
Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii dla klas VII  Szkoły Podstawowej nr 10 w Koszalinie 

– rok szkolny 2021/2022 

 

 
OPRACOWANE NA PODSTAWIE :  

- Statutu Szkoły Podstawowej nr 10 w Koszalinie;  

- Podstawy programowej kształcenia ogólnego;  

- Programu nauczania geografii w szkole podstawowej „Planeta Nowa” wydawnictwa „Nowa Era”;  

- własnych analiz i wniosków. 

 

1. Oceniane obszary.  

Głównymi obszarami aktywności ucznia w ramach przedmiotu geografia jest:  

1) wiedza i umiejętności zdobyte poprzez słuchanie, obserwowanie, mierzenie, doświadczanie;  

2) prowadzenie, dokumentowanie i prezentowanie wiedzy i doświadczeń;  

3) przygotowanie do zajęć.  

 

2. Formy aktywności ucznia, czas pomiaru osiągnięć ucznia oraz częstotliwość oceniania. 

 

Forma Zakres treści Częstotliwość Zasady 

1. Prace pisemne               

w klasie 

Sprawdziany 

pisemne/ prace 

klasowe 

 

 

jeden dział obszerny 

lub dwa mniejsze 

 

 

 

 

 

 

Minimum dwa               

w okresie 

zapowiedziane z przynajmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem 

adnotacja w dzienniku 

poprzedzone lekcją powtórzeniową 



kartkówki 

zagadnienia 

maksymalnie z trzech 

ostatnich tematów 

minimum jedna              

w okresie 

zapowiedziane na poprzedzającej lekcji 

bądź niezapowiedziane 

2. Prace domowe 

 
 
 
 

pisemne 
 
 
 
 
 

materiał nauczania            
z bieżącej lekcji lub 
przygotowanie 
materiału 
dotyczącego nowego 
tematu 

minimum jedna             
w okresie 

ocenie może podlegać wybiórczo kilka prac 

w innej formie 
 

prace dodatkowe, np. 
wykonywanie 
plakatów, planszy, 
pomocy 
dydaktycznych 

3. Odpowiedzi ustne 
materiał z danej 
partii materiału 

minimum jedna              
w okresie 

bez zapowiedzi 

4. Praca na lekcji (indywidualna                
lub zespołowa) 

bieżący materiał 
nauczania 

minimum jedna             
w okresie 

ocenie podlegają : spełnienie kryteriów, 
aktywność, zaangażowanie, umiejętność 
pracy samodzielnej oraz praca w grupie. 

Częstotliwość organizowania powyższych form oceniania może ulegać zmianie w zależności od bieżących potrzeb i możliwości.  
Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej. 



 
3. Prace pisemne oceniane są za pomocą punktów, które przeliczane są na stopnie wg następującej skali : 

 

100% - 99% - stopień celujący  

Gratuluję! Wybitnie opanowałeś/łaś sprawdzane wiadomości i umiejętności. Staraj się utrzymać tak wysoki poziom.  

98% -90%-stopień bardzo dobry  

Brawo! Bardzo dobrze opanowałeś/łaś sprawdzaną umiejętność. Staraj się utrzymać tak wysoki poziom. Pracuj tak dalej.  

89% -72% -stopień dobry  

Dobrze opanowałeś/łaś sprawdzane umiejętności. Doskonal posiadaną wiedzę. Powtórz te nieliczne zagadnienia, które sprawiły Ci problem.  

71% -50% -stopień dostateczny  

Opanowałeś podstawowe umiejętności i jesteś na dobrej drodze do uzyskania lepszego wyniku. Musisz nadal doskonalić swoją wiedzę. Powtórz 

zagadnienia, które sprawiły Ci trudność.  

49% -30% -stopień dopuszczający  

Radzisz sobie dobrze, ale tylko z prostymi, podstawowymi zagadnieniami. Musisz poświęcić więcej czasu na doskonalenie swoich umiejętności  

i wiadomości.  

29% -0% -stopień niedostateczny  

Masz duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, musisz poświęcać dużo więcej czasu na zapamiętywanie podstawowych informacji. 

 

 

* Odpowiedzi ustne. Przy wystawieniu oceny za odpowiedź ustną nauczyciel przekazuje uczniowi uzasadnienie w postaci ustnej informacji 

zwrotnej. 

 

* Wobec uczniów, którzy posiadają opinię lub orzeczenie z PPP dostosowuje się kryteria oceny zgodnie z zaleceniami poradni. 

 

4. Formy sprawdzania i oceniania wiadomości i umiejętności uczniów oraz wagi ocen poszczególnych form. 

Ocena śródroczna i końcowa jest ustalana na podstawie wagi ocen uzyskanych z poniższych form aktywności: 

 

FORMY SPRAWDZANIA I OCENIANIA  Waga ocen : NAUCZANIE 

STACJONARNE  

Waga ocen : NAUCZANIE ZDALNE  

praca klasowa – według specyfiki przedmiotu, zapowiedziana z 

tygodniowym wyprzedzeniem, potwierdzonym wpisem w dzienniku i 

5  3 



lekcją powtórzeniową, czas trwania 1 lub 2 godziny lekcyjne.  

sprawdzian – obejmuje nie więcej niż 5 ostatnich tematów, 

zapowiedziany na tydzień przed terminem, potwierdzony wpisem w 

dzienniku, czas trwania do 45 min.  

3  2 

kartkówka – dotyczy ostatniego tematu (zagadnienia), może być 

zapowiedziana przez nauczyciela lub bez zapowiedzi, czas trwania do 15 

min.  

2  1 

praca domowa (prace nie mogą być zadawane uczniom na czas ferii i 

świąt, dłuższe formy wypowiedzi pisemnej np. referaty muszą mieć 

minimum 3-dniowy termin wykonania)  

1  1 

odpowiedź ustna  1  2 

praca na lekcji (aktywność)  1  2 

projekt edukacyjny  2 2 

zeszyt przedmiotowy / zeszyt online albo notatki sporządzane 

podczas zdalnego nauczania  

1 2 

Zadania /ćwiczenia praktyczne (dotyczy przede wszystkim 

sprawdzenie umiejętności uczniów)  

1 1 

Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach rejonowych i 

wojewódzkich  

5 5 

 

 

Zasady zamiany średniej ważonej na ocenę szkolną:  

Otrzymana liczba odpowiada następującym ocenom za okres nauki : 

Niedostateczny - dla średniej z przedziału <1,00 – 1,700>  

dopuszczający - dla średniej z przedziału <1,701 – 2,699>  

dostateczny - dla średniej z przedziału <2,700 – 3,599>  

dobry - dla średniej z przedziału <3,600– 4,599>  

bardzo dobry - dla średniej z przedziału <4,600 – 5,499>  



celujący - dla średniej z przedziału <5,500 – 6,000>  

Ocena roczna wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej średnich ważonych z obu okresów. 
5. Zakres wiadomości i umiejętności ucznia oraz wymagania na poszczególne oceny z geografii dla klasy 7 oparte na Programie nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta Nowa 

autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic. 
 

 

Wymagania na poszczególne oceny
1 

konieczne 
(ocena dopuszczająca) 

podstawowe 
(ocena dostateczna) 

rozszerzające 
(ocena dobra) 

dopełniające 
(ocena bardzo dobra) 

wykraczające 
(ocena celująca) 

1. Środowisko przyrodnicze Polski 

Uczeń:  
 podaje cechy położenia Polski 
w Europie na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej  
 podaje całkowitą powierzchnię 
Polski  
• wymienia kraje sąsiadujące z Polską  
i wskazuje je na mapie  
• wymienia najważniejsze wydarzenia  
z przeszłości geologicznej Polski  
• wyjaśnia znaczenie terminów: 
plejstocen, holocen  
• wyjaśnia znaczenie terminu rzeźba 
polodowcowa (glacjalna)  
• wymienia formy terenu utworzone  
na obszarze Polski przez lądolód 
skandynawski  
• wymienia pasy rzeźby terenu Polski  
i wskazuje je na mapie  
• wymienia główne rodzaje skał  
• wyjaśnia znaczenie terminów: ciśnienie 
atmosferyczne, niż baryczny, wyż 
baryczny  
• wymienia cechy klimatu morskiego  
i klimatu kontynentalnego  
• podaje nazwy mas powietrza 

Uczeń: 
 omawia cechy położenia 
Europy i Polski na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej 
 opisuje granicę między Europą 
a Azją  
na podstawie mapy ogólnogeograficznej 
Europy  
 odczytuje szerokość 
geograficzną  
i długość geograficzną wybranych 
punktów na mapie Polski i Europy 
• wskazuje na mapie przebieg granic 
Polski  
• omawia proces powstawania gór  
• wymienia ruchy górotwórcze, które 
zachodziły w Europie i w Polsce  
• wymienia i wskazuje na mapie 
ogólnogeograficznej góry fałdowe, 
zrębowe oraz wulkaniczne w Europie  
i w Polsce  
• omawia zlodowacenia na obszarze 
Polski  
• opisuje nizinne i górskie formy 
polodowcowe  
• porównuje krzywą hipsograficzną Polski 

Uczeń: 
 oblicza rozciągłość 
południkową  
oraz rozciągłość równoleżnikową Europy 
i Polski 
 opisuje dzieje Ziemi 
 wyjaśnia, jak powstał węgiel 
kamienny 
 charakteryzuje na podstawie 
map geologicznych obszar Polski na tle 
struktur geologicznych Europy  
 opisuje cechy różnych typów 
genetycznych gór  
 przedstawia współczesne 
obszary występowania lodowców na 
Ziemi  
i wskazuje je na mapie 
ogólnogeograficznej świata  
 charakteryzuje działalność 
rzeźbotwórczą lądolodu i lodowców 
górskich na obszarze Polski  
 omawia na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej cechy 
ukształtowania powierzchni Europy  
i Polski  

