródziemnomorskiej; 

14. przyjmuje postawę szacunku i zrozumienia innych kultur przy zachowaniu poczucia 

wartości dziedzictwa kulturowego własnego kraju. 

8. Sąsiedzi Polski: przemiany przemysłu w Niemczech; dziedzictwo kulturowe 

Litwy i Białorusi; środowisko przyrodnicze i atrakcje turystyczne Czech  

i Słowacji; problemy polityczne, społeczne i gospodarcze Ukrainy; zróżnicowanie 

przyrodnicze i społeczno-gospodarcze Rosji; relacje Polski  

z sąsiadami. Uczeń: 

1. charakteryzuje przemiany w strukturze przemysłu w Niemczech na przykładzie Nadrenii 

Północnej-Westfalii; 

2. projektuje trasę wycieczki po Litwie i Białorusi uwzględniającej wybrane walory 

środowiska przyrodniczego i kulturowego; 

3. przedstawia przykłady atrakcji turystycznych i rekreacyjno-sportowych Czech  

i Słowacji; 
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4. rozumie problemy polityczne, społeczne i gospodarcze Ukrainy; 

5. wykazuje zróżnicowanie środowiska przyrodniczego i charakteryzuje gospodarkę Rosji; 

6. charakteryzuje relacje Polski z krajami sąsiadującymi; 

7. rozumie potrzebę kształtowania dobrych relacji Polski z jej sąsiadami. 

9. Środowisko przyrodnicze Polski na tle Europy: położenie geograficzne Polski; 

wpływ ruchów górotwórczych i zlodowaceń na rzeźbę Europy i Polski; 

przejściowość klimatu Polski; Morze Bałtyckie; główne rzeki Polski i ich systemy 

na tle rzek Europy oraz ich systemów; główne typy gleb w Polsce; lasy w Polsce; 

dziedzictwo przyrodnicze Polski, surowce mineralne Polski. Uczeń: 

1. określa położenie fizycznogeograficzne i polityczne Polski, wskazuje na mapie przebieg 

jej granic (w tym morskich wód wewnętrznych); 

2. odczytuje szerokość i długość geograficzną wybranych punktów na mapie Polski  

i Europy; 

3. na podstawie podanych współrzędnych geograficznych wskazuje skrajne punkty Polski i 

Europy oraz wyjaśnia konsekwencje rozciągłości południkowej i równoleżnikowej ich 

obszarów; 

4. podaje nazwy województw i ich stolic oraz wskazuje je na mapie; 

5. przedstawia wpływ ruchów górotwórczych i zlodowaceń w Europie na ukształtowanie 

powierzchni Polski; 

6. prezentuje główne czynniki kształtujące klimat Polski; 

7. charakteryzuje elementy klimatu Polski oraz długość okresu wegetacyjnego; 

8. wyjaśnia wpływ zmienności pogody w Polsce na rolnictwo, transport i turystykę; 

9. charakteryzuje środowisko przyrodnicze Morza Bałtyckiego oraz przyczyny degradacji 

jego wód; 

10. opisuje walory przyrodnicze Wisły i Odry, charakteryzuje systemy rzeczne obu tych rzek 

oraz porównuje je z wybranymi systemami rzecznymi w Europie; 

11. wyróżnia najważniejsze cechy gleby brunatnej, bielicowej, czarnoziemu, mady  

i rędziny, wskazuje ich rozmieszczenie na mapie Polski oraz ocenia przydatność rolniczą; 

12. rozróżnia rodzaje lasów w Polsce (na podstawie filmu, ilustracji lub w terenie) oraz 

wyjaśnia zróżnicowanie przestrzenne wskaźnika lesistości Polski; 

13. wymienia formy ochrony przyrody w Polsce, wskazuje na mapie parki narodowe oraz 

podaje przykłady rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i pomników przyrody 

występujących na obszarze własnego regionu; 

14. podaje argumenty za koniecznością zachowania walorów dziedzictwa przyrodniczego; 

15. wskazuje na mapie rozmieszczenie głównych surowców mineralnych Polski oraz omawia 

ich znaczenie gospodarcze; 

16. przyjmuje postawę współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego Polski. 

10. Społeczeństwo i gospodarka Polski na tle Europy: rozmieszczenie ludności, 

struktura demograficzna Polski (wiekowa, narodowościowa, wyznaniowa, 

wykształcenia, zatrudnienia); migracje Polaków na tle współczesnych ruchów 

migracyjnych w Europie; zróżnicowanie polskich miast; sektory gospodarki 

Polski; rolnictwo Polski; zmiany struktury przemysłu Polski; zróżnicowanie 

usług i ich rola w rozwojugospodarki; rozwój komunikacji; gospodarka morska; 

atrakcyjność turystyczna Polski. Uczeń: 
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1. wyjaśnia zróżnicowanie gęstości zaludnienia na obszarze Polski na podstawie map 

tematycznych; 

2. analizuje zmiany liczby ludności Polski i Europy po 1945 r. na podstawie danych 

statystycznych; 

3. charakteryzuje struktury płci i wieku ludności Polski na podstawie piramidy płci i wieku; 

4. porównuje zmiany w przyroście naturalnym i rzeczywistym ludności w Polsce  

i wybranych krajach Europy; 

5. formułuje hipotezy dotyczące przyczyn i skutków migracji zagranicznych w Polsce; 

6. porównuje i wyjaśnia zróżnicowanie narodowościowe, etniczne i wyznaniowe ludności 

Polski i wybranych państw europejskich; 

7. wykazuje znaczenie poszczególnych sektorów gospodarki w rozwoju kraju oraz określa 

różnice w strukturze zatrudnienia ludności w  Polsce i w wybranych państwach 

europejskich; 

8. porównuje wielkość bezrobocia w Polsce i innych krajach europejskich oraz określa jego 

przyczyny i skutki w Polsce; 

