
Przedmiotowy system oceniania z geografii  

w Społecznym Gimnazjum STO w Ciechanowie 
Szczegółowe kryteria oceniania z zakresu geografii  

Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania:  

•  Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001 r.  
•  Wewnątrzszkolny System Oceniania  
•  Podstawa programowa dla gimnazjum  
Nauczanie geografii jest zgodne z programem nauczania przedmiotu geografia  
dla klas I-III gimnazjum opracowanym na zlecenie Wydawnictwa "Wiking" z Wrocławia;  
Pod tytułem PROGRAM GEOGRAFIA - zatwierdzony przez MEN,  
zarejestrowany pod numerem DKW-4014-282/99 
 
PROGRAM realizowany jest w ciągu czterech godzin w trzyletnim cyklu nauczania:  
•  Klasa I - 1 godzina tygodniowo 
•  Klasa II - 1 godzina tygodniowo 
•  Klasa III - 2 godziny tygodniowo  
 
OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU  
W TOKU NAUCZANIA GEOGRAFII W GIMNAZJUM  
OCENIE PODLEGAJĄ KLUCZOWE KOMPETENCJE W EDUKACJI 
GEOGRAFICZNEJ ZA, KTÓRE UZNAJE SIĘ:  
 
•  Czytanie map różnej treści,  
•  Wyjaśnianie prawidłowości występujących w cyklach astronomicznych, geograficznych, 
społecznych i gospodarczych,  
•  Umiejętność posługiwania się przyrządami oraz modelami geograficznymi, 
•  Umiejętność dokonywania planowych oraz systematycznych obserwacji, 
•  Umiejętność odczytywania i wykorzystywania oraz sporządzania dokumentacji 
geograficznej (dane statystyczne, wykresy, diagramy, ryciny), 
•  Umiejętność dokonywania obliczeń (odległości, różnica wysokości, średnie temperatur, 
amplitudy, spadek temperatury z wysokością, wysokość Słońca w różnych szerokościach 
geograficznych, różnice czasowe), 
•  Umiejętność posługiwania się słownictwem, terminologia i symbolika geograficzna w 
mowie żywej i pisanej, 
•  Wartościowanie działalności człowieka w środowisku przyrodniczym.  
     

 Wykaz umiejętności i wiadomości dla danego poziomu przedstawiony jest 
uczniom na początku roku szkolnego poprzez omówienie programu nauczania w 
danej klasie z jednoczesnym wskazaniem na kierunek pracy, częstotliwość i sposób 
uzyskania oceny.  

 



 

OCENIE PODLEGAJĄ WYMIENIONE FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA:  

•  Wypowiedzi ustne (co najmniej jedna ocena w ciągu roku szkolnego).  
•  Wypowiedzi pisemne (kartkówki z trzech ostatnich lekcji, inne - np. 
sprawdzające wybrane umiejętności; interpretacja treści mapy, graficznych 
sposobów przedstawiania zjawisk). 
•  Aktywność i praca na lekcji (indywidualna i w zespołach grupowych - tu: 
zaangażowanie, umiejętność komunikowania się i współpracy w zespole, 
korzystanie z różnych źródeł informacji, efektywność pracy). 
•  Podstawowe umiejętności praktyczne (czytanie mapy, wykonywanie i 
interpretacja rysunku poziomicowego, odwzorowywanie jej wybranych treści; 
orientacja w terenie - położenie, kierunki; dokonywanie podstawowych obliczeń 
stosowanych w geografii; czytanie i graficzna interpretacja danych liczbowych). 
•  Praca domowa (krótkoterminowe - zadania w zeszycie ćwiczeń, inne: polecenia z 
lekcji na lekcje; długoterminowe - referaty, plakaty, makiety i inne opracowania 
tematyczne do lekcji). 
•  Aktywność obejmująca prezentowanie wyników swojej pracy w różnej formie 
(konkursy przedmiotowe, udział projektach oraz innych przedsięwzięciach 
środowiskowych). 
•  Odpowiedz ustna, zadanie domowe i praca na lekcji podlegają ocenie na bieżąco, 
bez zapowiedzi. Ocenianie wszystkich innych form poza wymienionymi - jest 
wcześniej zapowiadane. Dłuższe sprawdziany, z większej partii materiału - z co 
najmniej tygodniowym. 

•  Oceny są jawne, uzasadnione i zgodne z wymogami na daną notę. Skala ocen 
zawiera stopnie od 1 do 6, rozszerzone o "+" i "-" nieobecność podczas oceniania 
odnotowywana jest symbolem "nb" i należy dana partie rozliczyć. W przypadku 
"ćwiczeń" odbywa się to na lekcji w terminie wybranym przez nauczyciela. Termin 
rozliczania wiedzy i umiejętności sprawdzanych na dłuższych sprawdzianach ustala 
się z nauczycielem i dotyczy to czasu i formy ( można pisemnie lub ustnie). Z 
podstawowych umiejętności należy uzyskać ocenę pozytywną. 
•  Podczas oceniania w zależności od formy brane są pod uwagę: jakość, 
poprawność, terminowość, częstotliwość i systematyczność. 
•  W przypadku sprawdzianów pisemnych stosowane są konkretne kryteria 
punktowe, tu: - uzyskanie, co najmniej: 
•  30% - ocena dopuszczająca 
•  50% - ocena dostateczna 
•  75% - ocena dobra 
•  90% - ocena bardzo dobra 
•  95% - ocena celująca - tylko w przypadku, gdy w treści poleceń zaplanowane są 
do wykonania dodatkowe zadania o dużym stopniu trudności (standard III i IV 
wymagań egzaminacyjnych), a obowiązkowe wykonane zostały prawidłowo. 