Uczeń: 
 rozróżnia konsekwencje 
położenia geograficznego oraz 
politycznego Polski 
• charakteryzuje jednostki geologiczne 
Polski 
• wskazuje na mapach Europy i Polski 
obszary, na których występowały ruchy 
górotwórcze 
• przedstawia proces powstawania 
lodowców 
• wykazuje pasowość rzeźby terenu Polski  
• przedstawia czynniki kształtujące rzeźbę 
powierzchni Polski  
• rozpoznaje główne skały występujące  
na terenie Polski  
• podaje przykłady gospodarczego 
wykorzystania surowców mineralnych  
w Polsce  
• opisuje pogodę kształtowaną przez 
główne masy powietrza napływające 
nad teren Polski  
• opisuje na podstawie map 
tematycznych rozkład temperatury 
powietrza oraz opadów 
atmosferycznych w Polsce  

Uczeń: 
 wykazuje konsekwencje 
rozciągłości południkowej i rozciągłości 
równoleżnikowej Polski i Europy 
 wykazuje zależność między 
występowaniem ruchów górotwórczych 
w Europie a współczesnym 
ukształtowaniem powierzchni Polski  
• wykazuje zależność między 
występowaniem zlodowaceń w Europie 
a współczesnym ukształtowaniem 
powierzchni Polski  
• opisuje wpływ wydobycia surowców 
mineralnych na środowisko 
przyrodnicze  
• wykazuje wpływ zmienności pogody  
w Polsce na rolnictwo, transport  
i turystykę  
• ocenia znaczenie gospodarcze rzek  
i jezior w Polsce  
• omawia na wybranych przykładach 
wpływ wylesiania dorzeczy, regulacji 
koryt rzecznych, stanu wałów 
przeciwpowodziowych, zabudowy 
obszarów zalewowych i sztucznych 
zbiorników wodnych na wezbrania oraz 

                                                 
1     

 Szarym kolorem oznaczono dodatkowe wymagania edukacyjne. 



napływających nad terytorium Polski 
• wymienia elementy klimatu  
• wyjaśnia znaczenie terminu średnia 
dobowa temperatura powietrza  
• wymienia czynniki, które warunkują 
zróżnicowanie temperatury powietrza  
i wielkość opadów w Polsce  
• określa przeważający kierunek wiatrów 
w Polsce 
 wyjaśnia znaczenie terminu 
przepływ 
 wyjaśnia znaczenie terminów: 
źródło, rzeka główna, dopływ, system 
rzeczny, dorzecze, zlewisko, ujście 
deltowe, ujście lejkowate 
• wskazuje na mapie główne rzeki Europy 
i Polski  
• wyjaśnia znaczenie terminów: powódź, 
dolina rzeczna, koryto rzeczne, obszar 
zalewowy, sztuczny zbiornik wodny, 
retencja naturalna  
• wymienia przyczyny powodzi w Polsce  
 określa na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej położenie Morza 
Bałtyckiego  
 wskazuje na mapie Morza 
Bałtyckiego jego największe zatoki, 
wyspy i cieśniny 
 omawia linię brzegową Bałtyku 
• podaje główne cechy fizyczne Bałtyku  
• wyjaśnia znaczenie terminów: gleba, 
czynniki glebotwórcze, poziomy glebowe  
• wymienia typy gleb w Polsce  
• wyjaśnia znaczenie terminu lesistość  
• wymienia różne rodzaje lasów w Polsce  
• wymienia formy ochrony przyrody  
w Polsce  
• wskazuje parki narodowe na mapie 
Polski 

i Europy  
• dokonuje podziału surowców 
mineralnych  
• podaje cechy klimatu Polski  
• podaje zróżnicowanie długości okresu 
wegetacyjnego w Polsce na podstawie 
mapy tematycznej  
• opisuje wody powierzchniowe Europy 
na podstawie mapy ogólnogeograficznej  
• rozpoznaje typy ujść rzecznych  
• opisuje zjawisko powodzi  
 wskazuje na mapie 
ogólnogeograficznej Polski obszary 
zagrożone powodzią  
 wskazuje na mapie Polski 
rozmieszczenie największych sztucznych 
zbiorników wodnych  
 omawia wielkość i głębokość 
Bałtyku 
• charakteryzuje temperaturę wód oraz 
zasolenie Bałtyku na tle innych mórz 
świata  
• opisuje świat roślin i zwierząt Bałtyku 
 opisuje wybrane typy gleb w 
Polsce 
• przedstawia na podstawie mapy 
tematycznej rozmieszczenie gleb  
na obszarze Polski  
• omawia na podstawie danych 
statystycznych wskaźnik lesistości Polski  
• omawia strukturę gatunkową lasów  
w Polsce  
• podaje przykłady rezerwatów przyrody, 
parków krajobrazowych i pomników 
przyrody na obszarze wybranego 
regionu  
 charakteryzuje wybrane parki 
narodowe w Polsce 

 opisuje rozmieszczenie 
surowców mineralnych w Polsce na 
podstawie mapy tematycznej  
 omawia warunki klimatyczne w 
Europie  
 charakteryzuje czynniki 
kształtujące klimat w Polsce  
 omawia wpływ głównych mas 
powietrza na klimat i pogodę w Polsce 
 odczytuje wartości 
temperatury powietrza i wielkość 
opadów atmosferycznych z 
klimatogramów 
 wyjaśnia, jak powstają 
najważniejsze wiatry lokalne w Polsce  
 wyjaśnia, na czym polega 
asymetria dorzeczy Wisły i Odry  
 opisuje na podstawie mapy 
cechy oraz walory Wisły i Odry  
• wymienia czynniki sprzyjające 
powodziom w Polsce  
 określa rolę 
przeciwpowodziową sztucznych 
zbiorników  
 charakteryzuje i rozpoznaje 
typy wybrzeży Bałtyku  
 omawia powstawanie gleby 
 wyróżnia najważniejsze cechy 
wybranych typów gleb na podstawie 
profili glebowych  
 omawia funkcje lasów  
 omawia na podstawie mapy 
Polski przestrzenne zróżnicowanie 
lesistości  
w Polsce 
 ocenia rolę parków 
narodowych  
i innych form ochrony przyrody  
w zachowaniu naturalnych walorów 
środowiska przyrodniczego 

• omawia ważniejsze typy jezior w Polsce 
• analizuje konsekwencje stosowania 
różnych metod ochrony 
przeciwpowodziowej  
 omawia największe powodzie 
w Polsce  
i ich skutki  
• omawia niszczącą i budującą działalność 
Bałtyku  
• omawia procesy i czynniki glebotwórcze  
• opisuje typy lasów w Polsce  
• opisuje unikalne na skalę światową 
obiekty przyrodnicze objęte ochroną  
na terenie Polski  
 

występowanie i skutki powodzi w Polsce  
• wymienia główne źródła zanieczyszczeń 
Morza Bałtyckiego  
• ocenia przydatność przyrodniczą  
i gospodarczą lasów w Polsce  
• podaje argumenty przemawiające  
za koniecznością zachowania walorów 
dziedzictwa przyrodniczego  
 planuje wycieczkę do parku 
narodowego lub rezerwatu przyrody 

 
 
 
 



2. Ludność i urbanizacja w Polsce 

Uczeń: 
 wymienia nazwy państw 
sąsiadujących  
z Polską 
 wskazuje na mapie 
administracyjnej Polski poszczególne 
województwa i ich stolice  
 wyjaśnia znaczenie terminów: 
przyrost naturalny, współczynnik 
przyrostu naturalnego, wyż 
demograficzny, niż demograficzny  
 wymienia na podstawie danych 
statystycznych państwa o różnym 
współczynniku przyrostu naturalnego  
w Europie  
 wyjaśnia znaczenie terminów: 
piramida płci i wieku, średnia długość 
trwania życia 
 odczytuje dane dotyczące 
struktury płci i wieku oraz średniej 
długości trwania życia w Polsce na 
podstawie danych statystycznych  

 wyjaśnia znaczenie terminu gęstość 
zaludnienia  

 wymienia czynniki wpływające  
na rozmieszczenie ludności w Polsce  

 wyjaśnia znaczenie terminów: migracja, 
emigracja, imigracja, saldo migracji, 
przyrost rzeczywisty, współczynnik 
przyrostu rzeczywistego  

 wyjaśnia znaczenie terminu migracje 
wewnętrzne  

 wymienia przyczyny migracji 
wewnętrznych  

 odczytuje dane dotyczące wielkości  
i kierunków emigracji z Polski  

 wymienia główne skupiska Polonii  
 wymienia mniejszości narodowe  

Uczeń:  
 wymienia przykłady terytoriów 
zależnych należących do państw 
europejskich 
• prezentuje na podstawie danych 
statystycznych zmiany liczby ludności 
Europy i Polski po II wojnie światowej  
• omawia na podstawie wykresu przyrost 
naturalny w Polsce w latach 1946–2018  
• omawia przestrzenne zróżnicowanie 
współczynnika przyrostu naturalnego  
w Polsce  
• omawia na podstawie danych 
statystycznych średnią długość trwania 
życia Polaków na tle europejskich 
społeczeństw 
• wyjaśnia, czym są ekonomiczne grupy 
wieku 
 wyjaśnia przyczyny 
zróżnicowania gęstości zaludnienia w 
Polsce  
 omawia na podstawie mapy 
tematycznej przestrzenne 
zróżnicowanie gęstości zaludnienia  
w Polsce  
 podaje najważniejsze cechy 
migracji wewnętrznych w Polsce  
 wymienia główne przyczyny 
migracji zagranicznych w Polsce  
 określa kierunki napływu 
imigrantów  
do Polski  
 wskazuje na mapie 
województw podlaskiego i 
zachodniopomorskiego obszary o 
dużym wzroście liczby ludności  
 charakteryzuje mniejszości 
narodowe, mniejszości etniczne i 

