
Przedmiotowe zasady oceniania z wymaganiami edukacyjnymi 

z geografii w klasie V 

 

I. Przedmiotowe zasady oceniania. 

1. Ocenie podlegają: 

- prace klasowe (sprawdziany) podsumowujące poszczególne działy, 

Wyniki punktowe ze sprawdzianów przeliczane są na oceny szkolne następująco: 

od 0% do 30% prawidłowych odpowiedzi – stopień niedostateczny, wyrażony cyfrą 1, 

od 31% do 50%  prawidłowych odpowiedzi – stopień dopuszczający, wyrażony cyfrą 2, 

od 51% do 75% prawidłowych odpowiedzi – stopień dostateczny, wyrażony cyfrą 3, 

od 76% do 90% prawidłowych odpowiedzi – stopień dobry, wyrażony cyfrą 4, 

od 91% do 99% prawidłowych odpowiedzi – stopień bardzo dobry, wyrażony cyfrą 5, 

 100% prawidłowych odpowiedzi – stopień celujący, wyrażony cyfrą 6, 

- kartkówki obejmujące materiał  do trzech ostatnich jednostek  tematycznych, 

- odpowiedzi ustne z aktualnie realizowanego materiału obejmującego trzy 

ostatnie jednostki tematyczne, a  w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego 

działu, 

- prace domowe (ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń i przedmiotowym, samodzielne 

prace pisemne na zadany temat), 

- zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji, 

- wypowiedzi ustne  w  trakcie zajęć, 

- wkład pracy na lekcji,   

- prace dodatkowe (opracowanie referatu , projektu, obserwacje, pomiary, 

wykonywanie modeli), 

- efektywny udział w konkursach przedmiotowych, 

2. W semestrze można zgłosić jedno nieprzygotowanie. 

3. Za nieprzygotowanie do zajęć uważa się: 

- brak pracy domowej obowiązującej na dany dzień, 

- brak zeszytu  lub  zeszytu ćwiczeń, jeżeli było w nim zadane zadanie domowe, 

- brak pomocy, przyborów i narzędzi obowiązujących na danych zajęciach 

edukacyjnych, 

- nieprzygotowanie do odpowiedzi z zakresu trzech ostatnich lekcji, 



4. Nieprzygotowanie powinno być zgłoszone na początku lekcji podczas  sprawdzania 

obecności. 

5. Nieprzygotowania odnotowywane są  w dzienniku. 

6. Jeśli uczeń nie zgłosił nieprzygotowania na początku lekcji, może zostać   wezwany 

do odpowiedzi i musi pisać niezapowiedzianą kartkówkę. 

7. Uczeń zgłaszający nieprzygotowanie nie musi: 

- znać materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji, 

- pisać niezapowiedzianej kartkówki z zakresu trzech ostatnich lekcji. 

8. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do zapowiedzianej lekcji powtórzeniowej, 

kartkówki lub sprawdzianu. 

9. Za aktywny udział na lekcji uczeń otrzymuje „+”. 

10. Plusy odnotowywane są w dzienniku. 

11. Za  3 zgromadzone  plusy uczeń otrzymuje ocenę  bardzo dobrą. 

12. Przez aktywność na lekcji rozumie się:   

- zgłaszanie  się  podczas lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi,   

- aktywną pracę w grupie, 

- rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie  lekcji. 

13. Minimalna  wymagana liczba ocen  w semestrze wynosi 3. 

14. Sprawdziany są obowiązkowe. 

15. Sprawdziany są  zapowiedziane i wpisane do dziennika elektronicznego z 

tygodniowym wyprzedzeniem. 

16. Sprawdzian obejmuje materiał szerszy niż z trzech ostatnich lekcji oraz poprzedzony 

jest powtórzeniem materiału. 

17. Uczeń nieobecny na sprawdzianie powinien go napisać w terminie ustalonym z 

nauczycielem. 