W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauce 
uniemożliwiające sprostanie wymogom edukacyjnym wynikającym z 
realizowanego programu nauczania, potwierdzone pisemna opinia poradni 
psychologiczno-pedagogicznej lub innej upoważnionej do tego jednostki - 
nauczyciel stosuje obniżenie wymagań jednak są one nie mniejsze niż opisane 
wymagania na ocenę dopuszczająca.  

Jeżeli uzyskana przez ucznia ocena nie satysfakcjonuje go - istnieje możliwość 
poprawy w terminie ustalonym przez nauczyciela.  

Uwaga:  

o poprawiać oceny w pełni tego słowa znaczeniu można z zakresu 
opanowania podstawowych umiejętności oraz wynik sprawdzianu 
wiedzy - w tym przypadku przy wystawianiu oceny końcowej brana 
jest pod uwagę ocena uzyskana z poprawy,  

o w przypadku odpowiedzi ustnych, kartkówek, zadań domowych, 
wykonanych ćwiczeń - przy ocenie końcowej brane są pod uwagę 
wszystkie uzyskane w tym zakresie noty.  

o Uczeń ma prawo zgłosić bez konsekwencji 1 nieprzygotowanie w 
półroczu w klasie I i II, a w klasie III - adekwatnie do siatki godzin - 
dwa (szczegóły uzgadnia nauczyciel).  

o "nieprzygotowanie" zgłasza się na początku lekcji i przez nie rozumie 
się: niegotowość do odpowiedzi ustnej, brak zeszytu przedmiotowego 
i zeszytu ćwiczeń tylko w przypadku gdyby musiało się w nich 
znajdować bieżące zadanie domowe. Przy zgłaszaniu nie trzeba 
podawać przyczyny.  

o uwaga: Nie można zgłaszać „nieprzygotowań” w przypadku 
zapowiedzianego wcześniej na dany dzień sprawdzania i oceniania 
określonej formy - tu: sprawdzianu, kartkówki, innych zleconych 
zadań.  

1. Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) 
uczeń będzie oceniany po nadrobieniu braków w wiadomościach, zapisach 
lekcyjnych, ćwiczeniach wykonywanych na lekcjach, pracach domowych - 
co należy do jego obowiązku. Nastąpi to nie później niż po 2 tygodniach od 
czasu powrotu na zajęcia. Dokładny termin i formę ustala nauczyciel 
uwzględniając przyczynę absencji i możliwości ucznia.  

2. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów 
zaliczeniowych. Uzyskane stopnie w poszczególnych formach aktywności 
ucznia stanowią podstawę stopnia semestralnego. Przy wystawianiu oceny 
na koniec roku szkolnego uwzględnia się prace i wyniki z całego roku 
szkolnego.  



3. Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w przedmiotowym systemie oceniania z 
geografii rozstrzygane będą zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem 
Oceniania oraz z rozporządzeniami MENiS.  

4. Po każdym roku szkolnym następuję ewaluacja przedmiotowego systemu 
nauczania z geografii.  

  

OGÓLNE KRYTERIA I WYMAGANIA  

NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE  

•  stopień/ocena - niedostateczny  

Uczeń nie opanował niezbędnych wiadomości i umiejętności zawartych w 
wymaganiach podstawy programowej dla gimnazjum - potrzebnych do 
kontynuowania nauki. W szczególności: wykazuje brak systematyczności i chęci 
do nauki, nie posiada podstawowej orientacji na mapie, nie wykonuje zadań 
domowych, nie potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł, w tym treści 
podręcznika, nie pracuje na lekcji, nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych i 
praktycznych o elementarnym stopniu trudności samodzielnie, w grupie lub nawet 
przy pomocy nauczyciela, nie udziela prawidłowych odpowiedzi na większość 
zadanych mu pytań.  

•  Stopień/ocena - dopuszczający (wymagania konieczne)  

Uczeń ma braki w wymaganiach koniecznych z zakresu wiadomości i 
umiejętności. Tu: opanował w stopniu elementarnym umiejętność czytania map, 
posiada elementarna orientacje na mapie świata, Europy i Polski, posługuje się w 
stopniu elementarnym słownictwem i terminologią geograficzną w mowie żywej i 
pisanej, samodzielnie rozwiązuje i wykonuje zadania o niewielkim stopniu 
trudności, przejawia chęć i gotowość pracy i współpracy, umie wykorzystać różne 
źródła informacji, przy czym objawia się to jako praca odtwórcza, wskazująca na 
słabe zrozumienie polecenia, nadrabia zaległości, przy pomocy nauczyciela udziela 
odpowiedzi na proste pytania.  