9. analizuje poziom urbanizacji w Polsce i Europie, rozmieszczenie i wielkość miast w 

Polsce oraz identyfikuje przyczyny rozwoju największych polskich miast; 

10. opisuje warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa w Polsce; 

11. przedstawia przestrzenne zróżnicowanie głównych upraw i chowu zwierząt w Polsce oraz 

ich znaczenie gospodarcze; 

12. wyjaśnia przyczyny zmian w strukturze przemysłu Polski; 

13. podaje przykłady różnych rodzajów usług w Polsce oraz ocenia znaczenie transportu  

i łączności dla jakości życia mieszkańców i rozwoju gospodarczego naszego kraju; 

14. ocenia możliwości rozwoju gospodarki morskiej w Polsce; 

15. charakteryzuje na przykładach walory turystyczne Polski oraz wybrane obiekty z Listy 

Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości położone w Polsce, 

dokonując refleksji nad ich wartością; 

16. podaje przykłady osiągnięć Polaków w różnych dziedzinach życia społeczno-

gospodarczego oraz sukcesów polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej; 

17. jest świadomy tego, że może mieć w przyszłości wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy 

i kulturowy Polski. 

11. Relacje między elementami środowiska geograficznego na przykładzie 

wybranych obszarów Polski. Wpływ: sposobu zagospodarowania dorzecza na 

występowanie powodzi; warunków przyrodniczych (zasobów surowców 

mineralnych, wiatru, wód i usłonecznienia) i pozaprzyrodniczych na energetykę; 

rozwoju dużych miast na przekształcenia strefy podmiejskiej; procesów 

migracyjnych na strukturę wieku i zmiany w zaludnieniu obszarów wiejskich; 

przemian gospodarczych po 1989 r. na zmiany struktury zatrudnienia; 

transportu na rozwój działalności gospodarczej; walorów środowiska 

przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego na rozwój turystyki. Uczeń: 

1. analizuje i porównuje konsekwencje stosowania różnych metod ochrony 

przeciwpowodziowej oraz określa wpływ zabudowy obszarów zalewowych i sztucznych 

zbiorników wodnych na występowanie i skutki powodzi na przykładzie Dolnego Śląska  

i Małopolski; 

2. analizuje warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze sprzyjające lub ograniczające 

produkcję energii ze źródeł nieodnawialnych i odnawialnych oraz określa ich wpływ na 

rozwój energetyki na przykładzie województw pomorskiego i łódzkiego; 
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3. identyfikuje związki między rozwojem dużych miast a zmianami w strefach podmiejskich 

w zakresie użytkowania i zagospodarowania terenu, stylu zabudowy oraz struktury 

ludności na przykładzie obszarów metropolitalnych Warszawy i Krakowa; 

4. wyjaśnia wpływ migracji na strukturę wieku i zmiany w zaludnieniu na obszarach 

wiejskich na przykładach wybranych gmin województw zachodniopomorskiego  

i podlaskiego; 

5. wykazuje wpływ przemian politycznych i gospodarczych w Polsce po 1989 r. na zmiany 

struktury zatrudnienia na przykładzie konurbacji katowickiej i aglomeracji łódzkiej; 

6. identyfikuje związki między przebiegiem autostrad i dróg ekspresowych a lokalizacją 

przedsiębiorstw przemysłowych, centrów logistycznych i handlowych w obszarze 

metropolitalnym Wrocławia oraz między transportem morskim a lokalizacją inwestycji 

przemysłowych i usługowych na przykładzie Trójmiasta; 

7. określa wpływ walorów przyrodniczych Pobrzeża Bałtyku oraz dziedzictwa kulturowego 

Małopolski na rozwój turystyki na tych obszarach. 

12. Własny region: źródła informacji o regionie; dominujące cechy środowiska 

przyrodniczego, struktury demograficznej oraz gospodarki; walory turystyczne; 

współpraca międzynarodowa. Uczeń: 

1. wskazuje położenie swojego regionu geograficznego na mapie Polski; 

2. charakteryzuje środowisko przyrodnicze regionu oraz określa jego główne cechy na 

podstawie map tematycznych; 

3. rozpoznaje skały występujące we własnym regionie; 

4. prezentuje główne cechy struktury demograficznej ludności i gospodarki regionu na 

podstawie wyszukanych danych statystycznych i map tematycznych; 

5. przedstawia w dowolnej formie (np. prezentacji multimedialnej, plakatu, filmu, wystawy 

fotograficznej) przyrodnicze i kulturowe walory regionu; 

6. projektuje trasę wycieczki krajoznawczej po własnym regionie na podstawie wyszukanych 

źródeł informacji oraz w miarę możliwości przeprowadza ją w terenie; 

7. wykazuje zależności między elementami środowiska geograficznego na podstawie 

obserwacji terenowych przeprowadzonych w wybranym miejscu własnego regionu; 

8. dyskutuje na temat form współpracy między własnym regionem a partnerskimi regionami 

zagranicznymi. 

13. „Mała ojczyzna”: obszar, środowisko geograficzne, atrakcyjność, tożsamość. 

Uczeń: 

1. określa obszar utożsamiany z własną „małą ojczyzną” jako symboliczną przestrzenią  

w wymiarze lokalnym (np. gmina–miasto, wieś, dzielnica dużego miasta lub układ lokalny 

o nieokreślonych granicach administracyjnych); 

2. rozpoznaje w terenie główne obiekty charakterystyczne i decydujące o atrakcyjności 

„małej ojczyzny”; 

3. przedstawia w dowolnej formie (np. prezentacji multimedialnej, plakatu, filmu, wystawy 

fotograficznej) atrakcyjność „małej ojczyzny” jako miejsca zamieszkania 

 i działalności gospodarczej na podstawie informacji wyszukanych w różnych źródłach; 

4. projektuje na podstawie własnych obserwacji terenowych, działania służące zachowaniu 

walorów środowiska geograficznego (przyrodniczego i kulturowego) oraz poprawie 

warunków życia lokalnej społeczności; 
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5. identyfikuje się z „małą ojczyzną” i czuje się współodpowiedzialny za kształtowanie ładu 

przestrzennego i jej rozwój. 