18. Sprawdzian można poprawić tylko raz. 

19. Kartkówka może obejmować zakres materiału do 3 jednostek lekcyjnych. 

20. Kartkówka nie musi być zapowiadana. 

21. Kartkówki nie podlegają poprawie. 

22. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym zapisuje 

tematy lekcji z datami, notatki z lekcji, prace domowe. 

23. Zeszyt jest oceniany co najmniej raz w roku.



II. Wymagania edukacyjne:  

Wymagania na poszczególne oceny 

konieczne 

(ocena dopuszczająca) 

podstawowe 

(ocena dostateczna)  

rozszerzające 

(ocena dobra) 

dopełniające 

(ocena bardzo dobra) 

wykraczające 

(ocena celująca) 

1. Mapa Polski 

Uczeń:  

• wyjaśnia znaczenie terminów: 

mapa, skala, legenda mapy 

• wymienia elementy mapy 

• wyjaśnia znaczenie terminów: wy-

sokość bezwzględna, wysokość 

względna 

• odczytuje wysokość bezwzględną 

obiektów na mapie poziomicowej 

• podaje nazwy barw stosowanych 

na mapach hipsometrycznych 

• wymienia różne rodzaje map 

• odczytuje informacje z planu miasta 

Uczeń:  

• odczytuje za pomocą legendy znaki 

kartograficzne na mapie 

• stosuje legendę mapy do odczytania 

informacji 

• odczytuje skalę mapy 

• rozróżnia rodzaje skali 

• oblicza wysokość względną na pod-

stawie wysokości bezwzględnej od-

czytanej z mapy  

• odczytuje informacje z mapy pozio-

micowej i mapy hipsometrycznej 

• wyszukuje w atlasie przykłady map: 

ogólnogeograficznej, krajobrazo-

wej, turystycznej i planu miasta 

Uczeń:  

• rozróżnia na mapie znaki punk-

towe, liniowe i powierzchniowe 

• rysuje podziałkę liniową 

• wyjaśnia, dlaczego każda mapa ma 

skalę 

• oblicza odległość na mapie wzdłuż 

linii prostej za pomocą skali liczbo-

wej 

• wyjaśnia, jak powstaje mapa pozio-

micowa 

• wyjaśnia różnicę między obszarem 

nizinnym, wyżynnym a obszarem 

górskim 

• wyjaśnia różnicę między mapą 

ogólnogeograficzną a mapą krajo-

brazową 

• przedstawia sposoby orientowania 

mapy w terenie 

Uczeń:  

• dobiera odpowiednią mapę w celu 

uzyskania określonych informacji 

geograficznych 

• przekształca skalę liczbową na mia-

nowaną i podziałkę liniową 
• oblicza odległość w terenie za po-

mocą skali liczbowej 

• oblicza odległość w terenie za po-

mocą podziałki liniowej 

• oblicza długość trasy złożonej z od-

cinków za pomocą skali liczbowej 

• rozpoznaje przedstawione na ma-

pach poziomicowych formy terenu 

• rozpoznaje formy ukształtowania 

powierzchni na mapie hipsome-

trycznej 

• omawia zastosowanie map cyfro-

wych 
• podaje różnice między mapą tury-

styczną a planem miasta 

 

Uczeń:  

• posługuje się planem miasta w te-

renie 

• podaje przykłady wykorzystania 

map o różnej treści 

• analizuje treść map przedstawiają-

cych ukształtowanie powierzchni 

Polski 

• czyta treść mapy lub planu najbliż-

szego otoczenia szkoły, odnosząc je 

do obserwowanych w terenie ele-

mentów środowiska geograficznego  

• projektuje i opisuje trasę wycieczki 

na podstawie mapy turystycznej lub 

planu miasta  

2. Krajobrazy Polski 



Uczeń:  