Uczeń: 
 omawia zmiany na mapie 
politycznej Europy w drugiej połowie XX 
w.  
• oblicza współczynnik przyrostu 
naturalnego  
• podaje przyczyny zróżnicowania 
przyrostu naturalnego w Europie  
i w Polsce  
• omawia czynniki wpływające na liczbę 
urodzeń w Polsce  
• porównuje udział poszczególnych grup 
wiekowych ludności w Polsce na 
podstawie danych statystycznych  
• oblicza wskaźnik gęstości zaludnienia 
Polski  
• opisuje na podstawie mapy cechy 
rozmieszczenia ludności w Polsce 
 opisuje skutki migracji 
zagranicznych  
w Polsce  
• porównuje przyrost rzeczywisty ludności 
w Polsce i w wybranych państwach 
Europy  
• omawia przyczyny migracji 
wewnętrznych w Polsce  
 wskazuje na mapie 
województw podlaskiego i 
zachodniopomorskiego gminy o dużym 
spadku liczby ludności  
 analizuje współczynnik salda 
migracji  
na przykładzie województw 
zachodniopomorskiego i podlaskiego  
• porównuje strukturę narodowościową 
ludności Polski ze strukturą 
narodowościową ludności w wybranych 
państwach europejskich  

Uczeń: 
 omawia podział 
administracyjny Polski 
• omawia na podstawie danych 
statystycznych uwarunkowania 
przyrostu naturalnego w Polsce na tle 
Europy  
• omawia strukturę płci i strukturę wieku 
ludności Polski na tle tych struktur w 
wybranych państwach europejskich na 
podstawie piramidy płci i wieku 
• omawia przyrodnicze i pozaprzyrodnicze 
czynniki wpływające na rozmieszczenie 
ludności w wybranych państwach 
Europy i Polski 
 oblicza przyrost rzeczywisty i 
współczynnik przyrostu rzeczywistego w 
Polsce  
• charakteryzuje skutki migracji 
wewnętrznych w Polsce 
 wyjaśnia wpływ migracji na 
strukturę wieku ludności obszarów 
wiejskich  
• omawia przyczyny rozmieszczenia 
mniejszości narodowych w Polsce  
• przedstawia strukturę wyznaniową 
Polaków na tle innych państw Europy  
• omawia strukturę zatrudnienia wg 
działów gospodarki w poszczególnych 
województwach  
• analizuje wielkość miast w Polsce i ich 
rozmieszczenie wg grup wielkościowych  
• omawia pozytywne i negatywne skutki 
urbanizacji  
 omawia wpływ migracji do 
stref podmiejskich na przekształcenie 
struktury demograficznej okolic 
Krakowa i Warszawy  

Uczeń: 
 analizuje na podstawie 
dostępnych źródeł ekonomiczne skutki 
utrzymywania się niskich lub ujemnych 
wartości współczynnika przyrostu 
naturalnego w krajach Europy i Polski  
• analizuje konsekwencje starzenia się 
społeczeństwa europejskiego  
• analizuje skutki nierównomiernego 
rozmieszczenia ludności w Polsce  
• ocenia skutki migracji zagranicznych  
w Polsce i w Europie  
 ukazuje na wybranych 
przykładach wpływ procesów 
migracyjnych  
na strukturę wieku i zmiany zaludnienia 
obszarów wiejskich  
• omawia na podstawie dostępnych 
źródeł problemy mniejszości 
narodowych w Europie i w Polsce 
 analizuje na podstawie 
dostępnych źródeł skutki bezrobocia w 
Polsce  
• omawia na podstawie dostępnych 
źródeł zmiany zachodzące w procesie 
urbanizacji w Polsce po II wojnie 
światowej 
 identyfikuje na wybranych 
przykładach związki między rozwojem 
dużych miast a zmianami w 
użytkowaniu  
i zagospodarowaniu terenu, w stylu 
zabudowy oraz w strukturze 
demograficznej w strefach podmiejskich  

 
 



w Polsce  
 wskazuje na mapie Polski regiony 

zamieszkiwane przez mniejszości 
narodowe  

 wyjaśnia znaczenie terminów: struktura 
zatrudnienia, bezrobocie, stopa 
bezrobocia, ludność aktywna zawodowo  

 odczytuje z danych statystycznych 
wielkość zatrudnienia w poszczególnych 
sektorach gospodarki  

 odczytuje z mapy zróżnicowanie 
przestrzenne bezrobocia w Polsce  
i w Europie  

 wyjaśnia znaczenie terminów: miasto, 
wskaźnik urbanizacji, aglomeracja 
monocentryczna, aglomeracja 
policentryczna (konurbacja)  

 wymienia największe miasta Polski  
i wskazuje je na mapie 

 wymienia funkcje miast 
 odczytuje z danych statystycznych 

wskaźnik urbanizacji w Polsce  
i w wybranych krajach Europy 
 wymienia przyczyny migracji do 
stref podmiejskich  
 wymienia przyczyny 
wyludniania się wsi oddalonych od 
dużych miast 

społeczności etniczne w Polsce  
 podaje przyczyny bezrobocia w 
Polsce  
 porównuje wielkość bezrobocia  
w Polsce i innych krajach europejskich 
na podstawie danych statystycznych  
 podaje przyczyny rozwoju 
największych miast w Polsce  
 podaje przykłady miast o 
różnych funkcjach w Polsce 
 wymienia typy zespołów 
miejskich  
w Polsce i podaje ich przykłady  
 wskazuje różnice między 
aglomeracją monocentryczną a 
aglomeracją policentryczną  
 omawia przyczyny migracji do 
stref podmiejskich  
 

• określa na podstawie danych 
statystycznych różnice między strukturą 
zatrudnienia ludności w poszczególnych 
województwach  
• porównuje stopę bezrobocia  
w wybranych krajach europejskich 
• charakteryzuje funkcje wybranych miast 
w Polsce  
• omawia przyczyny rozwoju miast  
w Polsce  
• porównuje wskaźnik urbanizacji  
w Polsce i wybranych krajach Europy  
• analizuje rozmieszczenie oraz wielkość 
miast w Polsce  
 omawia na podstawie map 
tematycznych zmiany liczby ludności  
w strefach podmiejskich Krakowa  
i Warszawy  

 
 

 określa zmiany w użytkowaniu  
i zagospodarowaniu stref podmiejskich 
na przykładzie Krakowa i Warszawy  
 
 

 

3. Rolnictwo i przemysł Polski 

Uczeń: 
 wymienia funkcje rolnictwa  
• wymienia przyrodnicze  
i pozaprzyrodnicze warunki rozwoju 
rolnictwa w Polsce  
• wymienia na podstawie map 
tematycznych regiony rolnicze w Polsce  
• wyjaśnia znaczenie terminów: plon, 
zbiór, areał  
• wymienia główne uprawy w Polsce  

Uczeń: 
 opisuje warunki przyrodnicze  
i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa  
w Polsce  
 prezentuje na podstawie 
danych statystycznych strukturę 
wielkościową gospodarstw rolnych w 
Polsce  
 przedstawia znaczenie 
gospodarcze głównych upraw w Polsce  

Uczeń: 
 przedstawia rolnictwo jako 
sektor gospodarki oraz jego rolę w 
rozwoju społeczno-gospodarczym kraju  
• charakteryzuje regiony rolnicze  
o najkorzystniejszych warunkach  
do produkcji rolnej w Polsce  
• przedstawia strukturę użytkowania 
ziemi w Polsce na tle innych krajów 
Europy  

Uczeń: 
 omawia poziom mechanizacji  
i chemizacji rolnictwa w Polsce  
• charakteryzuje czynniki wpływające  
na rozmieszczenie upraw w Polsce  
• porównuje produkcję roślinną w Polsce 
na tle produkcji w innych krajach Europy  
• porównuje produkcję zwierzęcą  
w Polsce na tle produkcji w innych 
krajach Europy  

Uczeń: 
 przedstawia korzyści dla 
polskiego rolnictwa wynikające z 
członkostwa naszego kraju w Unii 
Europejskiej  
• dokonuje na podstawie danych 
statystycznych analizy zmian pogłowia 
wybranych zwierząt gospodarskich  
w Polsce po 2000 roku i wyjaśnia ich 
przyczyny  



• wskazuje na mapie główne obszary 
upraw w Polsce  
• wyjaśnia znaczenie terminów: chów, 
pogłowie  
• wymienia główne zwierzęta 
gospodarskie w Polsce  
• wskazuje na mapie obszary chowu 
zwierząt gospodarskich  
• dokonuje podziału przemysłu na sekcje  
i działy  
• wymienia funkcje przemysłu 
 wymienia podstawowe cechy 
gospodarki centralnie sterowanej  
i gospodarki rynkowej  
• wymienia źródła energii  
• wymienia typy elektrowni  
• wskazuje na mapie największe 
elektrownie w Polsce 
 wymienia główne źródła energii  
w województwach pomorskim i łódzkim 
• wymienia największe porty morskie  
w Polsce i wskazuje je na mapie 
 wymienia źródła zanieczyszczeń 
środowiska przyrodniczego 
 podaje przyczyny kwaśnych 
opadów 

 prezentuje na podstawie 
danych statystycznych strukturę upraw 
w Polsce  
 wymienia główne rejony 
warzywnictwa  
i sadownictwa w Polsce  
 przedstawia znaczenie 
gospodarcze produkcji zwierzęcej w 
Polsce  
 wymienia czynniki lokalizacji 
chowu bydła, trzody chlewnej i drobiu w 
Polsce  
 omawia cechy polskiego 
przemysłu  
 wymienia przyczyny zmian w 
strukturze przemysłu Polski  
 omawia cechy gospodarki 
Polski przed 1989 rokiem i po nim  
 lokalizuje na mapie Polski 
elektrownie cieplne, wodne i 
niekonwencjonalne  
 opisuje wielkość produkcji 
energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych 
 podaje przyczyny rozwoju 
energetyki wiatrowej i słonecznej  
w województwach pomorskim i łódzkim  
 opisuje na podstawie danych 
statystycznych wielkość przeładunków 
w polskich portach morskich  
 omawia rodzaje zanieczyszczeń 
i ich źródła 
 