14. Wybrane problemy i regiony geograficzne Azji: Azja jako kontynent kontrastów 

geograficznych; pacyficzny „pierścień ognia”; klimat monsunowy w Azji 

Południowo-Wschodniej; Japonia – gospodarka na tle warunków przyrodniczych 

i społeczno-kulturowych; Chiny – rozmieszczenie ludności, problemy 

demograficzne oraz znaczenie w gospodarce światowej; Indie krajem wielkich 

możliwości rozwojowych oraz kontrastów społecznych  

i gospodarczych; Bliski Wschód – kultura regionu, ropa naftowa, obszar 

konfliktów zbrojnych. Uczeń: 

1. wykazuje na podstawie map ogólnogeograficznych i tematycznych, że Azja jest obszarem 

wielkich geograficznych kontrastów; 

2. identyfikuje związki między przebiegiem granic płyt litosfery a występowaniem rowów 

tektonicznych, wulkanów, trzęsień ziemi i tsunami oraz na ich podstawie formułuje 

twierdzenia o zaobserwowanych prawidłowościach w ich rozmieszczeniu; 

3. dyskutuje na temat sposobów zapobiegania tragicznym skutkom trzęsień ziemi  

i tsunami; 

4. wykazuje związek między cechami klimatu monsunowego a rytmem upraw i „kulturą 

ryżu” w Azji Południowo-Wschodniej; 

5. ocenia znaczenie warunków przyrodniczych i czynników społeczno-kulturowych w 

tworzeniu nowoczesnej gospodarki Japonii; 

6. korzystając z mapy, wyjaśnia zróżnicowanie gęstości zaludnienia na obszarze Chin; 

7. przedstawia kierunki rozwoju gospodarczego Chin oraz ocenia ich znaczenie w 

gospodarce światowej; 

8. określa możliwości rozwoju gospodarczego Indii oraz przedstawia kontrasty społeczne w 

tym kraju; 

9. charakteryzuje region Bliskiego Wschodu pod względem cech kulturowych oraz zasobów 

ropy naftowej i poziomu rozwoju gospodarczego; 

10. wskazuje na mapie miejsca konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie, identyfikuje ich 

główne przyczyny i skutki; 

11. wykazuje postawy ciekawości i poszanowania innych kultur i religii. 

15. Wybrane problemy i regiony geograficzne Afryki: położenie Afryki i jego wpływ 

na cyrkulację powietrza i rozmieszczenie opadów atmosferycznych; strefowość 

klimatyczno-roślinno-glebowa; warunki gospodarowania człowieka w strefie 

Sahelu – problem zachowania równowagi ekologicznej; rozwój turystyki w 

Kenii; rolnictwo żarowo-odłogowe i nowoczesne plantacje w Afryce Zachodniej; 

przyczyny niedożywienia w Etiopii; tradycyjna i nowoczesna gospodarka w 

Afryce. Uczeń: 

1. opisuje i wyjaśnia cyrkulację powietrza w strefie międzyzwrotnikowej, wykazując jej 

związek z rozmieszczeniem opadów; 

2. wyjaśnia na podstawie map tematycznych istnienie strefowości klimatyczno- -roślinno-

glebowej w Afryce; 

3. wyjaśnia związki między warunkami przyrodniczymi a możliwościami gospodarowania w 

strefie Sahelu oraz przyczyny procesu pustynnienia; 
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4. określa związki między walorami przyrodniczymi i kulturowymi a rozwojem turystyki na 

przykładzie Kenii; 

5. przedstawia cechy i ocenia skutki stosowania rolnictwa żarowo-odłogowego  

i plantacyjnego w Afryce Zachodniej; 

6. identyfikuje na podstawie tekstów źródłowych przyczyny i skutki niedożywienia ludności 

Afryki na przykładzie Etiopii; 

7. określa rolę tradycyjnych i nowoczesnych działów gospodarki w rozwoju wybranych 

krajów Afryki; 

8. przełamuje stereotypy w postrzeganiu Afryki. 

16. Wybrane problemy i regiony geograficzne Ameryki Północnej i Południowej: 

rozciągłość południkowa i ukształtowanie powierzchni; północna granica upraw i 

lasów w Kanadzie; cyklony i powodzie w Ameryce Północnej; problemy 

zagospodarowania Amazonii; sytuacja rdzennej ludności; slumsy w wielkich 

miastach; megalopolis; Dolina Krzemowa jako przykład technopolii; znaczenie 

gospodarcze Stanów Zjednoczonych w świecie. Uczeń: 

1. ustala prawidłowości w ukształtowaniu powierzchni Ameryki Północnej i Południowej na 

podstawie map tematycznych; 

2. wykazuje zależności między ukształtowaniem powierzchni, cyrkulacją powietrza, 

odległością od morza, prądami morskimi a przebiegiem północnej granicy upraw  

i lasów w Kanadzie; 

3. identyfikuje skutki występowania tornad i cyklonów tropikalnych w Ameryce Północnej; 

4. identyfikuje konflikt interesów między gospodarczym wykorzystaniem Amazonii  

a ekologicznymi skutkami jej wylesiania; 

5. ocenia sytuację rdzennej ludności oraz wyjaśnia przyczyny zanikania kultur pierwotnych 

na przykładzie Ameryki Północnej lub Południowej; 

6. określa cechy megalopolis w Ameryce Północnej oraz wyjaśnia przyczyny powstawania 

slumsów w wielkich miastach na przykładzie Ameryki Południowej; 

7. na przykładzie Doliny Krzemowej wyjaśnia przyczyny rozwoju technopolii oraz jej 

znaczenie w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy; 

8. korzystając z danych statystycznych, określa rolę Stanów Zjednoczonych w gospodarce 

światowej; 

9. wyjaśnia przyczyny i ocenia zjawisko marnowania się ogromnych ilości pożywienia na 

przykładzie Stanów Zjednoczonych. 