• wyjaśnia znaczenie terminu 

krajobraz 

• wymienia składniki krajobrazu 

• wymienia elementy krajobrazu naj-

bliższej okolicy 

• wymienia pasy rzeźby terenu Polski 

• wskazuje na mapie Wy-

brzeże Słowińskie 

• wymienia elementy krajobrazu nad-

morskiego 

• wymienia główne miasta leżące na 

Wybrzeżu Słowińskim 

• wymienia po jednym przy-

kładzie rośliny i zwierzęcia charakte-

rystycznych dla Wybrzeża Słowiń-

skiego 

• wskazuje na mapie Pojezie-

rze Mazurskie 

• odczytuje z mapy nazwy naj-

większych jezior na Pojezierzu Ma-

zurskim 

• wskazuje na mapie pas Nizin 

Środkowopolskich oraz Nizinę 

Mazowiecką 

• wskazuje na mapie największe rzeki 

przecinające Nizinę Mazowiecką 

• wskazuje na mapie najwięk-

sze miasta Niziny Mazowieckiej 

•  podaje nazwę parku narodowego 

leżącego w pobliżu Warszawy 

Uczeń: 

• podaje różnicę między krajobrazem 

naturalnym a krajobrazem kulturo-

wym 

• określa położenie najbliższej okolicy 

na mapie Polski 

• przedstawia główne cechy krajo-

brazu nadmorskiego na podstawie 

ilustracji 

• omawia cechy krajobrazu Pojezierza 

Mazurskiego 

• wymienia atrakcje turystyczne Poje-

zierza Mazurskiego 

• przedstawia cechy krajobrazu Niziny 

Mazowieckiej 

• wymienia atrakcje turystyczne Ni-

ziny Mazowieckiej 

• opisuje cechy krajobrazu wielko-

miejskiego 

• wymienia główne cechy krajobrazu 

miejsko-przemysłowego Wyżyny Ślą-

skiej 

• przedstawia cechy krajobrazu rolni-

czego Wyżyny Lubelskiej 

• omawia cechy krajobrazu Wyżyny 

Krakowsko-Częstochowskiej na pod-

stawie ilustracji 

• wymienia dwa przykłady roślin cha-

rakterystycznych dla Wyżyny Kra-

kowsko-Częstochowskiej 

• wskazuje na mapie najwyższe 

szczyty Tatr 

Uczeń: 

• charakteryzuje pasy rzeźby terenu w 

Polsce 

• opisuje krajobraz najbliższej okolicy 

w odniesieniu do pasów rzeźby te-

renu 

• opisuje wpływ wody i wiatru na 

nadmorski krajobraz 

• przedstawia sposoby gospodarowa-

nia w krajobrazie nadmorskim 

• opisuje zajęcia mieszkańców re-

gionu nadmorskiego 

• przedstawia wpływ lądolodu na kra-

jobraz pojezierzy 

• omawia cechy krajobrazu przekształ-

conego przez człowieka na Nizinie 

Mazowieckiej 

• przedstawia najważniejsze obiekty 

dziedzictwa kulturowego w stolicy  

• omawia znaczenie węgla kamien-

nego na Wyżynie Śląskiej 

• charakteryzuje życie i zwyczaje 

mieszkańców Wyżyny Śląskiej 

• omawia na podstawie ilustracji po-

wstawanie wąwozów lessowych 

• charakteryzuje czynniki wpływające 

na krajobraz rolniczy Wyżyny Lubel-

skiej 

• charakteryzuje na podstawie ilustra-

cji rzeźbę krasową i formy krasowe 

Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 

Uczeń: 