• prezentuje na podstawie danych 
statystycznych strukturę chowu zwierząt 
gospodarskich w Polsce  
• przedstawia przemysł jako sektor 
gospodarki i jego rolę w rozwoju 
społeczno-gospodarczym kraju  
• opisuje rozmieszczenie przemysłu  
w Polsce  
 omawia strukturę zatrudnienia  
w konurbacji katowickiej i aglomeracji 
łódzkiej przed 1989 rokiem  
• prezentuje na podstawie danych 
statystycznych strukturę produkcji 
energii elektrycznej w Polsce na tle 
wybranych krajów Europy 
 wyjaśnia wpływ warunków 
pozaprzyrodniczych na wykorzystanie 
OZE w województwach pomorskim  
i łódzkim  
• opisuje na podstawie danych 
statystycznych strukturę przeładunków 
w polskich portach morskich  
• opisuje strukturę połowów ryb w Polsce 
 charakteryzuje wpływ 
poszczególnych sektorów gospodarki na 
stan środowiska 
• wymienia źródła zanieczyszczeń 
komunalnych 

• omawia rozwój przemysłu w Polsce  
po II wojnie światowej  
• analizuje przyczyny i skutki 
restrukturyzacji polskiego przemysłu 
 opisuje zmiany, które zaszły  
w strukturze produkcji po 1989 roku  
w konurbacji katowickiej i aglomeracji 
łódzkiej  
• omawia na podstawie dostępnych 
źródeł zmiany zachodzące współcześnie 
w polskiej energetyce  
 wymienia korzyści płynące  
z wykorzystania źródeł odnawialnych  
do produkcji energii  
 analizuje dane statystyczne 
dotyczące liczby farm wiatrowych w 
Łódzkiem  
i Pomorskiem  
• określa na podstawie dostępnych źródeł 
uwarunkowania rozwoju gospodarki 
morskiej w Polsce  
• omawia rozwój przemysłu stoczniowego 
w Polsce 
 analizuje na podstawie danych 
statystycznych stopień zanieczyszczenia 
wód śródlądowych  
• omawia skutki zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego 

 wykazuje na podstawie 
dostępnych źródeł wpływ przemian 
politycznych  
i gospodarczych w Polsce po 1998 roku 
na zmiany struktury zatrudnienia  
w wybranych regionach kraju 
 analizuje na wybranych 
przykładach warunki przyrodnicze  
i pozaprzyrodnicze sprzyjające produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych  
i nieodnawialnych lub ograniczające tę 
produkcję oraz określa ich wpływ  
na rozwój energetyki  
• przedstawia perspektywy rozwoju 
gospodarki morskiej w Polsce 
 ustala na podstawie 
dostępnych źródeł, w których regionach 
w Polsce występuje największe 
zanieczyszczenie środowiska 
przyrodniczego  
 

4. Usługi w Polsce 

Uczeń: 
 podaje przykłady różnych 
rodzajów usług w Polsce  
 wyjaśnia znaczenie terminu 
komunikacja  

 Uczeń: 
 omawia zróżnicowanie usług w 
Polsce  
• omawia rodzaje transportu lądowego  
w Polsce  

Uczeń: 
 przedstawia usługi jako sektor 
gospodarki oraz ich rolę w rozwoju 
społeczno-gospodarczym kraju  
• charakteryzuje udział poszczególnych 

Uczeń: 
 wyjaśnia przyczyny 
zróżnicowania sieci transportowej w 
Polsce  
• określa znaczenie transportu w rozwoju 

Uczeń: 
 identyfikuje związki między 
przebiegiem autostrad a lokalizacją 
przedsiębiorstw przemysłowych oraz 
centrów logistycznych i handlowych  



 wyróżnia rodzaje transportu w 
Polsce  
 wskazuje na mapie Polski porty 
morskie oraz lotnicze  
 wyróżnia rodzaje łączności  
 wyjaśnia znaczenie terminów: 
centra logistyczne, spedycja 
 wyjaśnia znaczenie terminów: 
eksport, import, bilans handlu 
zagranicznego  
 wymienia państwa będące 
głównymi partnerami handlowymi 
Polski  
 wyjaśnia znaczenie terminów: 
turystyka, walory turystyczne, 
infrastruktura turystyczna  
 wymienia regiony turystyczne 
Polski  
i wskazuje je na mapie 
 wymienia główne atrakcje 
turystyczne wybrzeża Bałtyku i 
Małopolski 
 

• omawia na podstawie map 
tematycznych gęstość dróg kołowych  
w Polsce  
• omawia na podstawie mapy 
tematycznej gęstość sieci kolejowej  
w Polsce  
• omawia na podstawie danych 
statystycznych stan morskiej floty 
transportowej w Polsce  
 omawia na podstawie mapy 
sieć autostrad i dróg ekspresowych 
• wymienia towary, które dominują  
w polskim handlu zagranicznym 
 wymienia rodzaje usług, które 
rozwijają się dzięki wzrostowi ruchu 
turystycznego  
• omawia czynniki rozwoju turystyki  
• wymienia polskie obiekty znajdujące się 
na Liście światowego dziedzictwa 
UNESCO i wskazuje je na mapie 
 

rodzajów transportu w przewozach 
pasażerów i ładunków  
• omawia ruch pasażerski w portach 
lotniczych Polski  
• podaje przyczyny nierównomiernego 
dostępu do środków łączności  
na terenie Polski 
 wymienia główne inwestycje 
przemysłowe we Wrocławiu i w jego 
okolicach  
 wskazuje na mapie tematycznej 
przykłady miejsc, w których przebieg 
autostrad i dróg ekspresowych sprzyja 
powstawaniu centrów logistycznych  
• przedstawia przyczyny niskiego salda 
bilansu handlu zagranicznego w Polsce 
• charakteryzuje polskie obiekty 
znajdujące się na Liście światowego 
dziedzictwa UNESCO  
• charakteryzuje na przykładach walory 
turystyczne Polski  
 wskazuje na mapie położenie 
głównych atrakcji wybrzeża Bałtyku i 
Małopolski  

gospodarczym Polski  
• prezentuje na podstawie dostępnych 
źródeł problemy polskiego transportu 
wodnego i lotniczego  
• określa znaczenie łączności w rozwoju 
gospodarczym Polski  
 omawia rolę transportu 
morskiego  
w rozwoju innych działów gospodarki 
• ocenia znaczenie handlu zagranicznego 
dla polskiej gospodarki  
• analizuje na podstawie dostępnych 
źródeł wpływy z turystyki w Polsce  
i w wybranych krajach Europy  
• ocenia na podstawie dostępnych źródeł 
atrakcyjność turystyczną wybranego 
regionu Polski  
 analizuje dane statystyczne 
dotyczące ruchu turystycznego nad 
Morzem Bałtyckim i w Krakowie  
 określa wpływ walorów 
przyrodniczych wybrzeża Bałtyku oraz 
dziedzictwa kulturowego Małopolski na 
rozwój turystyki na tych obszarach  

na wybranym obszarze kraju 
 identyfikuje związki między 
transportem morskim a lokalizacją 
inwestycji przemysłowych i usługowych  
na przykładzie Trójmiasta 
• podaje przykłady sukcesów polskich 
firm na arenie międzynarodowej  
 ocenia na podstawie 
dostępnych źródeł poziom rozwoju 
turystyki zagranicznej  
w Polsce na tle innych krajów Europy  
• omawia na podstawie dostępnych 
źródeł zmiany, które zaszły  
w geograficznych kierunkach wymiany 
międzynarodowej Polski  
 

 
 

5. Mój region i moja mała ojczyzna 

Uczeń: 
 wyjaśnia znaczenie terminu 
region  
• wskazuje położenie swojego regionu  
na mapie ogólnogeograficznej Polski  
• wymienia i wskazuje na mapie 
ogólnogeograficznej sąsiednie regiony  
• wymienia najważniejsze walory 
przyrodnicze regionu  
• wyjaśnia znaczenie terminu mała 
ojczyzna  
• wskazuje na mapie ogólnogeograficznej 
Polski, na mapie topograficznej lub  
na planie miasta obszar małej ojczyzny  
• przedstawia źródła informacji o małej 

Uczeń: 
 charakteryzuje środowisko 
przyrodnicze regionu oraz określa jego 
główne cechy na podstawie map 
tematycznych  
• rozpoznaje skały występujące  
w regionie miejsca zamieszkania  
• wyróżnia najważniejsze cechy 
gospodarki regionu na podstawie 
danych statystycznych i map 
tematycznych  
• określa obszar utożsamiany z własną 
małą ojczyzną jako symboliczną 
przestrzenią w wymiarze lokalnym  
• rozpoznaje w terenie obiekty 

