
Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie 

Geografia – gimnazjum 

 

 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie jest w stanie wykonać elementarnych zadań o 

niewielkim stopniu trudności oraz nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum 

programowym, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy 

z zakresu przedmiotu. 

 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który posiada umiejętności potrzebne do świadomego udziału 

w lekcjach, ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w programie nauczania, 

ale nie uniemożliwiają one dalszego kształcenia w zakresie przedmiotu, z pomocą nauczyciela 

wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności. 

 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, które 

będąc stosunkowo łatwymi do opanowania są całkowicie niezbędne w dalszej nauce i potrafi je w 

stopniu podstawowym zastosować w praktyce, poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności przy 

rozwiązywaniu typowych zadań i problemów. 

 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności 

umiarkowanie trudne do opanowania, niezbędne w dalszej nauce, potrafi je poprawnie i samodzielnie 

wykorzystać w praktyce i obserwacjach geograficznych.  

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował w pełni wiadomości i umiejętności określone 

programem nauczania, w sposób jasny i precyzyjny formułuje swoje myśli, argumentuje rzeczowo 

swoje wypowiedzi, samodzielnie formułuje problemy i znajduje drogi prowadzące do ich rozwiązania, 

wnioskuje prawidłowo i samodzielnie, wykorzystuje zdobytą wiedzę w działaniach praktycznych, 

posługuje się prawidłową terminologią. 

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza 

zakres wymagań programu, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, wykazuje dużą 

aktywność w trakcie lekcji, osiąga sukcesy w konkursie geograficznym na szczeblu wojewódzkim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH  
 GEOGRAFIA GIMNAZJUM 

Lp. Wyszczególnienie Opis 

1 Formy sprawdzania 
wiedzy i umiejętności 

Odpowiedź ustna obejmująca 3-4 tematyczne lekcje, kartkówka 
obejmująca 3-4 tematyczne lekcje, czas trwania do 20 min.; 
sprawdzian (w formie opisowej, testu lub mieszany), obejmujący 
większą partię materiału 

2 Częstotliwość 
sprawdzianów i 
kartkówek 

Sprawdziany: po zakończeniu większej partii materiału (kilka 
działów geograficznych) do 2 w półroczu; 
Kartkówki: zapowiadane i niezapowiadane, po zakończeniu 
mniejszej partii materiału, ważnego zagadnienia, dla sprawdzenia 
stopnia przyswojenia materiału przez uczniów, kilka w półroczu 

3 Warunki poprawy ocen Uczeń ma prawo do poprawy otrzymanej oceny w terminie 
wyznaczonym przez nauczyciela (do tygodnia od otrzymanej oceny) 

4 Ocena aktywności Stosowana w formie „+” i „-”. Uczeń zbiera  4 znaczki, za które 
otrzymuje ocenę: bdb (za 4 „+”), ndst (za 4 „-”), 

5 Frekwencja ucznia Sprawdzana jest częstotliwość opuszczania lekcji, 50% 
nieobecności skutkuje koniecznością zaliczenia partii materiału, na 
której uczeń był nieobecny 

6 Wkład pracy ucznia, 
jego zaangażowanie 
oraz praca dodatkowa 

Na ocenę przedmiotu wpływa liczba wykonanych prac 
dodatkowych, postęp w nauce i praca na miarę możliwości ucznia 

7 Nieprzygotowanie do 
lekcji 

Uczeń na prawo do zgłoszenia  1 nieprzygotowania w półroczu 

8 Zeszyt ćwiczeń, zadanie 
domowe 

Uczeń może 3 razy w ciągu półrocza zgłosić brak zeszytu ćwiczeń 
luba zadania domowego, każdy następny brak skutkuje uzyskaniem 
oceny niedostatecznej 

 
Ocena śródroczna i roczna 

1. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią ocen uzyskanych przez ucznia. Stosowana jest tzw.  

średnia ważona.  

Na ocenę śródroczną i roczną mają wpływ: 
a) Uzyskana ocena 

- z prac pisemnych 

*sprawdzian liczony razy 3 

*kartkówka liczona razy 2 

*kartkówka sprawdzająca znajomość mapy liczna razy 1 

- z odpowiedzi ustnych  - liczone razy 2 

- z odpowiedzi ustnych krótkich - liczone razy 1 

- z aktywności ucznia na lekcjach - liczone razy 1 

- z prac dodatkowych  - może podwyższać ocenę w sytuacjach wątpliwych lub może być 

podstawą wystawienia oceny celującej  

b)  inne formy pracy ucznia podlegające ocenie: 

- frekwencja ucznia na lekcjach 

- wkład pracy, wysiłek wkładany w opanowanie materiału i zaangażowanie w lekcjach 

- niewykorzystane nieprzygotowanie do lekcji w ciągu całego półrocza 

 

- uczestnictwo i aktywny udział w kole zainteresowań 



- ocena współpracy w grupie 

Powyżej wymienione punkty traktowane są wspomagająco na wystawioną ocenę półroczną 

lub końcowo roczną.  
 

2) Sprawdziany i kartkówki 

 każdy uczeń powinien uzyskać w ciągu półrocza przynajmniej jedna ocenę ze sprawdzianu 

  ocena niedostateczna ze sprawdzianu powinna być poprawiona w ciągu tygodnia od jej 

otrzymania 

  uczeń, który nie pisał sprawdzianu razem z klasą z powodu dłuższej choroby ustala z 

nauczycielem termin pisania sprawdzianu (w innym przypadku nauczyciel sam wybiera 

termin pisania sprawdzianu) 

 na sprawdzianach i kartkówkach uczeń nie może korzystać z żadnych pomocy 

 nie używamy korektorów, długopisów koluru czerwonego i zielonego 

 sprawdziany  i kartkówki są oceniane następująco : 

dopuszczający   40%-48% 

+dopuszczający  49%-56% 

dostateczny   57%-64% 

+ dostateczny  65%-72% 

dobry   73%- 80% 

+dobry   81%- 88% 

bardzo dobry  89%- 96% 

+bardzo dobry  97%-100% 
 

4) Każdy uczeń ma możliwość korzystania z dodatkowych lekcji tzw. konsultacji (po uzgodnieniu z 

nauczycielem) , uczęszczać na koła zainteresowań oraz wykonywać prace dodatkowe, wpływające na 

ocenę półroczną i roczną. 
 

5) Aktywność  

Uczeń ma prawo do wykorzystywania różnych form aktywności: 

- aktywność na lekcji 

- krótkie zadania domowe 

- krótki referat 

- prowadzenie zeszytu przedmiotowego i ćwiczeń 

Aktywność ta może być oceniona w formie oceny jak również w formie plusów i minusów 

Plusy z aktywności można uzyskać za 

- aktywność w czasie lekcji 

- wykonanie prostego ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń 

- wykonanie krótkiego referatu 

- praca w grupie 

Minusy z aktywności uzyskuje uczeń za: 

- niewykonywanie ćwiczeń i zadań w trakcie lekcji 

- brak współpracy w grupie 

- brak zaangażowania w lekcję 

           

          Maria Oćwieja 

 