17. Wybrane problemy i regiony geograficzne Australii i Oceanii: środowisko 

przyrodnicze; rozmieszczenie ludności i gospodarka. Uczeń: 

1. przedstawia specyfikę środowiska przyrodniczego Australii i Oceanii; 

2. identyfikuje prawidłowości w rozmieszczeniu ludności i główne cechy gospodarki 

Australii na tle warunków przyrodniczych. 

18. Geografia obszarów okołobiegunowych: środowisko przyrodnicze; badania 

naukowe; polscy badacze. Uczeń: 

1. charakteryzuje położenie i środowisko przyrodnicze Antarktydy oraz wyjaśnia 

konieczność zachowania jej statusu określonego Traktatem Antarktycznym; 
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2. przedstawia cele badań aktualnie prowadzonych w Arktyce i Antarktyce oraz prezentuje 

osiągnięcia polskich badaczy obszarów okołobiegunowych; 

3. opisuje warunki życia w polarnej stacji badawczej. 

 

 

 

III. CELE KSZTAŁCENIA, OSIĄGNIĘCIA: 

 

W wyniku realizacji programu geografii uczeń powinien:  

  

W zakresie wiadomości: 

 

 Opanować podstawowe słownictwo geograficzne w celu opisywania oraz 

wyjaśniania występujących w środowisku geograficznym zjawisk  

i zachodzących w nim procesów. 

 Poznać wybrane krajobrazy Polski i świata, ich główne cechy i składniki. 

 Poznać główne cechy środowiska geograficznego Polski, własnego regionu 

oraz najbliższego otoczenia – „małej ojczyzny”, a także wybranych krajów 

 i regionów Europy oraz świata. 

 Poznać zróżnicowanie form działalności człowieka w środowisku, ich 

uwarunkowań i konsekwencji oraz dostrzegać potrzeby racjonalnego 

gospodarowania zasobami przyrody. 

 Rozumieć zróżnicowanie przyrodnicze, społeczno-gospodarcze i kulturowe 

świata. 

 Identyfikować współzależności między elementami środowiska 

przyrodniczego i społeczno-gospodarczego oraz związków i zależności  

w środowisku geograficznym w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. 

 Określać prawidłowości w zakresie przestrzennego zróżnicowania warunków 

środowiska przyrodniczego oraz życia i różnych form działalności człowieka. 

 Integrować wiedzę przyrodniczą z wiedzą społeczno-ekonomiczną  

i humanistyczną. 

 

W zakresie umiejętności i stosowania wiedzy w praktyce, uczeń powinien: 

 Prowadzić obserwacje i pomiary w terenie, analizować pozyskane dane 

i formułować wnioski na ich podstawie. 

 Korzystać z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, diagramów, danych 

statystycznych, tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-

komunikacyjnych w celu zdobywania, przetwarzania i prezentowania informacji 

geograficznych. 

 Interpretować mapy różnej treści. 

 Określać związki i zależności między poszczególnymi elementami środowiska 

przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego, formułować twierdzenia  

o prawidłowości, dokonywanych uogólnień. 

 Oceniać zjawiska i procesy społeczno-kulturowe oraz gospodarcze zachodzące  

w Polsce i w różnych regionach świata. 

 Stawiać pytania, formułować hipotezy oraz proponować rozwiązania problemów 

dotyczących środowiska geograficznego. 

 Podejmować nowe wyzwania oraz racjonalne działania prośrodowiskowe  

i społeczne. 
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 Rozwijać umiejętności percepcji przestrzeni i wyobraźni przestrzennej. 

 Podejmować konstruktywną współpracę i rozwijać umiejętności komunikowania 

się z innymi. 

 Wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności geograficzne w życiu codziennym. 

W zakresie kształtowania postaw, uczeń powinien: 

 Rozwijać pasje i zainteresowania geograficzne. 

 Przyjmować postawę szacunku do środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz 

rozumieć potrzeby racjonalnego w nim gospodarowania. 

 Rozwijać w sobie poczucie tożsamości oraz wykazywać postawę patriotyczną, 

wspólnotową i obywatelską. 

 Kształtować poczucie dumy z piękna ojczystej przyrody i dorobku narodu 

(różnych obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego własnego regionu  

i Polski, krajobrazów Polski, walorów przyrodniczych, kulturowych, turystycznych 

oraz sukcesów polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej). 

 Rozwijać postawę współodpowiedzialności za stan środowiska geograficznego, 

kształtować ład przestrzenny oraz przyszły rozwój społeczno-kulturowy 

 i gospodarczy „małej ojczyzny”, własnego regionu i Polski. 

 Przełamywać stereotypy i kształtować postawę szacunku, zrozumienia, akceptacji  

i poszanowania innych kultur przy jednoczesnym zachowaniu poczucia wartości 

dziedzictwa kulturowego własnego narodu i własnej tożsamości. 
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IV. KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ  EDUKACYJNYCH 
 

 Ocenianie ucznia na lekcjach geografii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela 

poziomu postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości ucznia oraz formułowania oceny śródrocznej 

i rocznej z tego przedmiotu. 

