
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskiwania 

wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z geografii w Szkole Podstawowej  

w Chabówce. 

 

Opracowany w oparciu o: 

1. Program nauczania geografii w klasach 5-8 w szkole podstawowej „Planeta Nowa” 

Opracowała: Monika Babiarz - Makowska nauczycielka geografii. 

 

TREŚCI PRZEDMIOTU GEOGRAFIA KLASY 5 – 8 SP są zawarte w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego. Program nauczania geografii w kl. 5, 7 i 8 są zgodne z założeniami podstawy programowej 

opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z 14 lutego 2017r. (Dz.U z 2017r.,poz.356). 

 

CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE – GEOGRAFIA 

I) Wiedza geograficzna – opanowanie słownictwa geograficznego w celu opisywania i wyjaśniania zjawisk i 

procesów występujących w środowisku; poznanie krajobrazów Polski i świata, ich głównych cech i 

składników; poznanie głównych cech środowiska geograficznego Polski, własnego regionu oraz najbliższego 

otoczenia – „małej ojczyzny”, a także wybranych krajów i regionów Europy oraz świata; uwarunkowań i 

konsekwencji oraz dostrzeganie potrzeby racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody; rozumienie 

zróżnicowania przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego świata; identyfikowanie 

współzależności między elementami środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego oraz związków 

i zależności w środowisku geograficznym w skali lokalnej, regionalnej i globalnej; określanie prawidłowości 

w zakresie przestrzennego zróżnicowania warunków środowiska przyrodniczego oraz życia i różnych form 

działalności człowieka; integrowanie wiedzy przyrodniczej z wiedzą społeczno-ekonomiczną i 

humanistyczną. 

II) Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce – prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie, 

analizowanie pozyskanych danych i formułowanie wniosków na ich podstawie; korzystanie z planów, map, 

fotografii, rysunków, wykresów, diagramów, danych statystycznych, tekstów źródłowych oraz technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w celu zdobywania, przetwarzania i prezentowania informacji 

geograficznych; interpretowanie map różnej treści; określanie związków i zależności między 

poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego, 

formułowanie twierdzenia o prawidłowościach, dokonywanie uogólnień; ocenianie zjawisk i procesów 

społeczno-kulturowych oraz gospodarczych zachodzących w Polsce i w różnych regionach świata; stawianie 

pytań, formułowanie hipotez oraz proponowanie rozwiązań problemów dotyczących środowiska 

geograficznego; podejmowanie nowych wyzwań oraz racjonalnych działań prośrodowiskowych i 

społecznych; rozwijanie umiejętności percepcji przestrzeni i wyobraźni przestrzennej; podejmowanie 

konstruktywnej współpracy i rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi; wykorzystywanie 

zdobytej wiedzy i umiejętności geograficznych w życiu codziennym. 

III) Kształtowanie postaw – rozpoznawanie swoich predyspozycji i talentów oraz rozwijanie pasji i 

zainteresowań geograficznych; łączenie racjonalności naukowej z refleksją nad pięknem i harmonią świata 

przyrody oraz dziedzictwem kulturowym ludzkości; przyjmowanie postawy szacunku do środowiska 



przyrodniczego i kulturowego oraz rozumienie potrzeby racjonalnego w nim gospodarowania; rozwijanie w 

sobie poczucia tożsamości oraz wykazywanie postawy patriotycznej, wspólnotowej i obywatelskiej; 

kształtowanie poczucia 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); 

kształtowanie pozytywnych – emocjonalnych i duchowych – więzi z najbliższym otoczeniem, krajem 

ojczystym, a także z całą planetą Ziemią; rozwijanie zdolności percepcji najbliższego otoczenia i miejsca 

rozumianego jako „oswojona” najbliższa przestrzeń, której nadaje pozytywne znaczenia; rozwijanie 

postawy współodpowiedzialności za stan środowiska geograficznego, kształtowanie ładu przestrzennego 

oraz przyszłego rozwoju społeczno-kulturowego i gospodarczego „małej ojczyzny”, własnego regionu i 

Polski; przełamywanie stereotypów i kształtowanie postawy szacunku, zrozumienia, akceptacji i 

poszanowania innych kultur przy jednoczesnym zachowaniu poczucia wartości dziedzictwa kulturowego 

własnego narodu i własnej tożsamości. 

Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

geografii w klasach V – VIII szkoły podstawowej.  