UWAGA: uczeń powinien uzyskać nie mniej niż po 2 oceny pozytywne w jednym 
półroczu. Podczas wypowiedzi pisemnej uzyskuje min. 30% poprawnych 
odpowiedzi.  

•  Stopień/ocena - dostateczny (wymagania podstawowe)  

Uczeń opanował podstawowe wiadomości i wybrane umiejętności określone 
podstawą programową. W szczególności: posiada podstawową orientacje na mapie 
i w przestrzeni geograficznej, poprawnie wyraża swoje myśli w prostych i 
typowych przykładach w mowie żywej i pisanej, przy wypowiedzi widać nieliczne 



błędy, odpowiedź ustna odbywa się przy pomocy nauczyciela zadającego kolejne 
pytania, samodzielnie i w grupie rozwiązuje poprawnie nieskomplikowane 
polecenia, potrafi naśladować podobne rozwiązania w analogicznych sytuacjach, 
wartościuje elementy działalności człowieka w środowisku, poprawnie odczytuje 
dane z tekstu, rysunków, diagramów, tabel, przetwarza proste dane na wykresy, 
wykonuje wybrane, proste obliczenia stosowane w geografii, z pomocą nauczyciela 
poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania sytuacji 
problemowych.  

UWAGA: uczeń uzyskuje głownie pozytywne noty podczas oceniania 
poszczególnych obszarów (pkt.2). Podczas wypowiedzi pisemnych uzyskuje min. 
50% poprawnych odpowiedzi.  

•  Stopień/ocena - dobry (wymagania rozszerzające)  

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności w stopniu dobrym, uwzględniającym 
wymagania rozszerzające. W szczególności: pracuje systematycznie, a jego 
przygotowanie, choć pełne jest rożne jakościowo, posiada dobrą orientację na 
mapie świata, czyta ze zrozumieniem mapy tematyczne, dokonuje poprawnych 
interpretacji różnorodnych tekstów źródłowych, udziela zasadniczo samodzielnie 
odpowiedzi, choć uwidaczniają się niewielkie braki w wiedzy lub wypowiedź nie 
wyczerpuje omawianego zagadnienia, wiadomości i umiejętności podstawowe są 
dla niego zrozumiałe, potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania o pewnym stopniu 
trudności tu: treści przystępne, średnio trudne, wykonuje wszystkie obliczenia 
stosowane w geografii, dostrzega zależności przyczynowo-skutkowe, łączy 
zagadnienia w logiczne ciągi, opanował umiejętność dokonywania interpretacji 
prostych zjawisk przedstawianych graficznie, w mowie żywej i pisanej posługuje 
się językiem poprawnym pod względem merytorycznym, stylistycznym i 
gramatycznym, potrafi wartościować działalność człowieka w środowisku, 
aktywnie i efektywnie pracuje i współpracuje w zespołach grupowych, chętnie 
wykonuje dodatkowe zadania.  

UWAGA: uczeń uzyskuje głównie dobre, rzadko dostateczne noty podczas 
oceniania wymaganych obszarów (pkt.2). Podczas wypowiedzi pisemnych 
uzyskuje min.70% poprawnych odpowiedzi.  

•  Stopień/ocena - bardzo dobry (wymagania dopełniające)  

Uczeń w stopniu wyczerpującym opanował materiał przewidziany w podstawie 
programowej dla danej klasy oraz praktycznie stosuje umiejętności z zakresu 
kluczowych kompetencji w edukacji geograficznej. W szczególności: 
przygotowanie ucznia do lekcji jest pełne, wszechstronne oraz systematyczne, 
sprawnie posługuje się wiadomościami i zdobytymi umiejętnościami, podczas 
wypowiedzi ustnej samodzielnie potrafi interpretować omawiane zagadnienie, jego 
wypowiedz jest ładna, ciekawa i poprawna pod względem merytorycznym, 



stylistycznym i gramatycznym, samodzielnie dokonuje interpretacji treści mapy i 
innych materiałów źródłowych, obok prawidłowego wnioskowania przeprowadza 
proste analizy zjawisk, potrafi zastosować wiedze w praktycznym działaniu, 
chętnie wykonuje zadania i prace dodatkowe, wykorzystuje różne źródła informacji 
do pogłębiania swojej wiedzy, bierze aktywny udział w przedsięwzięciach o 
charakterze środowiskowym, wnosi twórczy wkład w realizacje zadań oraz 
omawianych zagadnień, pracuje nad własnym rozwojem lub bierze aktywny udział 
w konkursach o treściach geograficznych.  

UWAGA: uczeń uzyskuje dobre i bardzo dobre wyniki podczas oceniania 
poszczególnych obszarów (pkt.2). Podczas wypowiedzi pisemnych uzyskuje nie 
mniej niż 80% poprawnych odpowiedzi.  