Uczeń: 
 wyjaśnia uwarunkowania 
zróżnicowania środowiska 
przyrodniczego w swoim regionie  
• analizuje genezę rzeźby terenu swojego 
regionu  
• prezentuje główne cechy struktury 
demograficznej ludności regionu  
• prezentuje główne cechy gospodarki 
regionu  
• opisuje walory środowiska 
geograficznego małej ojczyzny  
• omawia historię małej ojczyzny  
na podstawie dostępnych źródeł 
 

Uczeń: 
 przedstawia w dowolnej formie 
(np. prezentacji multimedialnej, plakatu, 
wystawy fotograficznej) przyrodnicze  
i kulturowe walory swojego regionu  
• prezentuje na podstawie informacji 
wyszukanych w różnych źródłach  
i w dowolnej formie (np. prezentacji 
multimedialnej, plakatu, wystawy 
fotograficznej) atrakcyjność osadniczą 
oraz gospodarczą małej ojczyzny jako 
miejsca zamieszkania i rozwoju 
określonej działalności gospodarczej 
 

Uczeń: 
• projektuje na podstawie wyszukanych 
informacji trasę wycieczki krajoznawczej 
po własnym regionie  
• wykazuje na podstawie obserwacji 
terenowych przeprowadzonych  
w wybranym miejscu własnego regionu 
zależności między elementami 
środowiska geograficznego  
• planuje wycieczkę po swojej małej 
ojczyźnie  
• projektuje na podstawie własnych 
obserwacji terenowych działania służące 
zachowaniu walorów środowiska 
geograficznego (przyrodniczego i 



ojczyźnie  
• wymienia walory środowiska 
geograficznego małej ojczyzny 

 

charakterystyczne dla małej ojczyzny  
i decydujące o jej atrakcyjności 

 

kulturowego) oraz poprawie warunków 
życia lokalnej społeczności 
 podaje przykłady osiągnięć 
Polaków  
w różnych dziedzinach życia społeczno- 
-gospodarczego na arenie 
międzynarodowej  

6. Pozostałe ustalenia dotyczące sposobów bieżącego sprawdzania postępów oraz zachowania ucznia na zajęciach geografii w klasie VII.  
1. Jeżeli uczeń był nieobecny na zajęciach, ma obowiązek uzupełnić notatkę, braki w wiadomościach i wykonać pracę domową.  

2. Całogodzinne prace klasowe w formie testów obejmujące większe partie materiału są zapowiedziane, co najmniej tydzień wcześniej                     

oraz poprzedzone lekcją powtórzeniową.  

3. Prace klasowe, sprawdziany i zapowiedziane kartkówki są obowiązkowe.  

4. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową lub prace zapowiedziane (kartkówki, sprawdziany) z przyczyn usprawiedliwionych, musi je napisać                  

w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas ustala z nauczycielem.  

5. Jeżeli uczeń będzie stale uchylał się od pisania sprawdzianu (pracy klasowej/zapowiedzianej kartkówki), może zostać zobowiązany do jego/jej 

napisania, gdy pojawi się na zajęciach, bez uprzedniego uzgodnienia terminu.  

6. Pracę klasową (test, sprawdzian) napisaną na ocenę niedostateczną lub dopuszczającą (2-, 2) uczeń może poprawić w ciągu dwóch tygodni                      

od rozdania prac w terminie ustalonym z nauczycielem, natomiast kartkówkę w ciągu tygodnia.  

7. Nieobecność ucznia na kartkówce niezapowiedzianej nie zobowiązuje go do zaliczenia danej partii materiału.  

8. Uczeń ma wgląd do swojej ocenionej pracy pisemnej na lekcji. Rodzicom lub prawnym opiekunom sprawdziany są udostępniane do wglądu  

w szkole, w obecności nauczyciela geografii, uczącego danego ucznia. 

9. Bez podania przyczyny uczeń ma prawo 2 razy w okresie zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do lekcji lub brak pracy domowej                      

( nie dotyczy to prac zapowiedzianych z dużym wyprzedzeniem; wyjątek stanowią nagłe sytuacje losowe). 

10. Uczeń nie zostanie negatywnie oceniony w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności .  

11. Uczeń ma obowiązek:  

 a. odnosić się do nauczyciela i kolegów z szacunkiem i pamiętać o zwrotach grzecznościowych  

 b. współpracować z członkami zespołu klasowego i nauczycielem  

 c. nie spóźniać się na lekcje  

 d. nie przeszkadzać w lekcji kolegom i prowadzącemu  

 e. przygotowywać się do lekcji.  

12. Ma prawo prosić nauczyciela o powtórne wytłumaczenie trudno przyswajalnych wiadomości.  

                 Opracowali : 

 Dorota Niedbała i Paweł Segień 



 

Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii dla klas VIII  Szkoły Podstawowej nr 10 w Koszalinie 

– rok szkolny 2021/2022 

 

 
OPRACOWANE NA PODSTAWIE :  

- Statutu Szkoły Podstawowej nr 10 w Koszalinie;  

- Podstawy programowej kształcenia ogólnego;  

- Programu nauczania geografii w szkole podstawowej „Planeta Nowa” wydawnictwa „Nowa Era”;  

- własnych analiz i wniosków. 

 

1. Oceniane obszary.  

Głównymi obszarami aktywności ucznia w ramach przedmiotu geografia jest:  

1) wiedza i umiejętności zdobyte poprzez słuchanie, obserwowanie, mierzenie, doświadczanie;  

2) prowadzenie, dokumentowanie i prezentowanie wiedzy i doświadczeń;  

3) przygotowanie do zajęć.  

 

2. Formy aktywności ucznia, czas pomiaru osiągnięć ucznia oraz częstotliwość oceniania. 

 

Forma Zakres treści Częstotliwość Zasady 

1. Prace pisemne               

w klasie 

Sprawdziany 

pisemne/ prace 

klasowe 

 

 

jeden dział obszerny 

lub dwa mniejsze 

 

 

 

 

 

 

Minimum dwa               

w okresie 

zapowiedziane z przynajmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem 

adnotacja w dzienniku 

poprzedzone lekcją powtórzeniową 



kartkówki 

zagadnienia 

maksymalnie z trzech 

ostatnich tematów 

minimum jedna              

w okresie 

zapowiedziane na poprzedzającej lekcji 

bądź niezapowiedziane 

2. Prace domowe 

 
 
 
 

pisemne 
 
 
 
 
 

materiał nauczania            
z bieżącej lekcji lub 
przygotowanie 
materiału 
dotyczącego nowego 
tematu 

minimum jedna             
w okresie 

ocenie może podlegać wybiórczo kilka prac 

w innej formie 
 

prace dodatkowe, np. 
wykonywanie 
plakatów, planszy, 
pomocy 
dydaktycznych 

3. Odpowiedzi ustne 
materiał z danej 
partii materiału 

minimum jedna              
w okresie 

bez zapowiedzi 

4. Praca na lekcji (indywidualna                
lub zespołowa) 

bieżący materiał 
nauczania 

minimum jedna             
w okresie 

ocenie podlegają : spełnienie kryteriów, 
aktywność, zaangażowanie, umiejętność 
pracy samodzielnej oraz praca w grupie. 

Częstotliwość organizowania powyższych form oceniania może ulegać zmianie w zależności od bieżących potrzeb i możliwości.  
Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej. 



 
3. Prace pisemne oceniane są za pomocą punktów, które przeliczane są na stopnie wg następującej skali : 

 

100% - 99% - stopień celujący  

Gratuluję! Wybitnie opanowałeś/łaś sprawdzane wiadomości i umiejętności. Staraj się utrzymać tak wysoki poziom.  

98% -90%-stopień bardzo dobry  

Brawo! Bardzo dobrze opanowałeś/łaś sprawdzaną umiejętność. Staraj się utrzymać tak wysoki poziom. Pracuj tak dalej.  

89% -72% -stopień dobry  

Dobrze opanowałeś/łaś sprawdzane umiejętności. Doskonal posiadaną wiedzę. Powtórz te nieliczne zagadnienia, które sprawiły Ci problem.  

71% -50% -stopień dostateczny  

Opanowałeś podstawowe umiejętności i jesteś na dobrej drodze do uzyskania lepszego wyniku. Musisz nadal doskonalić swoją wiedzę. Powtórz 

zagadnienia, które sprawiły Ci trudność.  

49% -30% -stopień dopuszczający  

Radzisz sobie dobrze, ale tylko z prostymi, podstawowymi zagadnieniami. Musisz poświęcić więcej czasu na doskonalenie swoich umiejętności  

i wiadomości.  

29% -0% -stopień niedostateczny  

Masz duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, musisz poświęcać dużo więcej czasu na zapamiętywanie podstawowych informacji. 

 

 

* Odpowiedzi ustne. Przy wystawieniu oceny za odpowiedź ustną nauczyciel przekazuje uczniowi uzasadnienie w postaci ustnej informacji 

zwrotnej. 

 

* Wobec uczniów, którzy posiadają opinię lub orzeczenie z PPP dostosowuje się kryteria oceny zgodnie z zaleceniami poradni. 

 

4. Formy sprawdzania i oceniania wiadomości i umiejętności uczniów oraz wagi ocen poszczególnych form. 

Ocena śródroczna i końcowa jest ustalana na podstawie wagi ocen uzyskanych z poniższych form aktywności: 

 

FORMY SPRAWDZANIA I OCENIANIA  Waga ocen : NAUCZANIE 

STACJONARNE  

Waga ocen : NAUCZANIE ZDALNE  

praca klasowa – według specyfiki przedmiotu, zapowiedziana z 

tygodniowym wyprzedzeniem, potwierdzonym wpisem w dzienniku i 

5  3 



lekcją powtórzeniową, czas trwania 1 lub 2 godziny lekcyjne.  

sprawdzian – obejmuje nie więcej niż 5 ostatnich tematów, 

zapowiedziany na tydzień przed terminem, potwierdzony wpisem w 

dzienniku, czas trwania do 45 min.  

