
Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Geografia (poziom gimnazjum) 

 

Obowiązujący podręcznik:  klasa I: 

Lechowicz A., Lechowicz M., Stankiewicz P., 2015, Bliżej geografii, 

gimnazjum, podręcznik część 1, WSiP Warszawa, 

 Bliżej geografii, gimnazjum, zeszyt ćwiczeń część 1, 2014, WSiP Warszawa 

  

klasa II: 

 Kop J., Kucharska M., Witek-Nowakowska A., 2014, Świat bez tajemnic. 

Podręcznik do geografii  dla gimnazjum. Klasa I, Wydawnictwo Szkolne 

PWN, Warszawa – Łódź (kontynuacja z klasy I) 

 Kop J., Kucharska M., Witek-Nowakowska A., 2014, Świat bez tajemnic. 

Podręcznik do geografii  dla gimnazjum. Klasa II, Wydawnictwo Szkolne 

PWN, Warszawa – Łódź 

 Adamus U., Witek-Nowakowska A., 2009, Świat bez tajemnic. Zeszyt 

ćwiczeń do geografii dla gimnazjum. Klasa I, Wydawnictwo Szkolne PWN, 

Warszawa – Łódź (kontynuacja z klasy I) 

Adamus U., Witek-Nowakowska A., 2009, Świat bez tajemnic. Zeszyt 

ćwiczeń do geografii dla gimnazjum. Klasa II, Wydawnictwo Szkolne 

PWN, Warszawa – Łódź 

 

Dodatkowo:  Atlas geograficzny : gimnazjum, Wydawnictwo DEMART/PWN  

 

Biorąc pod uwagę umiejętności i wiedzę ucznia: 

Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza 

program nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, bardzo aktywnie uczestniczy 

w procesie lekcyjnym, odnosi sukcesy w konkursach geograficznych.  

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował w pełnym zakresie 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 prawidłowo terminologią geograficzną. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności umiarkowanie trudne do 

opanowania, niezbędne w dalszej nauce, potrafi je poprawnie i samodzielnie wykorzystać w praktyce 

i obserwacjach geograficznych. 

 

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

stosunkowo łatwymi do opanowania są całkowicie niezbędne w dalszej nauce, potrafi je w stopniu 

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

typowych zadań i problemów. 



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 nauczyciele wykonuje typowe 

zadania o niewielkim stopniu trudności. 

 

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.  

 

Szczegółowe wymagania edukacyjne 

 

I. Ustalenia ogólne 

Przedmiotem oceniania są: 

 wiadomości, 

 umiejętności, 

 postawa ucznia i jego aktywność. 

 

Lp Wyszczególnienie Opis 

1 Zeszyt 

przedmiotowy, 

zeszyt ćwiczeń, 

podręcznik 

Uczeń jest zobowiązany mieć na lekcji zeszyt przedmiotowy, podręcznik oraz 

ćwiczenia. Każdy uczeń może 3 razy zgłosić brak zeszytu, podręcznika oraz 

zeszytu ćwiczeń z uzyskaniem za każdym razem minusa z aktywności. 

2 Ocena aktywności Stosowana w formie „+” i „-”. Uczeń zbiera pięć znaczków, za które otrzymuje 

ocenę: (5+) bdb, (4+) db, (3+) dst, (3-) ndst. 

3 Formy sprawdzania 

wiedzy  

i umiejętności 

 odpowiedź ustna, obejmująca 3 tematyczne lekcje, czas trwania 

odpowiedzi ustnej do 15 minut,  

 kartkówka, obejmująca 3 tematyczne lekcje, czas trwania do 20 minut,  

 sprawdzian (w formie opisowej, testu lub mieszany) obejmujący 

większą partię materiału (np. dział) 

4 Częstotliwość 

sprawdzianów 

 i kartkówek 

Sprawdziany: po zakończeniu większej partii materiału (1 lub więcej działów 

geograficznych), do 2 w semestrze, zapowiadane z tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

Kartkówki: od 2 do 4 w semestrze, po zakończeniu mniejszej partii materiału, 

ważnego zagadnienia, dla sprawdzenia stopnia przyswojenia materiału przez 

uczniów 

5 Frekwencja ucznia Sprawdzana jest częstotliwość opuszczania lekcji. Uczeń nieobecny na 

sprawdzianie lub pracy klasowej jest zobowiązany w terminie dwóch tygodni 

od chwili ich przeprowadzenia do zaliczenia materiału, które obejmowały. Jeżeli 

z przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać z całą klasą (długa choroba) 

termin zaliczenia materiału musi być uzgodniony indywidualnie z nauczycielem. 

Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z przygotowania się do zajęć. Jeżeli 

uczeń był nieobecny na ostatniej (jednej) lekcji ma obowiązek uzupełnienia 

w zeszycie przedmiotowym tematu z ostatniej lekcji i wykonania zadanej pracy 

domowej. Brak takiej pracy domowej oznaczany jest w dzienniku zajęć jako 

nieprzygotowanie do lekcji.  



6 Wkład pracy ucznia, 

jego zaangażowania 

oraz praca 

dodatkowa 

Na ocenę z przedmiotu wpływa liczba wykonanych prac dodatkowych, postęp 

w nauce i praca na miarę możliwości ucznia (aktywność na lekcji, krótkie 

zadania domowe, referaty, praca w grupie) 

7 Usprawiedliwienia 

nie przygotowania 

do zajęć (np) 

Dla klas z 2 godzinami w tygodniu: 2 razy w ciągu semestru,  

Dla klas z 1 godziną w tygodniu: 1 raz w ciągu semestru, dodatkowo 1 raz 

uczeń może zgłosić nieprzygotowanie na prośbę rodziców (wpis w dzienniczku 

– indeksie) 

 

 

 

II. Ocena śródroczna i roczna 

 

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

ważona.  

 

1. Na śródroczną i roczną ocenę mają wpływ: 

Uzyskana ocena: 

 z prac pisemnych (sprawdzian x4, poprawa sprawdzianu x3, kartkówka zapowiedziana x3, 

kartkówka nie zapowiedziana x2) 

 z odpowiedzi ustnych (x2) 

 z aktywności ucznia na lekcjach, z prac zadań dodatkowych (x1) 

 za osiągnięcia w konkursach (x4) 

Inne formy pracy ucznia podlegającej ocenie: 

 z prac dodatkowych – może podwyższyć ocenę w sytuacjach wątpliwych lub może być podstawą 

wystawienia oceny celującej  

 niewykorzystanie nieprzygotowania do lekcji w ciągu całego semestru 

 ocena współpracy w grupie 

 uczestnictwo i aktywny udział w kołach zainteresowań 

 

Nauczyciel może wziąć pod uwagę te formy i wystawić uczniowi ocenę pod koniec semestru. Wartość 

tej oceny odpowiada ocenie z aktywności. 

 

2. Sprawdziany i kartkówki: 

 każdy uczeń powinien uzyskań w ciągu semestru przynajmniej jedną ocenę ze sprawdzianu 

 na sprawdzianach i kartkówkach nie może korzystać z żadnych pomocy 

 w pracach pisemnych nie używamy korektorów oraz długopisów koloru zielonego i czerwonego 

 sprawdziany 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%  

 

 oceny z kartkówek nauczyciel może ustalać każdorazowo w zależności od stopnia trudności 

klasówki 

 

3. Ustalanie oceny śródrocznej i rocznej 

Ocenę śródroczną i roczną ustala się na podstawie średniej ważonej:  

 3,75 – ocena bardzo dobra 

 3, 75 – ocena dobra 

 2,75 – ocena dostateczna 

 1,75 – ocena dopuszczająca  

 

W przypadku ocen 1,5; 2,5; 3,5; 4,5 ocenę wyższą (czyli odpowiednio 2;3;4;5) otrzyma uczeń, który 

w ciągu semestru wykazał się dodatkową pracą (np. referaty, prace i zadania dodatkowe, udział w kołach 

zainteresowań, osiągnięcia w konkursach).  

W przypadku jednej oceny niedostatecznej z przedmiotu uczeń, który chce uzyskać ocenę bardzo dobrą 

i wyższą musi wykazać się pracą dodatkową i aktywnością na lekcjach. 

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 semestralną i roczną. 

 

4. Stosowana symbolika ocen 

S – sprawdzian 

Kz, Kn – kartkówka zapowiedziana i  kartkówka nie zapowiedziana 

O – odpowiedź bieżąca 

A – aktywność 

Z – zadanie domowe 

Zd – zadanie dodatkowe 

U – umiejętność korzystania z różnych źródeł: danych, rycin, wykresów, schematów itp. 

np – nie przygotowanie do lekcji 

npR – nie przygotowanie do lekcji od rodziców 

bz – brak zadania domowego 