•  Stopień/ocena - celujący (wymagania wykraczające)  

Uczeń spełnia wszystkie kryteria ujęte w wymaganiach na ocenę bardzo dobra, a 
ponadto w zakresie posiadanej wiedzy wykracza poza podstawę programowa, 
samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, a ich efekty 
potrafi zaprezentować innym w konkretnej formie. Ponadto uczeń powinien 
wykazać się znaczącymi osiągnięciami w konkursach na poziomie ponadszkolnym.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Szczegółowe wymagania programowe w klasie I  

Kształt i rozmiary Ziemi. Orientacja na Ziemi. 
Ocena Wymagania „Uczeń potrafi”: 

Dopuszczająca  Przedstawić argumenty i dowody potwierdzające kulisty kształt Ziemi 
Przedstawić długość: równika, jednego południka 
Wyznaczyć kierunki główne i pośrednie na globusie 
Dokonać podziału Ziemi na półkulę wschodnią i zachodnią 
Dokonać podziału Ziemi na półkulę północną i południową 
Odróżniać południki od równoleżników  

Dostateczna  Odróżniać siatkę geograficzna od kartograficznej 
Odczytać i zapisać współrzędne geograficzne dowolnego punktu według 
oznaczeń międzynarodowych  

Dobra  Wyjaśnić dowody kulistości Ziemi 
Wykazać zniekształcenia siatki kartograficznej 
Oznaczyć położenie geograficzne wybranego punktu na mapie świata i 
mapach kontynentów z dokładnością 1 °  

Bardzo dobra  Wyznaczyć południk miejscowy przy użyciu gnomonu 
Oznaczyć położenie geograficzne wybranego punktu na mapie Polski z 
dokładnością 10 minut. 
Zaznaczyć na mapie kontynentów i mapie Polski punkty, znając ich 
współrzędne geograficzne  
Przeprowadzić dowód Eratostenesa 

Celująca  Swobodnie przeprowadzać operacje związane z przeliczeniem szerokości 
geograficznej na odległość w km  
Uczeń oblicza skalę mapy, znając wymiary na mapie i w rzeczywistości 
Uczeń oblicza wymiary powierzchniowe na mapie i w rzeczywistości za 
pomocą skali mapy 
Uczeń kreśli profil topograficzny 
Uczeń wymienia zniekształcenia odwzorowawcze 
Uczeń dostrzega ograniczenia w wykonywaniu pomiarów na mapie 
Uczeń odróżnia plan od mapy 
Uczeń planuje wycieczkę turystyczną, korzystając z map i literatury 
przewodnikowej 
Uczeń posługuje się klasyfikacją odwzorowań ze względu na zachowywane 
wymiary 

Ruchy Ziemi i ich następstwa  
Ocena Wymagania „Uczeń potrafi” : 

Dopuszczająca  Podać kierunek obrotu Ziemi wokół swej osi 
Podać czas obrotu Ziemi wokół swej osi 
Wyjaśnić następstwo dnia i nocy jako skutek ruchu obrotowego 
Podać czas jednego obiegu Ziemi wokół Słońca 
Podać daty rozpoczęcia astronomicznych pór roku na półkuli pn. i pd.  

Dostateczna  Identyfikować moment górowania Słońca z momentem południa na 
południku miejscowym 
Odczytać czas strefowy na mapie stref czasowych Ziemi 
Podać kąt i kierunek nachylenia osi ziemskiej do płaszczyzny orbity 
Wyjaśnić różnice w długości trwania roku kalendarzowego raz na cztery lata
Wyjaśnić zależność między wysokością Słońca nad horyzontem a ilością



energii słonecznej dochodzącej do powierzchni Ziemi 
Wskazać granice stref oświetleniowych Ziemi 
Podać długość trwania dnia i nocy na równiku w ciągu roku 
Odróżniać układ heliocentryczny od geocentrycznego 
Objaśnić naukowe i praktyczne znaczenie odkrycia M. Kopernika  

Dobra  Obliczyć prędkość kątową Ziemi w czasie ruchu obrotowego 
Wskazać na globusie moment wschodu, południa i zachodu Słońca w czasie 
ruchu obrotowego 
Wyjaśnić zależność między czasem miejscowym a długością geogr. 
Wyznaczyć różnicę długości geogr. na podstawie różnicy czasów 
miejscowych 
Wyjaśnić konieczność ustalenia obszarów czasu urzędowego na terytorium 
niektórych państw 
Odróżniać czasy : miejscowy, strefowy, urzędowy 
Określać przesuwanie się miejsc wschodu i zachodu Słońca na horyzoncie w 
ciągu roku 
Przedstawić na rycinach oświetlenie Ziemi w dniach rozpoczęcia 
astronomicznych pór roku 
Wyjaśnić zjawisko dnia i nocy polarnej  