• dokonuje oceny krajobrazu najbliż-

szego otoczenia szkoły pod wzglę-

dem jego piękna oraz ładu i este-

tyki zagospodarowania 

• porównuje na podstawie mapy Pol-

ski i ilustracji rzeźbę terenu w po-

szczególnych pasach  

• wyjaśnia na podstawie ilustracji, jak 

powstaje jezioro przybrzeżne 

• wymienia obiekty dziedzictwa przy-

rodniczego i kulturowego Wybrzeża 

Słowińskiego oraz wskazuje je na 

mapie 

• wyjaśnia znaczenie turystyki na Wy-

brzeżu Słowińskim 

• charakteryzuje najważniejsze 

obiekty dziedzictwa przyrodniczego i 

kulturowego na Nizinie Mazowiec-

kiej 

• opisuje zabudowę i sieć komunika-

cyjną Warszawy 

• omawia atrakcje turystyczne na 

Szlaku Zabytków Techniki  

•  opisuje za pomocą przykładów rol-

nictwo na Wyżynie Lubelskiej 

• opisuje najważniejsze obiekty dzie-

dzictwa kulturowego Wyżyny Lubel-

skiej 

• charakteryzuje na podstawie mapy 

atrakcje turystyczne Szlaku Orlich 

Gniazd  

Uczeń: 

• proponuje zmiany w zagospoda-

rowaniu terenu najbliższej oko-

licy 

• prezentuje projekt planu zago-

spodarowania terenu wokół 

szkoły 
• przygotowuje prezentację multi-

medialną na temat Wybrzeża 
Słowińskiego z uwzględnieniem 
elementów krajobrazu natural-
nego i kulturowego 

• przedstawia zróżnicowanie kra-

jobrazu krain geograficznych w 

pasie pojezierzy na podstawie 

mapy 

• analizuje na podstawie dodatko-

wych źródeł informacji oraz map 

tematycznych warunki rozwoju 

rolnictwa na Nizinie Mazowiec-

kiej  

• planuje na podstawie planu mia-

sta wycieczkę po Warszawie  

• przedstawia pozytywne i nega-

tywne zmiany w krajobrazie Wy-

żyny Śląskiej wynikające z dzia-

łalności człowieka 

• analizuje na podstawie dodatko-

wych źródeł informacji oraz map 

tematycznych warunki sprzyja-

jące rozwojowi rolnictwa na Wy-

żynie Lubelskiej  



• określa położenie Warszawy na ma-

pie Polski 

• wymienia najważniejsze obiekty tu-

rystyczne Warszawy 

• wskazuje na mapie pas Wy-

żyn Polskich i Wyżynę Śląską 

• wskazuje na mapie najwięk-

sze miasta na Wyżynie Śląskiej 

• wskazuje na mapie Polski Wyżynę 

Lubelską 

• wymienia gleby i główne uprawy 

Wyżyny Lubelskiej 

• określa na podstawie mapy Polski 

położenie Wyżyny Krakowsko-Czę-

stochowskiej 

• podaje nazwę parku narodowego le-

żącego na Wyżynie Krakowsko-Czę-

stochowskiej 

• podaje nazwy zwierząt żyjących w 

jaskiniach na Wyżynie Krakowsko-

Częstochowskiej 

• określa na podstawie mapy 

położenie Tatr 

• wskazuje na mapie Tatry Wysokie i 

Tatry Zachodnie 

• wymienia cechy krajobrazu wysoko-

górskiego 

• omawia cechy pogody w górach 

• wymienia atrakcje turystyczne Tatr  

• opisuje na podstawie ilustracji pię-

tra roślinności w Tatrach  

• opisuje zajęcia i zwyczaje mieszkań-

ców Podhala 

• przedstawia argumenty potwierdza-

jące różnicę w krajobrazie Tatr Wy-

sokich i Tatr Zachodnich 

• opisuje dziedzictwo przyrodnicze 

Tatr 

• przedstawia historię zamków 

znajdujących się na Szlaku Orlich 

Gniazd 

• wyjaśnia negatywny wpływ tury-

styki na środowisko Tatr 

 

3. Lądy i oceany 

Uczeń: 

• wskazuje na globusie i mapie świata 

bieguny, równik, południk zerowy i 

180o, półkule, zwrotniki i koła pod-

biegunowe 

Uczeń:  

