
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII  

  

1 ) CELE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO  

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnieć edukacyjnych i postępach  

b ) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju i motywowania go do 
dalszej pracy  

c)informowanie rodziców o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia  

  

2)WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA 
POSZCZEGÓLNYCH  
ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH  

OCENA  ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI i WIEDZY  

dopuszczająca  Uczeń;  
*ma niepełną wiedzę określoną w podstawie programowej  
*sytuuje najważniejsze wydarzenia w czasie i przestrzeni  
*rozpoznaje związki przyczynowo - skutkowe  
*przedstawia przy pomocy nauczyciela wyniki swojej pracy w 
formie ustnej i pisemnej  
*określa rodzaje źródła geograficznego, odszukuje najważniejsze 
informacje w źródle pisanym  

dostateczna  Uczeń;  
*ma niepełną wiedzę określoną w podstawie programowej  
*selekcjonuje podstawowe fakty,  
*wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo - skutkowe,  
*odnajduje najważniejsze informacje zawarte w kilku źródłach 
pisanych, dokonuje ich wspólnej analizy,  
*odróżnia fakty od opinii,  
*przeprowadza podstawowe rekonstrukcje genezy, 
mechanizmów przebiegu   
*samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i 
pisemnej  

dobra  Uczeń;  
*ma wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, 
potrafi się nimi posłużyć w typowych sytuacjach,  
*analizuje i porównuje informacje zawarte w różnych źródłach  
*przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji,  
*dokonuje wszechstronnej rekonstrukcji genezy, mechanizmów 
przebiegu oraz konsekwencji wybranego zjawiska 
geograficznego  



bardzo dobra  Uczeń:  
*ma wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, 
potrafi się nimi posłużyć w różnych sytuacjach problemowych  
*analizuje i porównuje dane zawarte w różnych źródłach, potrafi 
je samodzielnie zinterpretować,  
*zauważa rozmaite prawidłowości,  
*aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji i w trakcie zajęć  

celująca  Uczeń;  
*ma wiedzę i umiejętności zgodne z podstawą programową; 
umie zastosować wiedzę w sytuacjach problemowych,  
*samodzielnie rozwija swoje zainteresowania  
*startuje z sukcesami w konkursach i olimpiadach 
 

niedostateczna  Uczeń;  
*nie opanował zakresu wiedzy i umiejętności wymaganych na 
ocenę dopuszczającą, co uniemożliwia dalsze zdobywanie 
wiedzy  
*nie opanował podstawowych umiejętności, nie ma 
elementarnej wiedzy określonej w podstawie programowej  
*nie opanował treści koniecznych  
*często opuszcza zajęcia lekcyjne i lekceważy przedmiot  
*nie wykazuje chęci przyswajania nowych wiadomości i 
współpracy z nauczycielem  

  

3 )SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW   

a) Ocena pracy ucznia dokonywana będzie w ciągu całego roku szkolnego.  

*Uczeń zobowiązany jest do:  

- przygotowania się do lekcji, posiadania w czasie zajęć zeszytu przedmiotowego i 
podręcznika;  

- nabywania wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej.  

b) Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia;  

* praca pisemna, test, kartkówka, ćwiczenie, odpowiedź ustna;  

* praca na lekcji;   

* zadanie domowe;  

* staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego;  

* wykorzystywanie zasobów multimedialnych;  



* różnorodne formy pracy i dokonania ucznia, np. pokazy, prezentacje, praca w grupach, 
ćwiczenia pisemne na lekcji, zadania dodatkowe, konkursy przedmiotowe,  

c) Praca ucznia na lekcji będzie oceniana w kategorii ocen oraz za pomocą systemu plusów i 
minusów. Uzyskane plusy i minusy zostaną przeliczone wg zasady ustalonej przez uczącego  

d) Pisemne sprawdzanie wiadomości będzie się odbywało m. in. w formie sprawdzianów, 
testów, ćwiczeń oraz zapowiedzianych i niezapowiedzianych kartkówek, wg zasad 
określonych w Statucie Szkoły.  

Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie ustalonym przez 
nauczyciela. Każda ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika.  

e) Oceny semestralne i roczne nie są średnią arytmetyczną uzyskanych ocen cząstkowych ze 
względu na ich różnorodną rangę.   

f) Ocena jest jawna oraz zgodna z obowiązującą w szkole skalą ocen.  

3. Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
dokonywany jest zgodne z § 41 Statutu Szkoły  

4. Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek samodzielnie nadrobić materiał z zajęć i 
uzupełnić zeszyt oraz zadania. Ponadto jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących form 
sprawdzenia wiedzy i umiejętności (zgodnie z wytycznymi nauczyciela).  

5.Uczeń ma prawo zgłosić dwa nieprzygotowania w czasie semestru. Każde kolejne 
nieprzygotowanie (z wyjątkiem tych, których przyczyną jest dłuższa nieobecność 
usprawiedliwiona ucznia, wynikająca z jego choroby lub innych poważnych przyczyn) jest 
podstawą do wpisania oceny niedostatecznej.  

Nieprzygotowanie należy zgłosić na początku lekcji (zgodnie z zasadami przyjętymi przez 
nauczyciela), a nie w momencie gdy uczeń wywoływany jest do odpowiedzi.   

Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z obowiązku pracy na lekcji.  

Uczeń nie ma prawa do zgłoszenia nieprzygotowania w sytuacji zapowiedzianego 
sprawdzianu lub zapowiedzianej kartkówki.  

W przypadku wprowadzenia trybu nauki zdalnej lub hybrydowej obowiązuje Rozdział 7a 
&48b Statutu Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1.  