Bardzo dobra  Obliczyć czas miejscowy danego południka na podstawie różnicy długości 
geogr. 
Ustalić datę przy przekraczaniu linii zmiany daty 
Wyjaśnić zmiany długości dnia i wysokości Słońca nad horyzontem w ciągu 
roku 
Wyjaśnić dowody ruchu obiegowego Ziemi wokół Słońca 
Odróżniać strefy oświetlenia Ziemi na podstawie długości trwania dnia i nocy 
oraz wysokości i kierunku górowania Słońca  

Celująca  Swobodnie operować czasami na kuli ziemskiej  
Obliczać szerokość geogr. na podstawie wysokości Słońca i odwrotnie  
Uczeń posługuje się obrotową mapą nieba 
Uczeń wyjaśnia powstawanie zaćmień Słońca i Księżyca 
Uczeń odnajduje związek między fazami Księżyca i zaćmieniami Słońca oraz 
Księżyca 
Uczeń wyjaśnia współczesne poglądy na powstanie i budowę Wszechświata 
Uczeń oblicza rozciągłość południkową i równoleżnikową Eurazji 
Uczeń wymienia w kolejności znaki Zodiaku, przyporządkowuje znaki 
Zodiaku do odpowiednich pór roku 
Uczeń oblicza wysokość górowania Słońca na różnych szerokościach 
geograficznych w dniach przesileń 
Uczeń wyjaśnia terminy: mgławica, kometa, meteor, meteoryt, czarna dziura 

Dzieje geologiczne Ziemi 
Ocena Wymagania „Uczeń potrafi” : 

Dopuszczająca  Wymienić nazwy zewnętrznych geosfer  
Rozpoznać wybrane okazy skał: magmowych i osadowych (granit, bazalt, 
wapien, sól kam., żwir, glinę, piaskowiec) 
Odczytać treść tablicy stratygraficznej 
Opisać następstwa wybuchu wulkanu  

Dostateczna  Odtworzyć przeobrażenie skal w cyklu skałotwórczym 
Odróżniać skamieniałości od skal



Podać przykłady współczesnych procesów geologicznych 
Wyjaśnić procesy wietrzenia i erozji 
Określić względny wiek fałdowań górskich 
Wskazać na mapie świata główne obszary sejsmiczne  

Dobra  Podać przykłady form powierzchni Ziemi powstałe w wyniku erozji rzecznej, 
lodowcowej, morskiej, eolicznej  

Bardzo dobra  Podać główne pierwiastki tworzące Ziemię 
Opisać skład chemiczny poszczególnych geosfer 
Wyjaśnić główne etapy cyklu skałotwórczego 
Wykazać związki miedzy strefami sejsmicznymi a występowaniem czynnych 
wulkanów  

Celująca  Wyjaśnić etapy ewolucji Ziemi oraz życia na Ziemi w ujęciu 
interdyscyplinarnym  
Uczeń oblicza temperaturę w głębi skorupy ziemskiej, znając stopień 
geotermiczny 
Uczeń wyjaśnia zjawisko izostazji 
Uczeń opisuje cykl skałotwórczy 
Uczeń odnajduje związki między ruchami płyt skorupy ziemskiej i 
rozmieszczeniem grzbietów śródoceanicznych 
Uczeń wskazuje na mapie strefy rozprzestrzeniania i podsuwania się płyt 
skorupy ziemskiej 
Uczeń wyjaśnia przyczyny wzajemnego przemieszczania się płyt skorupy 
ziemskiej 
Uczeń wymienia dowody istnienia wędrówki kontynentów 
Uczeń opisuje etapy powstawania gór fałdowych i zrębowych 
Uczeń wyjaśnia powstawanie tarcz i platform 
Uczeń wyjaśnia powstawanie niezgodnego układu warstw skalnych 
Uczeń wskazuje na mapie tektonicznej tarcze i platformy 
Uczeń wyjaśnia zależność między budową wulkanu a sposobem jego 
wybuchu 
Uczeń objaśnia działanie gejzeru 
Uczeń wskazuje na mapie obszary występowania gejzerów 
Uczeń opisuje na podstawie lektury uzupełniającej najsłynniejsze wybuchy 
wulkanów i ich skutki 
Uczeń opisuje skalę Richtera 
Uczeń opisuje na podstawie lektury uzupełniającej najsłynniejsze trzęsienia 
ziemi i ich skutki 
Uczeń wymienia sposoby ochrony przed skutkami trzęsień ziemi 
Uczeń wyjaśnia przyczyny powstawania tsunami 
Uczeń prawidłowo stosuje terminy: twardziel, płaszczowina, objaśnia 
terminy: wulkan tarczowy, kaldera, tuf 
Uczeń odtwarza dawne położenie kontynentów na podstawie ich kształtu i 
układu pasm górskich 
Uczeń interpretuje profil geologiczny 
Uczeń opisuje proces wietrzenia fizycznego pod wpływem krystalizacji soli i 
wysychania 
Uczeń odnajduje związki między klimatem i intensywnością poszczególnych 
rodzajów wietrzenia 
Uczeń wyjaśnia za pomocą rysunku powstawanie poszczególnych rodzajów 
wydm