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej na ocenę dopuszczającą, 

- nie potrafi rozwiązywać zadań o niewielkim stopniu trudności, 

- nie zna terminologii geograficznej, 

- nie wykonuje instrukcji i nie podejmuje współpracy z nauczycielem, 

- wykazuje bierną postawę na lekcji, z prac pisemnych otrzymuje poniżej 29% punktów. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- 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 geograficzną, 

- rozwiązuje z pomocą nauczyciela, typowe problemy teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności, 

- wyjaśnia, z pomocą nauczyciela, podstawowe pojęcia, procesy i zjawiska geograficzne, 

- wskazuje na mapach kontynenty i oceany, wybrane państwa i regiony, 

- korzysta pod kierunkiem nauczyciela z podstawowych źródeł informacji, 

- wykazuje minimalną aktywność na lekcji, z prac pisemnych uzyskuje 30- 49% punktów. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz: 

- 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, 

- rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, 

- potrafi zdobytą wiedzę wykorzystać w życiu codziennym, 

- umie wyjaśnić proste pojęcia, procesy i zjawiska przyrodnicze, 

- potrafi odczytać z map, diagramów i wykresów podstawowe informacje, 

- zazwyczaj poprawnie opisuje zjawiska przyrodnicze i geograficzne, podaje nieliczne przykłady, 

- rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności, 

- korzysta samodzielnie lub z pomocą nauczyciela z różnych źródeł informacji, 

- wykazuje zadowalającą aktywność na lekcji, z prac pisemnych uzyskuje 50 - 74% punktów. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz: 

- opanuje bardziej złożone widomości 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, 

- umie wykorzystać wiedzę i umiejętności w sytuacjach, zadaniach typowych, w przypadkach trudniejszych 

rozwiązuje problemy z pomocą nauczyciela, 

- potrafi poprawnie sformułować wnioski z informacji odczytanych z map, diagramów i wykresów, 

- poprawnie opisuje zjawiska przyrodnicze i geograficzne, trafnie dobiera przykłady, 

- korzysta z wielu różnych źródeł informacji, 

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

 

Ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz: 

- opanuje w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, 

- potrafi zastosować zdobytą wiedzę w sytuacjach nietypowych oraz powiązać ją z wiadomościami z innych 

przedmiotów, 

- biegle posługuje się terminologią geograficzną, 

- biegle posługuje się mapami,  

- wykazuje szczególne zainteresowania naukami przyrodniczymi, 

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

- potrafi zinterpretować zjawiska przyrodnicze i geograficzne 

- potrafi stosować zdobytą wiedzę i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych 

sytuacjach, 

- aktywnie uczestniczy w lekcji, udziela pełnych odpowiedzi na pytania podczas odpowiedzi ustnych, z prac 

pisemnych uzyskuje co najmniej 90% punktów. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz:  



- posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania geografii w danej klasie, 

- potrafi zdobytą wiedzę zastosować w sytuacjach nietypowych i powiązać ją z wiadomościami  z innych 

przedmiotów, 

- posługuje się bogatym słownictwem geograficznym, 

- trafnie analizuje i interpretuje oraz samodzielnie opracowuje i przedstawia informacje oraz dane 

pochodzące z różnych źródeł, 

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

- wykazuje wysoką aktywność na lekcjach, jak również w wykonywaniu prac domowych czy dodatkowych, 

uzyskuje maksymalne wyniki z co najmniej połowy prac pisemnych napisanych w danym półroczu, 

odpowiada na dodatkowe pytania, 

- osiąga sukcesy w konkursach geograficznych. 

 

DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH OPINIĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ WYMAGANIA 
EDUKACYJNE SĄ DOSTOSOWANE DO ICH POZIOMU UMIEJĘTNOŚCI I MOŻLIWOŚCI. 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ  EDUKACYJNYCH Z GEOGRAFII 

 

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

- odpowiedź ustna, obejmująca 3 tematyczne lekcje, czas trwania odpowiedzi do 15 min, 

- sprawdzian, obejmuje określony dział, 

- kartkówka obejmuje 3-4 tematyczne lekcje, trwa do 20 min, 

- zadania domowe, 

- praca w grupie, 

- prezentacje i referaty, 

- odczytywanie informacji na mapach, wykresach i diagramach, 

- prace artystyczne, 

- prace konkursowe, 

- samodzielna praca na lekcji, 

- aktywność pozalekcyjna. 

 

2. Odpowiedzi ustne, sprawdziany, kartkówki. 

- odpowiedź ustna - uczeń powinien mieć przynajmniej jedną ocenę z odpowiedzi ustnej w półroczu, 

- kartkówki - według uznania nauczyciela, bez wcześniejszego zapowiadania, ocena z kartkówki jest 

poprawiana oceną ze sprawdzianu w zakres którego wchodził materiał kartkówki, 



- sprawdzian - jest zapowiedziany co najmniej tydzień przed terminem pisania ,uczeń nieobecny na 

sprawdzianie zalicza go w sposób ustny lub pisemny, podobnie sprawdzian może być poprawiony, dla 

uczniów, którzy otrzymali oceny niedostateczne jest poprawa obowiązkowa, odbywa się do dwóch tygodni 

od ogłoszenia wyników tego sprawdzianu. 

 
3. Ocena aktywności uczniów. 

- uczeń ma prawo do wykorzystania z różnych form aktywności. Aktywność ta może być oceniana w formie 

oceny lub plusów i minusów, 

- trzy znaczki plus- ocena bardzo dobra, 

- trzy znaczki minus - ocena niedostateczna. 