 

1. Ocenianie ucznia na lekcjach geografii ma na celu: 

a) wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowości ucznia  

b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju 

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy  

d) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach, brakach oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia  

e) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i potrzebach w tym 

zakresie  

 

2. Na lekcjach geografii ucznia ocenia się za: 

1. wiedzę – biorąc pod uwagę jej zakres, rozumienie, stopień opanowania, sposób 

wyrażania, stosowanie nomenklatury geograficznej 

a) umiejętności  

b) wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki przedmiotu  

c) przygotowanie do zajęć  

d) pracę na lekcji  

e) udział i zaangażowanie w uczniowskim projekcie edukacyjnym, konkursach 

wiedzowych  

 

3. Zasady oceniania na lekcjach geografii:  

f) nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych 

opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu 

nauczania geografii oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów zawartych w PZO 

g) ocenianie ma charakter ciągły 

h) obowiązuje następująca skala ocen bieżących, śródrocznej i rocznej:  

- stopień celujący   6  

- stopień bardzo dobry  5 

- stopień dobry   4  

- stopień dostateczny   3  

- stopień dopuszczający  2  

- stopień niedostateczny  1  

i) ocena stopnia opanowania umiejętności uwzględnia aktywność ucznia w ramach 

realizowanych projektów i zadań 

j)  oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), a informacje o 

osiągnięciach ucznia nie są ujawniane osobom nieuprawnionym  

k) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne nauczyciel są przechowywane przez 

nauczyciela do końca roku szkolnego tj. do 31 sierpnia, są one do wglądu przez ucznia 

i jego rodziców podczas konsultacji  

l) oceny na bieżąco są wpisywane do dziennika elektronicznego  

m)  sprawdzenie pisemnych prac kontrolnych odbywa się w terminie dwóch tygodni od 

daty pisania prac  
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n) nie każda odpowiedź ucznia ustna i pisemna musi być oceniana natomiast może być 

opatrzona komentarzem  

o) nauczyciel ustalając ocenę cząstkową uzasadnia ją ustnie lub pisemnie: - ustnie -  

w przypadku odpowiedzi ustnej ucznia, kartkówki lub wykonania czynności 

praktycznej (pokazy, doświadczenia, eksperymenty); - pisemnie – w przypadku 

sprawdzianów;  

p) ustalając ocenę nauczyciel uwzględnia zdolności ucznia i do niego dostosowuje 

wymagania, a nie do średniego poziomu klasy  

q) ocena śródroczna i roczna powstaje z ocen cząstkowych w każdej z wymienionych 

dziedzin aktywności i jest średnią ważoną  

r) ocena roczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych uzyskanych w I i II półroczu 

s) Zasady wystawiania oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej na podstawie średniej 

ważonej 

 

t) ocena wyrażana jest w skali stopniowej opisanej w pkt c) jednak w zależności od 

stosowanej kontroli mają różną wagę i są wpisywane do dziennika lekcyjnego 

różnymi kolorami:  

ocena w kolorze czerwonym (waga 0,5) – ze sprawdzianów, ocena na ten kolor jest 

również wpisywana w przypadku zaliczenia materiału programowego poprzedniego 

półrocza, laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych z geografii, za pracę  

w uczniowskim projekcie edukacyjnym 

ocena w kolorze zielonym (waga 0,3) – za kartkówki, odpowiedzi ustne, za 

prowadzenie doświadczeń i eksperymentów, za wykonanie prezentacji, plakatów, 

albumów; 

ocena w kolorze niebieskim, (waga 0,2) – za prace domowe, aktywność na lekcji, 

udział w konkursach, referaty, zaangażowanie w pracę zespołową, analizę materiałów 

źródłowych czyli rysunków, schematów wykresów, wykonanie rysunku 

schematycznego 

u) uczeń ma prawo wnieść o dodatkowe sprawdzenie jego wiedzy i umiejętności z 

zakresu geografii zgodnie z warunkami i trybem ich uzyskania zawartych w PZO  

a) przed klasyfikacją nauczyciel przypomina uczniom szczegółowe zasady 

ustalania oceny z geografii oraz warunków ich poprawiania  

b) przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje 

ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej z geografii:  

- w terminie miesiąca w przypadku negatywnej oceny klasyfikacyjnej  

- również w terminie 14 dni (dwóch tygodni) w przypadku pozostałych ocen  

c)  uczeń może dokonać poprawy przewidywanej oceny śródrocznej i rocznej nie 

później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej  

d) w przypadku ustalenia przez nauczyciela negatywnej oceny rocznej może ona 

być zmieniona tylko w wyniku zaliczenia egzaminu poprawkowego, o możliwości 

poprawy tej oceny uczniowie i rodzice zostają poinformowani  

Średnia ważona Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna 

 

5,51 i wyżej celujący 

4,61 – 5,50 bardzo dobry 

3,61 – 4,60 dobry 

2,61 – 3,60 dostateczny 

1,61 – 2,60 dopuszczający 

0 – 1,60 niedostateczny 
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e) w przypadku ustalenia przez nauczyciela negatywnej oceny śródrocznej, uczeń 

ma obowiązek zaliczenia materiału programowego zrealizowanego w I półroczu 

najpóźniej do drugiego tygodnia po feriach zimowych;  

f) uczniowi, który zaliczył materiał programowy z I półrocza (w przypadku kiedy 

otrzymał negatywną ocenę śródroczną) wpisuje się ocenę na II półrocze kolorem 

czerwonym (waga 0,5) w) w przypadku niezaliczenia I półrocza ocena negatywna 

pozostaje bez zmian  

g) niezaliczenie materiału za I półrocze jest podstawą do wystawienia oceny 

negatywnej na koniec roku szkolnego   

h) uczeń może nie być klasyfikowany z geografii, jeżeli brak jest podstawy do 

ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 

przekraczającej połowę czasu na zajęcia w szkolnym planie nauczania geografii  

i) uczeń i jego rodzice mogą ubiegać się o ustalenie wyższej od przewidywanej 

oceny klasyfikacyjnej z geografii występując z wnioskiem o przeprowadzenie 

sprawdzianu wiadomości i umiejętności,  

j) szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów zawarte są w statucie szkoły  

 

 

 

4.Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z zajęć edukacyjnych. 