Uczeń opisuje skutki wywiewania oraz niszczenia skał przez piasek niesiony 
z wiatrem 
Uczeń odnajduje związki między rozwojem wydm i klimatem 
Uczeń wymienia zagrożenia dla działalności człowieka spowodowane 
wywiewaniem 
Uczeń objaśnia powstawanie lessu 
Uczeń wymienia skutki odpadania i obrywania, osuwania i spełzywania 
Uczeń odróżnia odpadanie od obrywania oraz osuwanie od spełzywania 
Uczeń wymienia zagrożenia dla działalności człowieka spowodowane 
osuwaniem, spełzywaniem i spływaniem 
Uczeń wyjaśnia powstawanie osuwisk 
Uczeń odnajduje związki między budową geologiczną, rzeźbą i 
występowaniem ruchów masowych 
Uczeń opisuje za pomocą rysunku fazy powstawania wąwozu i parowu 
Uczeń wymienia zagrożenia dla działalności człowieka spowodowane 
rozwojem form erozji wąwozowej 
Uczeń odnajduje związki między budową geologiczną, szatą roślinną, 
niewłaściwą gospodarką człowieka i powstawaniem form erozji wąwozowej
Uczeń wyjaśnia powstawanie teras rzecznych 
Uczeń proponuje zagospodarowanie terenów nadrzecznych 
Uczeń odróżnia szypoty od wodospadów, odróżnia bystrza od plosa 
Uczeń oblicza przeciętny spadek rzeki 
Uczeń odróżnia wywierzysko od ponoru 
Uczeń wskazuje na mapie i nazywa najbardziej znane w Polsce i na świecie 
obszary krasowe 
Uczeń rozpoznaje formy krasu powierzchniowego, wymienia etapy ich 
rozwoju 
Uczeń wskazuje na mapie i nazywa najdłuższe i najgłębsze jaskinie Polski i 
świata 
Uczeń rozpoznaje i wskazuje na mapie poszczególne typy wybrzeży 
Uczeń wyjaśnia powstawanie wygładów i rys lodowcowych 
Uczeń opisuje powstawanie ozu 
Uczeń objaśnia terminy: osuwisko, spływ błotny, prawidłowo stosuje 
terminy: spłukiwanie i erozja gleb 

Środowisko życia i jego elementy 
Dopuszczająca  Wskazać na mapie granice kontynentów i oceanów 

Odczytać na mapie hipsometrycznej wysokości bezwzględne 
Zdefiniować terminy: pogoda i klimat 
Wymienić składniki pogody i klimatu 
Zmierzyć i opisać podstawowe składniki klimatu 
Wskazać na mapie klimatycznej zasięg stref klimatycznych 
Odczytywać diagramy klimatyczne 
Wskazać na mapie największe systemy rzeczne 
Wskazać na mapie zasięgi formacji roślinnych  

Dostateczna  Określić położenie fizyczno-geograficzne i matematyczno-geograficzne 
kontynentów na Ziemi  
Wskazać na mapach kontynentów i odczytać nazwy wielkich form 
ukształtowania powierzchni 
Wymienić czynniki kształtujące klimat 
Podać przykłady oddziaływania czynników klimatotwórczych na 



kształtowanie się cech klimatu 
Wykonać na podstawie danych diagramy klimatyczne 
Wskazać na mapie największe jeziora i obszary pojezierne na Ziemi 
Rozpoznać na rycinie typowe formacje roślinne  

Dobra  Porównać wielkości powierzchni lądów i oceanów 
Opisać cyrkulacje pasatowa i monsunowa na Ziemi 
Wykazać na przykładach działalności gospodarczej zależności człowieka od 
warunków klimatycznych 
Wyjaśnić związki miedzy rodzajem zasilania i typem rzeki 
Opisać typowe formacje roślinne na Ziemi  

Bardzo dobra  Wyjaśnić i opisać cyrkulacje powietrza na Ziemi 
Wykazać związki i zależności miedzy ciśnieniem atmosferycznym, 
temperaturą powietrza i opadami na Ziemi 
Opisać roczny przebieg temp. powietrza i sum opadów miesięcznych w 
każdej ze stref klimat. 
Wskazać na przykładach współzależności między formacją roślinną, 
warunkami klimatycznymi i glebami 
Podać współzależności między sferami powłoki ziemskiej  