3  2 

kartkówka – dotyczy ostatniego tematu (zagadnienia), może być 

zapowiedziana przez nauczyciela lub bez zapowiedzi, czas trwania do 15 

min.  

2  1 

praca domowa (prace nie mogą być zadawane uczniom na czas ferii i 

świąt, dłuższe formy wypowiedzi pisemnej np. referaty muszą mieć 

minimum 3-dniowy termin wykonania)  

1  1 

odpowiedź ustna  1  2 

praca na lekcji (aktywność)  1  2 

projekt edukacyjny  2 2 

zeszyt przedmiotowy / zeszyt online albo notatki sporządzane 

podczas zdalnego nauczania  

1 2 

Zadania /ćwiczenia praktyczne (dotyczy przede wszystkim 

sprawdzenie umiejętności uczniów)  

1 1 

Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach rejonowych i 

wojewódzkich  

5 5 

 

Zasady zamiany średniej ważonej na ocenę szkolną:  

Otrzymana liczba odpowiada następującym ocenom za okres nauki : 

Niedostateczny - dla średniej z przedziału <1,00 – 1,700>  

dopuszczający - dla średniej z przedziału <1,701 – 2,699>  

dostateczny - dla średniej z przedziału <2,700 – 3,599>  

dobry - dla średniej z przedziału <3,600– 4,599>  

bardzo dobry - dla średniej z przedziału <4,600 – 5,499>  

celujący - dla średniej z przedziału <5,500 – 6,000>  



Ocena roczna wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej średnich ważonych z obu okresów. 
 

 

5. Zakres wiadomości i umiejętności ucznia oraz wymagania na poszczególne oceny z geografii dla klasy 8 oparte na Programie nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta Nowa 

autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic. 
 

Wymagania na poszczególne oceny 

konieczne 

(ocena dopuszczająca) 

podstawowe 
(ocena dostateczna) 

rozszerzające 

(ocena dobra) 

dopełniające 

(ocena bardzo dobra) 

wykraczające 

(ocena celująca) 

I. Azja 

Uczeń:  

 wskazuje na mapie położenie geograficzne 
Azji  

 wymienia formy ukształtowania powierzchni 
Azji 

 wymienia strefy klimatyczne Azji  
na podstawie mapy klimatycznej  

 wymienia największe rzeki Azji 

 wymienia strefy aktywności sejsmicznej w 

Azji na podstawie mapy geologicznej  

 wyjaśnia znaczenie terminu wulkanizm 
 odczytuje z mapy nazwy największych 

wulkanów w Azji  
 wskazuje na mapie zasięg Ognistego 

Pierścienia Pacyfiku  

 wymienia czynniki przyrodnicze wpływające 

na rozwój rolnictwa w Azji 

 wymienia główne uprawy w Azji  

na podstawie mapy gospodarczej  

 określa cechy położenia Japonii na 

podstawie mapy ogólnogeograficznej  

 wymienia cechy środowiska naturalnego 
Japonii 

 wymienia główne uprawy w Japonii 

 określa cechy położenia Chin na podstawie 

mapy ogólnogeograficznej  

 lokalizuje na mapie ośrodki przemysłu 

zaawansowanych technologii  
w Chinach 

 wymienia główne uprawy w Chinach  
i opisuje ich rozmieszczenie na podstawie 

mapy gospodarczej  

 określa położenie geograficzne Indii 

 porównuje liczbę ludności Chin i Indii oraz 

Uczeń:  

 opisuje linię brzegową Azji na podstawie 
mapy świata  

 charakteryzuje zróżnicowanie środowiska 
geograficznego Azji 

 przedstawia kontrasty  
w ukształtowaniu powierzchni terenu Azji 

 omawia czynniki klimatyczne kształtujące 
klimat Azji 

 omawia strefy roślinne Azji 

 omawia budowę wulkanu  

na podstawie ilustracji 

 wymienia typy wulkanów i podaje  
ich główne cechy 

 wskazuje na mapie obszary Azji  
o korzystnych i niekorzystnych warunkach 

do rozwoju rolnictwa  
 wymienia czołówkę państw azjatyckich w 

światowych zbiorach roślin uprawnych na 

podstawie infografiki  

 charakteryzuje ukształtowanie powierzchni 

Japonii 

 omawia strukturę zatrudnienia  

w Japonii na podstawie analizy danych 

statystycznych  

 omawia warunki naturalne rozwoju 

rolnictwa w Japonii 

 przedstawia cechy rolnictwa Japonii na 

podstawie analizy danych statystycznych  

 określa różnorodność cech środowiska 

geograficznego Chin na podstawie mapy 
tematycznej  

 omawia czynniki przyrodnicze sprzyjające 

osadnictwu w Chinach 

 przedstawia nierównomierne rozmieszczenie 

Uczeń:  

 omawia budowę geologiczną Azji  
na podstawie mapy tematycznej  

 omawia cyrkulację monsunową i jej wpływ 
na klimat Azji 

 charakteryzuje kontrasty klimatyczne  
i roślinne w Azji na podstawie mapy 

tematycznej  

 omawia czynniki wpływające na układ sieci 
rzecznej w Azji 

 omawia płytową budowę litosfery  

na podstawie map tematycznych  

 wyjaśnia przyczyny występowania trzęsień 
ziemi i tsunami w Azji 

 opisuje przebieg trzęsienia ziemi 

 omawia warunki przyrodnicze  

i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa  

w Azji 

 opisuje ekstremalne zjawiska klimatyczne i 

ich skutki w Japonii opisuje skutki 
występowania tajfunów na obszarze Japonii 

 omawia bariery utrudniające rozwój 
gospodarki Japonii 

 omawia znaczenie i rolę transportu  

w gospodarce Japonii 

 omawia cechy gospodarki Chin 

 analizuje wielkości PKB w Chinach na tle 
innych krajów świata na podstawie danych 

statystycznych  

 charakteryzuje tradycyjne rolnictwo  

i warunki rozwoju rolnictwa Chin 
 przedstawia problemy demograficzne Indii 

 omawia system kastowy w Indiach 

 przedstawia zróżnicowanie indyjskiej 

Uczeń:  

 analizuje azjatyckie rekordy dotyczące 
rzeźby terenu, linii brzegowej  

i hydrosfery na podstawie infografiki  
 omawia powstawanie Himalajów  

i rowów oceanicznych 

 przedstawia sposoby zabezpieczania ludzi 
przed skutkami trzęsień ziemi 

 omawia warunki klimatyczne w Azji 
wpływające na rytm uprawy ryżu 

 omawia znaczenie uprawy ryżu dla krajów 

Azji Południowo-Wschodniej  
 wykazuje związek między budową 

geologiczną a występowaniem wulkanów, 

trzęsień ziemi i tsunami  

w Japonii 

 analizuje źródła gospodarczego rozwoju 

Japonii 

 charakteryzuje cechy nowoczesnej 

gospodarki Japonii oraz rodzaje produkcji 

przemysłowej 
 uzasadnia, że gospodarka Japonii należy do 

najnowocześniejszych na świecie 

 przedstawia problemy demograficzne  

i społeczne Chin z uwzględnieniem przyrostu 
naturalnego na podstawie analizy danych 

statystycznych  

 omawia znaczenie nowoczesnych kolei w 
rozwoju gospodarczym Chin 

 omawia kontrasty etniczne, językowe  
i religijne w Indiach 

 charakteryzuje cechy gospodarki Indii  
i możliwości ich rozwoju 

 omawia znaczenie ropy naftowej  
w rozwoju ekonomicznym państw Bliskiego 

Uczeń:  

• wyjaśnia, dlaczego na wschodnich 

wybrzeżach Azji występuje wiele wulkanów 
• udowadnia słuszność stwierdzenia,  

że Azja to kontynent kontrastów 

geograficznych 

• omawia wpływ budowy geologicznej  

na występowanie rowów tektonicznych, 
wulkanów, trzęsień ziemi i tsunami 

• ocenia skutki trzęsień ziemi dla obszarów 

gęsto zaludnionych 

• wyjaśnia na podstawie mapy 

ogólnogeograficznej i analizy danych 

statystycznych, dlaczego grunty orne mają 

niewielki udział w strukturze użytkowania 
ziemi w Azji  

• wykazuje związki między cechami klimatu 

monsunowego a rytmem upraw i „kulturą 

ryżu” w Azji Południowo-Wschodniej 
• ocenia znaczenie warunków przyrodniczych 

i czynników społeczno-kulturowych w 

tworzeniu nowoczesnej gospodarki Japonii 

• omawia wpływ gospodarki Chin na 

gospodarkę światową 

• opisuje główne problemy indyjskiego 

społeczeństwa oraz przedstawia ich 

przyczyny 
• analizuje skutki występowania konfliktów 

zbrojnych na Bliskim Wschodzie 



odczytuje z wykresu ich prognozę 

 wymienia największe aglomeracje Indii i 

wskazuje je na mapie 

 wyjaśnia znaczenie terminu slumsy 
 wymienia główne rośliny uprawne  

w Indiach i wskazuje na mapie tematycznej 

regiony ich występowania  

 wymienia surowce mineralne w Indiach i 
wskazuje na mapie regiony ich 

występowania  
 określa położenie geograficzne Bliskiego 

Wschodu 

 wymienia państwa leżące na Bliskim 

Wschodzie na podstawie mapy politycznej  

 wskazuje na mapie miejsca konfliktów 
zbrojnych na Bliskim Wschodzie  

ludności Chin na podstawie mapy gęstości 
zaludnienia  

 omawia główne kierunki produkcji rolnej w 
Chinach 

 omawia cechy środowiska geograficznego 
Półwyspu Indyjskiego 

 podaje przyczyny powstawania slumsów w 

Indiach 

 omawia warunki uprawy roślin  

w Indiach na podstawie mapy tematycznej  

 charakteryzuje indyjską Dolinę Krzemową 

 omawia cechy środowiska przyrodniczego 
Bliskiego Wschodu 

 omawia wielkość zasobów ropy naftowej na 
świecie i na Bliskim Wschodzie na 

podstawie wykresu  

i mapy tematycznej  

 przedstawia cele organizacji OPEC 

edukacji 

 analizuje strukturę zatrudnienia  

i strukturę PKB Indii na podstawie wykresu  

 charakteryzuje przemysł przetwórczy Indii 
 omawia zróżnicowanie religijne na Bliskim 