• wyjaśnia, co to są siatka geogra-

ficzna i siatka kartograficzna 

• wskazuje główne kierunki geogra-

ficzne na globusie 

Uczeń: 

• podaje przyczyny odkryć geograficz-

nych 

• wskazuje na mapie wielkie formy 

ukształtowania powierzchni Ziemi i 

Uczeń: 

• określa na globusie i mapie położe-

nie punktów, kontynentów i ocea-

nów na kuli ziemskiej  

Uczeń: 

• oblicza różnicę wysokości między 

najwyższym szczytem na Ziemi a 

największą głębią w oceanach 



• wymienia nazwy kontynentów i oce-

anów oraz wskazuje ich położenie 

na globusie i mapie 

• wymienia największych podróżni-

ków biorących udział w odkryciach 

geograficznych 

• porównuje powierzchnię kontynen-

tów i oceanów na podstawie diagra-

mów 

• wskazuje akweny morskie na tra-

sach pierwszych wypraw geograficz-

nych 

akweny morskie na trasie wyprawy 

geograficznej Marca Polo 

• opisuje na podstawie mapy szlaki 

wypraw Ferdynanda Magellana i 

Krzysztofa Kolumba 

• opisuje podróże odkrywcze w 

okresie od XVII w. do XX w.  

• przedstawia znaczenie odkryć geo-

graficznych 

4. Krajobrazy świata 

Uczeń: 

• wyjaśnia znaczenie terminu pogoda 

• wymienia składniki pogody 

• wyjaśnia znaczenie terminu klimat 

• wymienia na podstawie mapy tema-

tycznej strefy klimatyczne Ziemi 

• wymienia na podstawie ilustracji 

strefy krajobrazowe Ziemi 

• wskazuje na mapie strefy wilgotnych 

lasów równikowych oraz lasów li-

ściastych i mieszanych strefy umiar-

kowanej  

• podaje nazwy warstw wilgotnego 

lasu równikowego i wskazuje te war-

stwy na ilustracji  

• rozpoznaje rośliny i zwierzęta ty-

powe dla lasów równikowych oraz 

lasów liściastych i mieszanych  

• wyjaśnia znaczenie terminów: sa-

wanna, step  

• wskazuje na mapie strefy sawann i 

stepów 

Uczeń: 

• wyjaśnia różnicę między pogodą a 

klimatem 

•  odczytuje z klimatogramu tempera-

turę powietrza i wielkość opadów 

atmosferycznych w danym miesiącu 

• wymienia typy klimatów w strefie 

umiarkowanej  

• omawia na podstawie mapy 

stref klimatycznych i klimatogramów 

klimat strefy wilgotnych lasów rów-

nikowych oraz klimat strefy lasów li-

ściastych i mieszanych  

• omawia na podstawie ilustracji war-

stwową budowę lasów strefy umiar-

kowanej  

• wyjaśnia znaczenie terminów: pre-

ria, pampa 

• omawia charakterystyczne cechy kli-

matu stref sawann i stepów 

• opisuje na podstawie ilustracji świat 

roślin i zwierząt pustyń gorących i 

pustyń lodowych 

Uczeń: 

• wskazuje na mapie klimatycznej 

obszary o najwyższej oraz 

najniższej średniej rocznej 

temperaturze powietrza 

• wskazuje na mapie klimatycznej 

obszary o największej 

i najmniejszej rocznej sumie 

opadów 

• porównuje temperaturę powie-

trza i opady atmosferyczne w kli-

macie morskim i kontynentalnym  

• wymienia kryteria wydzielania 

stref krajobrazowych 

• przedstawia na podstawie ilustra-

cji układ stref krajobrazowych na 

półkuli północnej  

• charakteryzuje warstwy wilgot-

nego lasu równikowego  

• charakteryzuje na podstawie ilu-

stracji krajobrazy sawann i stepów  

Uczeń: 