 

4. Zadania domowe. 

Zadania domowe są sprawdzane poprzez odpowiedź ustną lub pisemną na lekcji. 

Wymaganie zadań w formie pisemnej w zeszycie przedmiotowym lub ćwiczeniowym nauczyciel 

każdorazowo zapowiada. 

Brak wykonania zadania domowego jest traktowane jak nieprzygotowanie do lekcji. 

 

5. Frekwencja ucznia. 

Sprawdzana jest częstotliwość opuszczania lekcji, czy są to nieobecności jednodniowe, zwolnienia z kilku 

lekcji czy spowodowane chorobą ucznia. 

 

6. Wkład pracy ucznia, jego zaangażowanie, praca dodatkowa. 

Na ocenę z przedmiotu wpływa zakres zdobytych wiadomości, opanowanych umiejętności, praca na miarę 

możliwości ucznia, liczba wykonanych prac dodatkowych, udział w konkursach przedmiotowych. 

 

7. Ocenianie bieżące - odbywa się w skali 1- 6, dopuszcza się stosowanie wraz z ocenami znaków „+” i „-”. 

 

8. Usprawiedliwienia - uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 1 raz w ciągu półrocza dla 1 i 2 godzin 

przedmiotu w tygodniu. 

 

9. Zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, podręcznik. 

- zeszyt przedmiotowy sprawdzany jest przynajmniej raz w roku, 

- zeszyt ćwiczeń sprawdzany jest wyrywkowo (ćwiczenia będące zadaniem domowym), 

- każdy uczeń może zgłosić 2 razy w ciągu półrocza brak wymienionych pomocy bez konsekwencji 

postawienia oceny niedostatecznej. 

 

10. Jawność ocen - oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Ocena może być uzasadniona na prośbę 

ucznia lub rodzica. 



 

11. Wystawienie oceny śródrocznej i rocznej. 

Przy ustalaniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych brane będą pod uwagę wszystkie stopnie, jakie 

otrzymał uczeń w danym okresie. W pierwszej kolejności jednak oceny ze sprawdzianów, kartkówek, 

odpowiedzi ustnych a następnie pozostałe. 

 

12. Ocena sprawdzianów. 

W formach pisemnych, bez określonych poziomów wymagań, wyniki punktowe przeliczane są na oceny 

szkolne w następujący sposób: 

0 - 29 % niedostateczny ( 1) 

30 - 49 % dopuszczający (2) 

50 - 74 % dostateczny (3) 

75 - 89 % dobry (4) 

90 - 98 % bardzo dobry (5) 

99 - 100 % celujący (6) 

 

WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA PRZEZ NAUCZYCIELA. 

WARUNKI 

Uczeń może podwyższyć sobie ocenę roczną z przedmiotu najwyżej o jeden stopień od tej, jaką uzyskał w 

normalnym trybie jej wystawienia, jeśli spełni następujące warunki: 

1. Posiada nie mniej niż 80% obecności podczas lekcji ( wyjątek: długotrwała choroba potwierdzona opinią 

lekarską). 

2. Wszystkie zapowiedziane sprawdziany pisał w terminie, a w razie choroby zaliczył je ustnie lub pisemnie 

w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników sprawdzianu. 

3. Posiada kompletność notatek  i prac domowych w zeszycie przedmiotowym i ćwiczeniowym. 

4. Ma wszystkie usprawiedliwione nieobecności na lekcjach geografii. 

5. Uczeń może poprawić ocenę dopuszczającą na dostateczną wtedy, gdy średnia wszystkich jego ocen jest 

równa 2,5 do 2,74. Z oceny dostatecznej na ocenę dobrą, gdy średnia wszystkich jego ocen jest równa 3,5 

do 3,74. Z oceny dobrej na bardzo dobrą, gdy średnia wszystkich jego ocen jest równa 4,5 do 4,74. Z oceny 

bardzo dobrej na celującą, gdy średnia wszystkich jego ocen jest równa 5,5 do 5,74. 

 

TRYB ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana określa statut szkoły. 

 

ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O POSTĘPACH W UCZENIU SIĘ. 

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (opiekunów) o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach 

sprawdzania osiągnięć uczniów. 



2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace 

pisemne uczeń i jego rodzice (opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach ustalonych przez nauczyciela 

(zabrania się robienia zdjęć prac). 

3. Rodzice (opiekunowie) informowani są o wynikach pracy ucznia przez nauczyciela na bieżąco poprzez e - 

dziennik, podczas tzw. wywiadówek śródokresowych, na spotkaniach indywidualnych (po wcześniejszym 

umówieniu się z nauczycielem). 

4. Na prośbę ucznia lub jego rodzica (opiekuna) nauczyciel, ustalając ocenę, powinien ją uzasadnić. 

5. Przewidywane oceny roczne nauczyciel podaje do wiadomości ucznia i rodzica zgodnie z zapisami statutu 

szkoły. 