Wschodzie 

 omawia wpływ religii na życie muzułmanów 

 przedstawia znaczenie przemysłu naftowego 

w krajach Bliskiego Wschodu 

Wschodu 

 omawia źródła konfliktów zbrojnych  

i terroryzmu na Bliskim Wschodzie 

II. Afryka 

Uczeń:  
• określa położenie matematyczno- 

-geograficzne Afryki na podstawie mapy 

ogólnogeograficznej  

• wymienia strefy klimatyczne Afryki 
• wymienia największe rzeki i jeziora Afryki 

• wymienia czynniki przyrodnicze wpływające na 

rozwój rolnictwa  

w Afryce 

• wymienia główne uprawy w Afryce 

• wymienia surowce mineralne Afryki  

na podstawie mapy gospodarczej  
• wskazuje obszary występowania surowców 

mineralnych na terenie Afryki 

• wymienia atrakcyjne turystycznie państwa 

Afryki 
• określa położenie geograficzne Etiopii  

• wyjaśnia różnicę między głodem  

a niedożywieniem 

• wymienia państwa w Afryce dotknięte 

głodem i niedożywieniem  

• określa położenie geograficzne Kenii 

• wymienia obiekty turystyczne na terenie 

Kenii 

Uczeń: 

 omawia cechy ukształtowania 

powierzchni Afryki 

 wymienia cechy różnych typów 

klimatu w Afryce na podstawie 
klimatogramów  

 charakteryzuje sieć rzeczną i jeziora 

Afryki 

 omawia czynniki przyrodnicze  

i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa  
w Afryce 

 charakteryzuje znaczenie hodowli 
zwierząt w krajach Afryki 

 przedstawia zróżnicowanie PKB  

w różnych państwach Afryki na podstawie 

analizy danych statystycznych  

 omawia przemysł wydobywczy w 
Afryce 

 wskazuje państwa w Afryce 
dotknięte problemem głodu i niedożywienia na 

podstawie mapy tematycznej  

 analizuje niedożywienie ludności  
w Afryce na podstawie wykresu  

 przedstawia ruch turystyczny Kenii 
na podstawie analizy danych statystycznych  

Uczeń: 

 omawia wpływ czynników 

klimatotwórczych na klimat Afryki 

 omawia rozmieszczenie opadów 

atmosferycznych w Afryce na podstawie 
mapy klimatycznej  

 omawia udział rolnictwa w 

strukturze zatrudnienia w wybranych 
państwach Afryki na podstawie wykresu  

 omawia gospodarkę w strefie 
Sahelu 

 omawia cechy gospodarki krajów 
Afryki na podstawie analizy danych 

statystycznych  

 przedstawia nowoczesne działy 

gospodarki Afryki 

 omawia rozwój i znaczenie usług  
w Afryce 

 omawia przyczyny niedożywienia 
ludności w Etiopii 

 opisuje zmiany w poziomie 

niedożywienia ludności Etiopii 

 wymienia obiekty w Kenii 

wpisane na listę dziedzictwa UNESCO  

 opisuje walory kulturowe Kenii 

Uczeń: 

 omawia związek budowy 

geologicznej Afryki z powstawaniem rowów 
tektonicznych 

 wyjaśnia cyrkulację powietrza w 
strefie międzyzwrotnikowej 

 omawia przyczyny procesu 

pustynnienia w strefie Sahelu 

 omawia typy rolnictwa w Afryce 

 przedstawia czynniki ograniczające 
rozwój gospodarki w Afryce 

 omawia skutki niedożywienia 
ludności  

w Etiopii 

 omawia bariery ograniczające 
rozwój turystyki w Afryce 

 omawia walory przyrodnicze Kenii 
wpływające na rozwój turystyki 

Uczeń: 

 wyjaśnia istnienie strefowości klimatyczno-

roślinno-glebowej  
w Afryce 

 wyjaśnia związki między warunkami 
przyrodniczymi a możliwościami 

gospodarowania w strefie Sahelu 

 ocenia skutki stosowania rolnictwa żarowo-
odłogowego i plantacyjnego  

w Afryce Zachodniej 

 przedstawia rolę chińskich inwestycji na 
kontynencie afrykańskim 

 przedstawia sposoby walki z głodem 
ludności Afryki na przykładzie Etiopii 

 określa związki między warunkami 

przyrodniczymi i kulturowymi  

a rozwojem turystyki na przykładzie Kenii 

 przedstawia argumenty pomagające 
przełamywać stereotypy na temat Afryki 



na podstawie wybranych źródeł informacji  

 

 

III. Ameryka Północna i Ameryka Południowa 

Uczeń: 

 określa położenie geograficzne 
Ameryki 

 wymienia nazwy mórz i oceanów 
oblewających Amerykę Północną  

i Amerykę Południową 

 wymienia największe rzeki 
Ameryki  

i wskazuje je na mapie  

 wyjaśnia znaczenie terminów: 

tornado, cyklon tropikalny 
 wskazuje na mapie Aleję Tornad 

 wymienia nazwy wybranych cyklonów 
tropikalnych w XXI wieku 

 określa położenie geograficzne Amazonii 

 omawia florę i faunę lasów równikowych 

 podaje liczbę ludności Ameryki Północnej i 
Ameryki Południowej  

na podstawie wykresu  
 wymienia główne odmiany człowieka 

zamieszkujące Amerykę 

 wyjaśnia znaczenie terminów: urbanizacja, 
wskaźnik urbanizacji, aglomeracja, 

megalopolis 
 wymienia obszary słabo i gęsto zaludnione w 

Ameryce Północnej  

i Ameryce Południowej i wskazuje je na 
mapie 

 wymienia największe miasta  
i aglomeracje Ameryki Północnej  

i Ameryki Południowej i wskazuje  

na mapie 

Uczeń:  
 wymienia nazwy państw leżących  
w Ameryce Północnej i Ameryce 

Południowej 

 podaje główne cechy 
ukształtowania powierzchni Ameryki 

 wymienia strefy klimatyczne 
Ameryki 

 omawia przyczyny powstawania 
tornad i cyklonów tropikalnych 

 podaje główne rejony 
występowania cyklonów tropikalnych i 

kierunki ich przemieszczania się 

 podaje cechy środowiska 
geograficznego Amazonii 

 omawia cechy klimatu Amazonii 

 podaje przyczyny zróżnicowania 

etnicznego i kulturowego Ameryki 

 przedstawia czynniki wpływające 

na rozmieszczenie ludności w Ameryce 
Północnej i Ameryce Południowej 

 analizuje liczbę ludności miejskiej  

w ogólnej liczbie ludności państw Ameryki 
na podstawie mapy tematycznej  

 przedstawia cechy położenia 
geograficznego Kanady na podstawie mapy 

ogólnogeograficznej  

 omawia ukształtowanie 
powierzchni Kanady 

 przedstawia czynniki wpływające 
na klimat Kanady 

 omawia strukturę użytkowania 

Uczeń: 

• charakteryzuje budowę geologiczną Ameryki 

• omawia czynniki klimatyczne wpływające na 

klimat Ameryki 
• porównuje strefy klimatyczne ze strefami 

roślinnymi w Ameryce 

• charakteryzuje wody powierzchniowe 

Ameryki na podstawie mapy 

ogólnogeograficznej  
• omawia mechanizm powstawania tornad i 

cyklonów tropikalnych 

• podaje przyczyny wysokich rocznych sum 

opadów atmosferycznych  
w Amazonii 

• opisuje piętrowość wilgotnych lasów 

równikowych w Amazonii 

• omawia wielkie migracje w historii 

zasiedlania Ameryki 
• omawia zmiany liczby ludności  

w Ameryce na przestrzeni lat  

na podstawie wykresu 

• omawia rozwój miast Ameryki  

na podstawie wybranych źródeł  
• podaje przykłady megalopolis  

w Ameryce i wskazuje je na mapie  

• podaje przyczyny powstawania slumsów w 

wielkich miastach na przykładzie Ameryki 
Południowej 

• przedstawia zasięg występowania lasów w 

Kanadzie na podstawie mapy tematycznej  

• przedstawia miejsce Kanady  

w światowym eksporcie wybranych płodów 

Uczeń: 

 wykazuje związek ukształtowania 
powierzchni z budową geologiczną  

w Ameryce 

 omawia związek stref klimatycznych ze 
strefami roślinnymi w Ameryce 

 przedstawia skutki występowania tornad i 
cyklonów tropikalnych  

w Ameryce 

 omawia ekologiczne następstwa wylesiania 

Amazonii 

• podaje kierunki gospodarczego 

wykorzystania Amazonii 

 przedstawia sytuację rdzennej ludności w 

Ameryce 

 przedstawia negatywne skutki urbanizacji w 

Ameryce 

 określa cechy megalopolis w Ameryce 

Północnej 

 omawia czynniki wpływające na przebieg 

północnej granicy upraw  

i lasów w Kanadzie 

 opisuje cechy gospodarstw 

wielkoobszarowych na terenie Kanady 

 charakteryzuje wybrane wskaźniki rozwoju 

gospodarczego Stanów Zjednoczonych 

 omawia znaczenie usług 

wyspecjalizowanych w gospodarce Stanów 

Zjednoczonych 

 omawia przyczyny marnowania żywności na 

przykładzie Stanów Zjednoczonych 

Uczeń: 

 ustala prawidłowości w ukształtowaniu 
powierzchni Ameryki Północnej  

i Ameryki Południowej na podstawie map 

tematycznych  

 przedstawia sposoby ochrony przed 

nadchodzącym cyklonem na podstawie 
wybranych źródeł informacji  

 przedstawia działania człowieka mające na 
celu ochronę walorów przyrodniczych 

Amazonii 

 omawia skutki zanikania kultur pierwotnych 
na przykładzie Ameryki Północnej i Ameryki 