Celująca  Wykazać się bardzo dobra znajomością mapy świata (krainy, wody, szczyty 
itp.) 
Wyjaśnić związki miedzy klimatem poszczególnych regionów, a zespołem 
czynników na niego wpływających  
Uczeń przelicza jednostki ciśnienia: hektopaskale na milimetry słupa rtęci (i 
odwrotnie) 
Uczeń wyjaśnia powstawanie wiatrów północno-wschodnich i południowo-
wschodnich 
Uczeń wyjaśnia powstawanie wiatrów zmiennych: wiatru górskiego i 
dolinnego, bory 
Uczeń wskazuje na mapie obszary występowania cyklonów tropikalnych, 
opisuje okoliczności powstania cyklonu tropikalnego, trąby powietrznej 
Uczeń rozpoznaje podstawowe rodzaje chmur 
Uczeń opisuje front ciepły i chłodny, opisuje zjawiska im towarzyszące 
Uczeń przewiduje nadejście frontu atmosferycznego, obserwując zjawiska 
meteorologiczne 
Uczeń rozpoznaje typ klimatu za pomocą wykresu zmian temperatury i 
opadów w ciągu roku 
Uczeń opisuje klatkę meteorologiczną i jej wyposażenie 
Uczeń odczytuje z mapy synoptycznej temperaturę, ciśnienie, kierunek i 
prędkość wiatru, przebieg frontów atmosferycznych, rozmieszczenie opadów
Uczeń objaśnia terminy: inwersja termiczna, przymrozek uczeń prawidłowo 
stosuje terminy: temperatura punktu rosy, jądro kondensacji 
Uczeń przewiduje pogodę na podstawie obserwowanych przez siebie zjawisk 
atmosferycznych 
Uczeń wyjaśnia przyczyny zróżnicowania zasolenia wody morskiej i 
oceanicznej 
Uczeń dostrzega związki między kierunkami prądów morskich i kierunkami 
wiatrów oraz działaniem siły Coriolisa 
Uczeń wyjaśnia zależności między zmianami pogody i wahaniami 
wodostanów rzeki 
Uczeń wyjaśnia zależności między zmianami pogody i wahaniami 



wodostanów rzeki 
Uczeń wyjaśnia przyczyny wezbrań i niżówek 
Uczeń odczytuje stan wody na wodowskazie 
Uczeń kreśli i analizuje wykresy zmian wodostanów rzeki w ciągu roku 
Uczeń odróżnia wezbrania rzek górskich od nizinnych 
Uczeń odnajduje związki między rzeźbą, klimatem i zmiennością stanów 
wody 
Uczeń wyjaśnia przyczyny zróżnicowania temperatury wody morskiej 
Uczeń interpretuje wykresy zmian wodostanów rzek w ciągu roku 
Uczeń odnajduje związki między budową geologiczną i właściwościami wód 
podziemnych 
Uczeń wyjaśnia powstawanie wód artezyjskich 
Uczeń ocenia przydatność poszczególnych rodzajów wód podziemnych dla 
ludności i różnych dziedzin gospodarki 
Uczeń wymienia przykłady zastosowań źródeł mineralnych i cieplic 
Uczeń wyjaśnia przyczyny powstawania jezior 
Uczeń wymienia sposoby zanikania jezior 
Uczeń określa rolę jezior w przyrodzie i różnych dziedzinach działalności 
człowieka 
Uczeń opisuje na wybranych przykładach ze świata przykłady 
przyspieszonego zanikania jezior 
Uczeń wyjaśnia przyczyny zróżnicowania wysokości granicy wieloletniego 
śniegu 
Uczeń wymienia i rozpoznaje na ilustracji typy lodowców górskich 
Uczeń opisuje trwałą marzłoć 
Uczeń wymienia źródła zaopatrzenia w wodę ludności i różnych dziedzin 
gospodarki 

Człowiek i jego środowisko 
Dopuszczająca  Wymienić główne działy gospodarczej działalności człowieka 

Opisać zmiany składników środowiska w swoim regionie pod wpływem 
działalności człowieka 
Wykazać konieczność ochrony zasobów przyrody  

Dostateczna  Podać przykłady wpływu składników środowiska na życie i działalność ludzi
Podać przykłady współczesnych zmian następujących w składnikach 
środowiska  

Dobra  Przedstawić przykłady zagrożeń wybranych składników środowiska w 
wyniku działalności człowieka  

Bardzo dobra  Opisać dostosowywanie się działalności człowieka do warunków środowiska 
w ujęciu historycznym.  

Celująca  Omówić największe współczesne zagrożenia dla środowiska Ziemi tj. „efekt 
cieplarniany”, dziura ozonowa, pustynnienie, erozja gleb itp.  
Uczeń opisuje poszczególne piętra roślinne w górach świata 
Uczeń odnajduje związki między szatą roślinną oraz światem zwierzęcym i 
poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego 
Uczeń opisuje warunki życia w poszczególnych strefach mórz i oceanów 
Uczeń objaśnia terminy: namorzyny, las świetlisty, epifit, nekton, plankton 
Uczeń odróżnia endemit od reliktu 
Uczeń porównuje przydatność rolniczą poszczególnych typów gleb 

 



 

Szczegółowe wymagania programowe w klasie II  

Wymagania programowe ogólne 

Ocena Wymagania „Uczeń potrafi” 
Dopuszczająca  Lokalizować wskazane obiekty geogr. na mapie świata i kontynentów 

Odczytywać treść dowolnej mapy tematycznej 
Sprawnie wyszukiwać w tablicach statystycznych niezbędne dane liczbowe 
Samodzielnie korzystać z encyklopedii, słowników, literatury popularno-
naukowej  