 

1) Uczeń i jego rodzice mogą ubiegać się o ustalenie wyższej od przewidywanej oceny 

klasyfikacyjnej z geografii.  

2) Z wnioskiem o przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności może 

zwrócić się uczeń, który nie opuścił bez usprawiedliwienia żadnej godziny lekcyjnej  

z tego przedmiotu.  

3) Uczeń lub jego rodzice składają na ręce nauczyciela przedmiotu pisemną, 

umotywowaną prośbę o umożliwienie zmiany oceny na wyższą o jeden stopień w 

terminie 5 dni od dnia uzyskania informacji o prognozowanej ocenie.  

4) Nauczyciel przedmiotu w ciągu jednego dnia sprawdza, czy uczeń spełnia warunki 

umożliwiające mu przystąpienie do sprawdzianu wiadomości.  

5) Nauczyciel przedmiotu sporządza listę uczniów, którzy zamierzają przystąpić do 

egzaminu i przedstawia ją dyrektorowi szkoły. 

6) Dyrektor w porozumieniu z rodzicami ustala termin egzaminu dla ucznia i ustala 

skład komisji przeprowadzającej egzamin.  

7) Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej  

i ustnej.  

8) Uczeń, który ocenę śródroczną miał wyższą niż przewidywana ocen zalicza tylko 

materiał obejmujący drugie półrocze.  

9) Uczeń, który na I i II półrocze ma ocenę taką samą i ubiega się o ocenę wyższą niż 

przewidywana musi zaliczyć na egzaminie sprawdzającym materiał z całego roku 

szkolnego.  

10) Sprawdzian wiadomości i umiejętności obejmuje zagadnienia zrealizowane 

zgodnie z programem nauczania geografii dla danej klasy.  

11) Uzyskana ocena z przeprowadzonego egzaminu jeśli jest niższa - nie ma wpływu 

na ocenę prognozowaną.  

12) Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, do którego dołącza się 

prace pisemne ucznia. 
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V. FORMY, CZĘSTOTLIWOŚĆ I NARZĘDZIA 

SPRAWDZANIAOSIĄGNIĘĆ  

I POSTĘPÓW W NAUCE GOGRAFII 

 

 

Kontrola osiągnięć i postępów uczniów jest istotnym elementem procesu 

dydaktycznego i umożliwia nauczycielowi planowanie procesu dydaktycznego i jego 

kształtowanie oraz wartościowanie osiągnięć uczniów. Planowanie dalszych etapów 

procesu dydaktycznego wymaga analizy osiągnięć ucznia w trakcie nauczania i po 

realizacji poszczególnych działów nauczania.  

 

Na lekcjach geografii dokonuje się:  

a) kontroli bieżącej  

b) kontroli śródrocznej  

c) kontroli rocznej  

 

Kontrola bieżąca dokonywana jest w trakcie przyswajania przez ucznia 

nowych treści kształcenia i dostarcza informacji z efektywności procesu nauczania – 

uczenia się. Ze względu na to, że w kontroli bieżącej istotna jest szybkość 

pozyskiwania informacji o osiągnięciach uczniów, na lekcjach geografii stosuje się 

ustne metody sprawdzania wiadomości i umiejętności.  

Kontrola końcowa (sumująca, zbierająca) jest przeprowadzana po realizacji 

poszczególnych działów nauczania.  

1. Zasady ogólne oceniania:  

a) w trakcie jednych zajęć edukacyjnych z geografii uczeń nie jest oceniany więcej 

niż dwa razy (np. odpowiedź ustna, pisemna praca domowa)  

b) z jednej formy sprawdzania uczeń uzyskuje tylko jedną ocenę  

c) pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące większą partię materiału, 

nauczyciel zapowiada z tygodniowym wyprzedzeniem i termin pisania 

sprawdzianu zapisuje w dzienniku lekcyjnym   

d) prace pisemne nauczyciel sprawdza i omawia w terminie dwóch tygodni  

e) uczeń może w jednym półroczu zgłosić nie przygotowanie się do lekcji jeden raz  

f) zgłoszone nieprzygotowanie ucznia do zajęć nauczyciel odnotowuje w e-dzienniku 

stosując literowe oznaczenie ”np.”  

g) nauczyciel ocenia również aktywność ucznia na lekcji oraz wysiłek wkładany 

przez ucznia stopniem szkolnym lub + (plusem) zapisywanym w zeszycie 

nauczyciela, uzyskanie 5 plusów przy dwóch godzinach w tygodniu i 3 plusów 

przy 1 godzinie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny bardzo dobrej, która jest 

zapisywana do dziennika lekcyjnego  

h) uczniowi, za brak podstawowych umiejętności uniemożliwiających mu 

rozwiązywanie zadań przyznawane są – (minusy) zapisywane w zeszycie 

nauczyciela, otrzymanie trzech minusów jest równoznaczne z otrzymaniem oceny 

niedostatecznej wpisanej do dziennika lekcyjnego, minusy są również wpisywane 

za brak zeszytu przedmiotowego, pracy domowej  

i) każdy uczeń otrzymuje co najmniej 3 oceny cząstkowe w ciągu semestru przy 

jednej godzinie tygodniowo oraz 5 ocen przy dwóch godzinach tygodniowo 

przeznaczonych na realizację materiału programowego z geografii  

j) za szczególne osiągnięcia np. zakwalifikowanie się do wojewódzkiego etapu 

konkursu przedmiotowego z geografii, uczeń może otrzymać celującą ocenę 

semestralną  
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k) na zajęciach geografii uczeń może korzystać z „szczęśliwego numerka” na 

zasadach określonych przez Samorząd Uczniowski 

 