Południowej 

 opisuje problemy ludności mieszkających w 
slumsach na podstawie materiałów 

źródłowych  

 wykazuje zależność między ukształtowaniem 

powierzchni, cyrkulacją powietrza, 
odległością  

od morza, prądami morskimi  

a przebiegiem północnej granicy upraw i 
lasów w Kanadzie  

 omawia cechy charakterystyczne gospodarki 
Kanady z uwzględnieniem surowców 

mineralnych, rozwoju przemysłu i handlu 

 ocenia wpływ przemysłu zaawansowanych 
technologii na rozwój gospodarki Stanów 

Zjednoczonych 

 ocenia rolę Stanów Zjednoczonych  
w gospodarce światowej na podstawie 

analizy danych statystycznych  



 przedstawia położenie geograficzne Kanady 
na podstawie mapy ogólnogeograficznej  

 wymienia główne uprawy na terenie Kanady  

 wskazuje zasięg występowania głównych 

upraw w Kanadzie na mapie gospodarczej  
 określa położenie geograficzne Stanów 

Zjednoczonych 

 wyjaśnia znaczenie terminów: produkt 

światowy brutto, technopolia 
 wymienia główne działy przemysłu  

w Stanach Zjednoczonych 

 wymienia rodzaje usług wyspecjalizowanych 
w Stanach Zjednoczonych 

ziemi  
w Kanadzie na podstawie wykresu  

 opisuje cechy położenia 
geograficznego Stanów Zjednoczonych 

 wymienia czynniki wpływające na 
rozwój Doliny Krzemowej 

 omawia strukturę użytkowania 

ziemi  
w Stanach Zjednoczonych na podstawie 

wykresu  

rolnych na podstawie wykresu  
• omawia znaczenie przemysłu i jego kluczowe 

działy w Stanach Zjednoczonych 

• omawia cechy rolnictwa Stanów 

Zjednoczonych 

 

 

 

 

IV. Australia i Oceania 

Uczeń: 

 określa położenie geograficzne Australii i 
Oceanii 

 wymienia największe pustynie Australii na 

podstawie mapy  

 wyjaśnia znaczenie terminu basen artezyjski 
• wymienia endemity w Australii oraz na 

wyspach Oceanii  
• przedstawia liczbę ludności i gęstość 

zaludnienia w Australii na podstawie mapy 

tematycznej i analizy danych statystycznych  
• wymienia największe miasta Australii oraz 

wskazuje je na mapie 

Uczeń: 

 charakteryzuje środowisko 
przyrodnicze Australii i Oceanii 

 charakteryzuje ukształtowanie 

powierzchni Australii 

 wymienia strefy klimatyczne w 

Australii 

 charakteryzuje wody 

powierzchniowe Australii 

 omawia czynniki przyrodnicze 

wpływające na rozmieszczenie ludności w 
Australii 

 omawia występowanie surowców 

mineralnych w Australii na podstawie mapy 
tematycznej  

Uczeń: 

 wymienia cechy charakterystyczne 
poszczególnych typów klimatu  

w Australii na podstawie klimatogramów  

• omawia strefowość roślinną w Australii na 

podstawie mapy tematycznej  
• omawia bariery utrudniające zamieszkanie 

Australii 

• charakteryzuje rdzennych mieszkańców 

Australii 

• omawia cechy rolnictwa Australii na tle 

warunków przyrodniczych 
• przedstawia znaczenie turystyki  

w rozwoju gospodarki Australii i Oceanii 

Uczeń: 

• wyjaśnia wpływ położenia Australii  

na klimat 

• omawia zasoby wód artezyjskich i ich rolę w 

gospodarce Australii 
• wyjaśnia, dlaczego Australia jest atrakcyjna 

dla imigrantów 

• omawia znaczenie przemysłów 

przetwórczego i zaawansowanych technologii 
w rozwoju Australii 

Uczeń: 

• wykazuje zależność między klimatem  

a zasobami wód powierzchniowych  

w Australii 
• wykazuje zależność pomiędzy 

rozmieszczeniem ludności a warunkami 

naturalnymi występującymi w Australii 

• określa główne cechy gospodarki Australii na 
tle warunków przyrodniczych 

V. Obszary okołobiegunowe 

Uczeń: 

 określa położenie geograficzne obszarów 

okołobiegunowych 

 wyjaśnia znaczenie terminów: góra lodowa, 
pak lodowy, lądolód, lodowce szelfowe, 

nunataki 
 wymienia gatunki roślin i zwierząt  

na obszarach Arktyki i Antarktyki 

 wymienia surowce mineralne  
na obszarach Arktyki i Antarktyki 

 wskazuje na mapie Antarktydy położenie 
polskiej stacji badawczej Henryka 

Arctowskiego 

Uczeń: 

 wymienia cechy środowiska przyrodniczego 

obszarów okołobiegunowych 

 charakteryzuje klimat Arktyki  
i Antarktyki 

 wymienia zagrożenia środowiska naturalnego 
obszarów polarnych 

Uczeń: 

• opisuje zjawisko dnia polarnego i nocy 

polarnej na obszarach okołobiegunowych 
• charakteryzuje ludy zamieszkujące Arktykę 

oraz warunki ich życia 

• opisuje warunki życia w polarnej stacji 

badawczej 

Uczeń: 

• porównuje środowisko przyrodnicze Arktyki 

i Antarktyki  
• wyjaśnia, dlaczego Antarktyda jest 

największą pustynią lodową 

• prezentuje osiągnięcia polskich badaczy 

obszarów okołobiegunowych 

• wyjaśnia status prawny Antarktydy 

Uczeń: 

• omawia zmiany w środowisku 

przyrodniczym obszarów polarnych 
• charakteryzuje cele oraz zakres badań 

prowadzonych w Arktyce  

i w Antarktyce na podstawie na podstawie 

dostępnych źródeł  
• omawia wkład Polaków w badania obszarów 

polarnych na podstawie dostępnych źródeł  



6. Pozostałe ustalenia dotyczące sposobów bieżącego sprawdzania postępów oraz zachowania ucznia na zajęciach geografii w klasie VIII.  
1. Jeżeli uczeń był nieobecny na zajęciach, ma obowiązek uzupełnić notatkę, braki w wiadomościach i wykonać pracę domową.  

2. Całogodzinne prace klasowe w formie testów obejmujące większe partie materiału są zapowiedziane, co najmniej tydzień wcześniej                     

oraz poprzedzone lekcją powtórzeniową.  

3. Prace klasowe, sprawdziany i zapowiedziane kartkówki są obowiązkowe.  

4. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową lub prace zapowiedziane (kartkówki, sprawdziany) z przyczyn usprawiedliwionych, musi je napisać                  

w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas ustala z nauczycielem.  

5. Jeżeli uczeń będzie stale uchylał się od pisania sprawdzianu (pracy klasowej/zapowiedzianej kartkówki), może zostać zobowiązany do jego/jej 

napisania, gdy pojawi się na zajęciach, bez uprzedniego uzgodnienia terminu.  

6. Pracę klasową (test, sprawdzian) napisaną na ocenę niedostateczną lub dopuszczającą (2-, 2) uczeń może poprawić w ciągu dwóch tygodni                      

od rozdania prac w terminie ustalonym z nauczycielem, natomiast kartkówkę w ciągu tygodnia.  

7. Nieobecność ucznia na kartkówce niezapowiedzianej nie zobowiązuje go do zaliczenia danej partii materiału.  

8. Uczeń ma wgląd do swojej ocenionej pracy pisemnej na lekcji. Rodzicom lub prawnym opiekunom sprawdziany są udostępniane do wglądu  

w szkole, w obecności nauczyciela geografii, uczącego danego ucznia. 

9. Bez podania przyczyny uczeń ma prawo 2 razy w okresie zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do lekcji lub brak pracy domowej                      

( nie dotyczy to prac zapowiedzianych z dużym wyprzedzeniem; wyjątek stanowią nagłe sytuacje losowe). 

10. Uczeń nie zostanie negatywnie oceniony w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności .  

11. Uczeń ma obowiązek:  

 a. odnosić się do nauczyciela i kolegów z szacunkiem i pamiętać o zwrotach grzecznościowych  

 b. współpracować z członkami zespołu klasowego i nauczycielem  

 c. nie spóźniać się na lekcje  

 d. nie przeszkadzać w lekcji kolegom i prowadzącemu  

 e. przygotowywać się do lekcji.  

12. Ma prawo prosić nauczyciela o powtórne wytłumaczenie trudno przyswajalnych wiadomości.  

 
 

                 Opracowali : 

 Dorota Niedbała i Paweł Segień 

 

 