• oblicza średnią roczną temperaturę 

powietrza 

• oblicza różnicę między śred-

nią temperatura powietrza w najcie-

plejszym miesiącu i najzimniejszym 

miesiącu roku 

• oblicza roczną sumę opadów 

• prezentuje przykłady budownictwa, 

sposoby gospodarowania i zajęcia 

mieszkańców stref wilgotnych lasów 

równikowych oraz lasów liściastych i 

mieszanych  

• porównuje cechy krajobrazu sawann 

i stepów 

• omawia przykłady budownictwa i 

sposoby gospodarowania w strefach 

pustyń gorących i pustyń lodowych 

• prezentuje przykłady budownictwa i 

sposoby gospodarowania w strefie 

śródziemnomorskiej  

• porównuje budownictwo i życie 

mieszkańców stref tajgi i tundry 

Uczeń: 

• przedstawia zróżnicowanie 

temperatury powietrza i opadów at-

mosferycznych na Ziemi na podsta-

wie map tematycznych  

• omawia wpływ człowieka na 

krajobrazy Ziemi 

• porównuje wilgotne lasy równikowe 

z lasami liściastymi i mieszanymi 

strefy umiarkowanej pod względem 

klimatu, roślinności i świata zwierząt 

• analizuje strefy sawann i ste-

pów pod względem położenia, wa-

runków klimatycznych i głównych 

cech krajobrazu 

• przedstawia podobieństwa i 

różnice między krajobrazami pustyń 

gorących i pustyń lodowych 

• opisuje na podstawie dodatkowych 

źródeł informacji zróżnicowanie 

przyrodnicze i kulturowe strefy śród-

ziemnomorskiej  



• wymienia gatunki roślin i zwierząt 

charakterystyczne dla sawann i ste-

pów 

• wyjaśnia znaczenie terminu pusty-

nia 

• wskazuje na mapie obszary wystę-

powania pustyń gorących i pustyń 

lodowych 

• rozpoznaje rośliny i zwierzęta cha-

rakterystyczne dla pustyń gorących i 

pustyń lodowych 

• wskazuje na mapie położenie strefy 

krajobrazów śródziemnomorskich 

• wymienia na podstawie mapy pań-

stwa leżące nad Morzem Śródziem-

nym 

• rozpoznaje rośliny i zwierzęta cha-

rakterystyczne dla strefy śródziem-

nomorskiej 

• wymienia gatunki upraw charaktery-

stycznych dla strefy śródziemno-

morskiej 

• wyjaśnia znaczenie terminów: tajga, 

tundra, wieloletnia zmarzlina 

• wskazuje na mapie położenie stref 

tajgi i tundry 

• rozpoznaje gatunki roślin i zwierząt 

charakterystyczne dla tajgi i tundry 

• wskazuje na mapie Himalaje  

• wymienia charakterystyczne dla Hi-

malajów gatunki roślin i zwierząt  

• wymienia cechy charakterystyczne 

klimatu śródziemnomorskiego 

• wymienia obiekty turystyczne w ba-

senie Morza Śródziemnego 

• wymienia charakterystyczne cechy 

klimatu stref tajgi i tundry 

• wskazuje na mapie położenie naj-

wyższych łańcuchów górskich innych 

niż Himalaje 

•  charakteryzuje krajobraz wysoko-

górski w Himalajach 

• opisuje świat roślin i zwierząt w Hi-

malajach  

• omawia klimat stref pustyń gorą-

cych i pustyń lodowych  

• omawia rzeźbę terenu pustyń go-

rących 

• omawia cechy krajobrazu śród-

ziemnomorskiego 

• charakteryzuje cechy krajobrazu 

tajgi i tundry 

• charakteryzuje na podstawie ilu-

stracji piętra roślinne w Himala-

jach  

• analizuje zmienność warunków kli-

matycznych w Himalajach i jej 

wpływ na życie ludności  

• porównuje rozmieszczenie stref kra-

jobrazowych na Ziemi i pięter roślin-

ności w górach 

 



 