2. W procesie nauczania – uczenia się geografii są stosowane następujące kryteria i metody  

kontroli osiągnięć ucznia: 

 

2.1. Kryteria ustalania oceny:  

a) zakres i jakość wiadomości  

b) rozumienie omawianych treści  

c) posługiwanie się nabytymi umiejętności  

 

2.2. Metody kontroli osiągnięć:  

 

a) obserwacja pracy ucznia 

b) kontrola wypowiedzi ustnych  

c) kontrola w formie pisemnej - krótka odpowiedź w formie pisemnej 

sprawdzian osiągnięć  

d) prawidłowe posługiwanie się pomocami dydaktycznymi  

e) samodzielne planowanie i przeprowadzanie obserwacji, doświadczeń  

i eksperymentów  

f) kontrola prac domowych 

 

3. Formy sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów:  

1. wypowiedzi ustne – z materiału trzech ostatnich jednostek tematycznych, 

wypowiedź ustna nie może być zbyt długa i może być połączona z wykonywaniem 

innych czynności:  

- analizą materiałów źródłowych (rysunków, schematów, wykresów, fotografii, 

diagramu, tekstu) - obserwacją naturalnych okazów - wykonywaniem schematycznych 

rysunków. 

Wypowiedź ustna jest oceniana według następujących norm:  

ocena celująca – bezbłędna, wykraczająca poza materiał programowy  

ocena bardzo dobra – bezbłędna, samodzielna  

ocena dobra – bezbłędna, samodzielna, niepełna  

ocena dostateczna – z błędami, samodzielna, niepełna  

ocena dopuszczająca – z błędami, z pomocą nauczyciela, niepełna  

ocena niedostateczna – nie udziela odpowiedzi pomimo pomocy nauczyciela 

2.  wypowiedzi pisemne:  

- krótkie sprawdziany (kartkówki) - obejmują materiał programowy ostatniej 

lub 3 ostatnich lekcji, na których ćwiczona była ta sama umiejętność  

- sprawdziany – obejmują materiał programowy kilku jednostek tematycznych, 

termin sprawdzianów jest uzgadniany z uczniami i wpisany  do dziennika lekcyjnego, 

trwają 30 minut  

3. prace klasowe – są obowiązkowe, jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może 

jej napisać z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od 

momentu napisania tej pracy przez klasę; poprawa prac klasowych jest dobrowolna  

i uczeń ma prawo do poprawy tylko jednej pracy klasowej z danego semestru  

4. korzystanie z dostępnych źródeł informacji, posługiwanie się książką 

(podręczniki, atlasy, albumy, tablice dydaktyczne, przewodniki, słowniki, klucze) 

aktywność na lekcji, wysiłek wkładany przez ucznia  
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5. zaangażowanie – systematyczne przygotowywanie się do zajęć, odrabianie 

prac domowych, prowadzenie zeszytu przedmiotowego, prace dodatkowe (albumy, 

referaty)  

6. zaangażowanie i praca podczas realizacji projektu edukacyjnego  

 

3. Narzędzia sprawdzania oceniania osiągnięć uczniów: 

a. wypowiedzi ustne  

b. zadania kontroli umiejętności praktycznych  

c. krótka odpowiedź pisemna z zadaniami dłuższej i krótszej odpowiedzi  

d. test 

Normy ilościowe na poszczególne oceny:  

100%   - ocena celująca  

99% - 90%  - bardzo dobry  

89% - 75%  - dobry  

74% - 50%  - dostateczny  

49% - 31%  - dopuszczający  

30% -0%  - niedostateczny 
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VI. PROCEDURY INFORMOWANIA RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH 

EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 

 

O stopniach uzyskanych przez uczniów na lekcjach geografii rodzice (prawni 

opiekunowie) są informowani poprzez:  

1. dziennik elektroniczny  

2. indywidualne konsultacje z rodzicami  

3. powiadomienia telefoniczne (w wyjątkowych sytuacjach)  

4. wywiadówkę dotyczącą śródrocznej klasyfikacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.  KRYTERIA OCENIANIA 

 

Szczegółowe wymagania dotyczące wiadomości i umiejętności na 

poszczególne stopnie szkolne zawarte są w planach wynikowych dla poszczególnych 

klas. W planach wynikowych dla każdej klasy znajdują się również dane dotyczące 

liczby prac klasowych w poszczególnych półroczach.  

 

Oznaczenia stosowane w dzienniku lekcyjnym:  

nb – uczeń nieobecny na zajęciach  

np – uczeń nieprzygotowany  

 

1. Ocena śródroczna i roczna z geografii jest ustala na podstawie średniej 

ważonej.  

2. Waga norm aktywności jest następująca:  

 

(waga 0,5) - ocena w kolorze czerwonym – z prac klasowych, sprawdzianów, 

ocena na ten kolor jest również wpisywana w przypadku zaliczenia materiału 

programowego poprzedniego semestru, laureatom i finalistom konkursów 

przedmiotowych z chemii, za pracę w uczniowskim projekcie edukacyjnym 

(waga 0,3) - ocena w kolorze zielonym – za kartkówki, odpowiedzi ustne (np. 

podczas powtórzenia iadomości i umiejętności) większej partii materiału, za 

prowadzenie doświadczeń i eksperymentów  

(waga 0,2) - ocena w kolorze niebieskim, – za prace domowe, odpowiedzi 

ustne z trzech ostatnich jednostek tematycznych, aktywność na lekcji, udział w 

konkursach, referaty, zaangażowanie w pracę zespołową, wykonanie prac 

dodatkowych (albumy, plakaty, prezentacje), analizę materiałów źródłowych 

czyli rysunków, schematów wykresów, wykonanie rysunku schematycznego  
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3.Zasady wystawiania oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej na 

podstawie średniej ważonej:  

 

 

4. Zasady poprawiania ocen:  

a) Uczeń ma prawo do poprawy wszystkich sprawdzianów, prac klasowych w półroczu. 

