
Wymagania edukacyjne - Geografia 
 

 

Ocenie podlegają: 
 

1. Wiadomości z zakresu przedmiotu, poziom ich opanowania: 

 wiedza merytoryczna – znajomość  zjawisk i procesów zachodzących w środowisku 
geograficzymprocesów, 

 rozumienie – procesów, zależności między zjawiskami, zróżnicowania przyrodniczego, 
społeczno-gospodarczego świata, terminologii geograficznej 

 
2.  Umiejętności: 

 korzystanie z różnych źródeł wiedzy geograficznej, 

 opisywanie zjawisk i procesów, 

 prowadzenie obserwacji i pomiarów, 

 analizowanie danych i wnioskowanie na ich podstawie, 

 czytanie map, planów, 

 analiza i odczytywanie danych  z tabel, diagramów, wykresów, 

 wnioskowanie, uogólnianie, porównywanie, wartościowanie, ocenianie, 

 integrowanie wiedzy pozyskanej z różnych źródeł, 

 integrowanie wiedzy przyrodniczej z wiedzą społeczno-ekonomiczną, 

 formułowanie hipotez i proponowanie rozwiązań problemów, 

 wykazywanie związków przyczynowo-skutkowych, 

  identyfikowanie współzależności między elementami środowiska przyrodniczego i 
społeczno-gospodarczego, 

 identyfikowanie związków i zależności w środowisku geograficznym w skali lokalnej, 
regionalnej i globalnej, 

 określanie prawidłowości w zakresie przestrzennego zróżnicowania warunków 
środowiska rzyrodniczego oraz życia i różnych form działalności człowieka, 

 posługiwanie się właściwą terminologią, 
 

Oceny wystawiane są  w formie stopni w 6-cio stopniowej skali ocen. 

                            Poziomy wymagań edukacyjnych. 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 

 wyróżnia się szeroką, samodzielnie zdobytą wiedzą, wykraczającą poza program 
nauczania przedmiotu; 

 posiadł umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji; 

 samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, które 
są wzorowe zarówno pod względem merytorycznym, jak i językowym; 

 samodzielnie wyjaśnia złożone zjawiska geograficzne; 

 samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i 
praktycznych; 

 potrafi jasno precyzować pytania dotyczące wielu złożonych problemów; 

 doskonale zna terminologię przedmiotową, swobodnie się nią posługuje; 
 
 



Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane 
           programem nauczania; 

 sprawnie, samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy; 

 rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię; 

 samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, 
           posługując się poprawnym językiem i stylem; 

 wykorzystuje w praktyce wiedzę zdobytą w szkole i poza nią; 

 wyjaśnia zjawiska geograficzne bez ingerencji nauczyciela; 

 umie współpracować w grupie; 

 bardzo aktywnie uczestniczy w lekcji. 
 

Ocenę dobrą (4)  otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował całego materiału określonego programem nauczania, ale nie  
          utrudnia mu to głębszego i pełniejszego poznania wiedzy podstawowej; 

 rozumie genezę, przebieg i skutki wielu zjawisk geograficznych, inspirowany 
          przez nauczyciela potrafi je wyjaśnić; 

 poprawnie posługuje się prostymi źródłami informacji; 

 wykonuje samodzielnie typowe zadania polegające na ocenianiu, 
          selekcjonowaniu, wartościowaniu, uzasadnianiu; 

 umie formułować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne; 

 nie popełnia błędów językowych, jego styl może zawierać usterki stylistyczne; 

 jest aktywny na lekcjach.  
 
Ocenę dostateczną (3)  otrzymuje uczeń, który: 

 opanował podstawowe wiadomości określonych programem nauczania; 

 rozumie podstawowe zjawiska i wyjaśnia je z pomocą nauczyciela; 

 inspirowany przez nauczyciela stosuje zdobytą wiedzę w praktyce; 

 potrafi formułwać zrozumiałe i poprawne merytorycznie odpowiedzi ustne i 
          pisemne zawierające niewielkie i nieliczne błędy; 

 umie posługiwać się, często pod kierunkiem nauczyciela, prostymi środkami 
          dydaktycznymi wykorzystywanymi na lekcji; 

 jest sporadycznie aktywny na lekcjach. 
 
Ocenę dopuszczającą (2)  otrzymuje uczeń, który: 

 ma luki w wiadomościach, nie opanował także wszystkich umiejętności 
         przewidzianych w programie, ale nie uniemożliwia mu to dalszego poznawania 
         treści przedmiotu w następnych etapach edukacji; 

 popełnia liczne błędy językowe, posługuje się nieporadnym stylem 
         wypowiedzi, ma trudności w wysławianiu; 

 w ograniczonym stopniu zna i sosuje terminologię przedmiotową; 

 cechuje się bierną postawą na lekcjach. 
 
Ocenę niedostateczną (1)  otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował wiadomości i umiejętności z zakresu podstawy programowej; 

 nie potrafi, nawet przy znacznej pomocy nauczyciela, korzystać z prostych 
        środków dydaktycznych; 



 nie potrafi, gdyż nie zna i nie rozumie podstawowej terminologii stosowanej 
         na lekcjach, formułować nawet bardzo prostych wypowiedzi ustnych i 
         pisemnych; 

 zeszyt przedmiotowy  prowadzi niesystematycznie, ma duże luki w pracach  
         lekcyjnych i domowych; 

 nie przejawia żadnej aktywności na lekcjach. 
 

           Szczegółowe wymagania edukacyjne dla poszczególnych klas zapisane są w planach 
wynikowych nauczyciela przedmiotu. 
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