Kartkówki nie podlegają poprawie. 

b) Poprawa odbywa się w formie pisemnej lub ustnej i odbywa się w terminie 2 tygodni 

od oddania sprawdzonych i ocenionych prac  

c) Ocenę poprawioną wpisuje się do dziennika lekcyjnego. Pod uwagę jest brana ocena 

poprawkowa. 

d) W przypadku dłuższej nieobecności usprawiedliwionej uczeń poprawia sprawdzian  

w ciągu 2 tygodni od daty powrotu do szkoły  

e) Jeżeli uczeń korzysta z niedozwolonej pomocy podczas sprawdzianu, to otrzymuje 

ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy (w dzienniku podkreślona jedynka 

1)  

f) W przypadku, gdy uczniowi brakuje 0,01 pkt do dolnej granicy punktów na określony 

stopień w tabeli przeliczeniowej, nauczyciel ustala ocenę klasyfikacyjną na korzyść 

ucznia  

g) W przypadku, gdy uczniowi brakuje od 0,02 pkt do 0,06 pkt uczeń może poprawić 

roczną ocenę klasyfikacyjną, zaliczając pisemnie lub ustnie partię materiału określoną 

przez nauczyciela  

h) Jeżeli różnica w setnych punktach przekracza 0,06, uczeń może skorzystać z trybu 

odwoławczego od oceny wyższej niż przewidywana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Średnia ważona Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna 

 

5,51 i wyżej celujący 

4,61 – 5,50 bardzo dobry 

3,61 – 4,60 dobry 

2,61 – 3,60 dostateczny 

1,61 – 2,60 dopuszczający 

0 – 1,60 niedostateczny 
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VIII. OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

SZKOLNE 

 

Szczegółowe wymagania zawarte są w planach wynikowych. Ogólne wymagania 

edukacyjne z geografii na poszczególne oceny szkolne. 

 

Uczeń otrzyma ocenę celującą, jeżeli:  

 opanuje w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej,  

 opanuje wiadomości i umiejętności ponadprogramowe,  

 posługuje się bogatym słownictwem geograficznym,  

 aktywnie uczestniczy w lekcji, uzyskuje maksymalne wyniki z prac pisemnych  

i odpowiedzi ustnych, odpowiada na dodatkowe pytania,  

 potrafi wykorzystywać uzyskaną wiedzę na lekcjach innych przedmiotów oraz poza 

szkołą,  

 trafnie analizuje i interpretuje oraz samodzielnie opracowuje i przedstawia 

informacje oraz dane pochodzące z różnych źródeł, 

 trafnie analizuje zjawiska i procesy geograficzne,  

 formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy, trafnie dobierając liczne 

przykłady.  

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli:  

 opanuje w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej,  

 poprawnie posługuje się słownictwem geograficznym,  

 wykazuje szczególne zainteresowanie naukami przyrodniczymi,  

 aktywnie uczestniczy w lekcji, z prac pisemnych uzyskuje co najmniej 90% 

punktów, udziela pełnych odpowiedzi na pytania podczas odpowiedzi ustnych,  

 trafnie analizuje i interpretuje informacje i dane pochodzące z różnych źródeł,  

 potrafi zinterpretować zjawiska i procesy geograficzne,  

 potrafi stosować zdobytą wiedzę i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania 

problemów w nowych sytuacjach.  

 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli:  

 opanuje bardziej złożone wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej, które będą użyteczne w szkole i poza szkołą,  

 udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania oraz posługuje się poprawną 

terminologią geograficzną,  

 aktywnie uczestniczy w lekcji, z prac pisemnych uzyskuje 89–75% punktów,  

 korzysta z wielu różnych źródeł informacji,  

 poprawnie opisuje zjawiska geograficzne, wyciąga właściwe wnioski oraz trafnie 

dobiera przykłady,  

 potrafi stosować zdobytą wiedzę i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania 

typowych problemów, w przypadkach trudniejszych rozwiązuje problemy z pomocą 

nauczyciela.  
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Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeżeli:  

 opanuje najważniejsze, przystępne i niezbyt złożone wiadomości i umiejętności 

programowe, które będą użyteczne w szkole i poza szkołą,  

 udziela odpowiedzi na proste pytania, posługując się zrozumiałym językiem i 

podstawową terminologią geograficzną,  

 wykazuje zadowalającą aktywność na lekcji, z prac pisemnych uzyskuje 74–51% 

punktów,  

 korzysta samodzielnie lub z pomocą nauczyciela z różnych źródeł informacji,  

 zazwyczaj poprawnie opisuje zjawiska geograficzne, podaje nieliczne przykłady,  

 rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności.  

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeżeli:  

 opanuje wiadomości i umiejętności programowe w stopniu umożliwiającym 

kontynuowanie dalszego kształcenia,  

 udziela odpowiedzi na pytania o niskim stopniu trudności, posługując się 

zrozumiałym językiem i elementarną terminologią geograficzna,  

 wykazuje minimalną aktywność na lekcji, z prac pisemnych uzyskuje 50–40% 

punktów,  

 korzysta pod kierunkiem nauczyciela z podstawowych źródeł informacji.  

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli:  

 nie opanował w stopniu umożliwiającym dalsze kształcenie wiadomości i 

umiejętności określonych w podstawie programowej,  

 nie przyswaja wiedzy oraz jest niesystematyczny w wykonywaniu prac domowych, 

 nie posługuje się elementarnymi pojęciami geograficznymi oraz nie próbuje 

rozwiązać zadań o minimalnym stopniu trudności,  

 nie wykonuje instrukcji i nie podejmuje współpracy z nauczycielem,  

 wykazuje bierną postawę na lekcji, z prac pisemnych otrzymuje poniżej 39% 

punktów 

 

 

 

 

 

 

 

 