Dostateczna  Porównywać treść różnych map dla wykazania związków i zależności 
pomiędzy elementami środowiska przyrodniczego a działalnością 
gospodarcza człowieka 
Przeprowadzić prosta analizę i interpretacje danych statystycznych 
W wypowiedziach ustnych i pisemnych ze zrozumieniem stosować 
terminologie naukowa  

Dobra  Konstruować proste diagramy różnych typów  
Bardzo dobra  Prawidłowo dobierać źródła informacji w zależności od opracowywanych 

problemów  
Celująca  Formułować i rozwiązywać sytuacje problemowe z zagadnień 

demograficznych, gospodarczych 
Biegle posługiwać się atlasem do czego wymagana jest bardzo dobra 
znajomość map  

  Wymagania programowe szczegółowe 

 

Zasoby naturalne Ziemi i ich wykorzystanie 
Ocena Wymagania „Uczeń potrafi” 

Dopuszczająca  Wymienić główne rośliny żywieniowe wybranych stref klimatycznych lub 
państw 
Wskazać rejony wydobycia najważniejszych surowców mineralnych 
Wyjaśnić na czym polega racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi 
Ziemi  

Dostateczna  Ocenić gospodarcze znaczenie mórz i oceanów, posługując się konkretnymi 
przykładami  

Dobra  Podać przykłady wykorzystania alternatywnych źródeł energii  
Bardzo dobra  Zaproponować sposoby zwiększenia globalnej produkcji żywności na świecie
Celująca  Podać praktyczne zastosowanie wszystkich zasobów naturalnych Ziemi  
 
Kontynenty i wybrane państwa świata  

Ocena Wymagania „Uczeń potrafi” 
Dopuszczająca  Wskazać na mapie i podać nazwy obiektów związanych z linia brzegowa, 

ukształtowaniem terenu i siecią wodna kontynentów 
Wskazać zależności pomiędzy elementami środowiska w danym regionie np. 



zależność sieci rzecznej od klimatu itp. 
Obliczyć gęstość zaludnienia kraju mając niezbędne dane 
Odczytać współrzędne geogr. przylądków Afryki 
Wyjaśnić wpływ położenia Afryki na jej środowisko przyr. 
Określić położenie Australii na kuli ziemskiej 
Wymienić specyficzne dla Australii gatunki roślin i zwierząt 
Wskazać na mapie granice pomiędzy Europa i Azja 
Omówić charakterystyczne cechy rolnictwa Chin 
Na podstawie map tematycznych opisać położenie i warunki naturalne 
wybranego kraju Europy 
Wskazać na mapie kraje należące i pretendujące do Unii Europejskiej  

Dostateczna  Obliczyć rozciągłość południkową kontynentu w stopniach i kilometrach 
Wyjaśnić znaczenie terminów demograficznych (eksplozja demograficzna, 
emigracja, slumsy, urbanizacja, aglomeracja, megalopolis itp.) 
Wskazać podstawy gospodarczego rozwoju USA 
Znać strukturę zatrudnienia w kraju wysoko rozwiniętym 
Wyjaśnić znaczenie lasu tropikalnego i skutki ich eksploatacji dla środowiska
przyrodniczego w skali globalnej 
Sporządzić opis geograficzny wybranego kraju korzystając z dostępnych 
źródeł informacji 
Wyjaśnić przyczyny odrębności australijskiej fauny i flory 
Wyjaśnić przyczyny wyjątkowej suchości klimatu Australii 
Wyjaśnić kryteria podziału Eurazji na dwa kontynenty 
Podać przykłady występujących w Azji kontrastów: klimatycznych, rzeźby 
terenu i innych 
Wyjaśnić wpływ zjawisk sejsmicznych, wulkanicznych, monsunów na 
środowisko geograficzne 
Wskazać na mapie Azji obszary szczególnie dogodne i niedogodne dla 
osadnictwa i gospodarki 
Wyjaśnić przyczyny występowania w Japonii klęsk żywiołowych 
Porównać Chiny wschodnie i zachodnie pod względem przyrodniczym, 
ludnościowym, gospodarczym 
Scharakteryzować środowisko przyrodnicze Czech i Słowacji z punktu 
widzenia rozwoju turystyki 
Ocenić środowisko naturalne europejskiej i azjatyckiej części Rosji pod 
kątem potencjalnych możliwości wykorzystania gospodarczego  

Dobra  Wyjaśnić zróżnicowanie rasowe, etniczne i językowe jako następstwa 
historycznych i współczesnych ruchów migracyjnych 
Klasyfikować państwa Ameryki wg założonych kryteriów (Ameryka 
Łacińska, Anglosaska, Środkowa, bogata, biedna itp.) 
Określić czynniki pozytywne i negatywne wpływające na rozwój gospodarki 
rolnej w krajach Afryki 
Wskazać dominujące dziedziny gospodarki australijskiej – dawniej i obecnie
Określić zasady i kierunki międzynarodowej współpracy w badaniach 
Antarktydy 
Uzasadnić twierdzenie, że Azję można uznać za kolebkę ras, kultur i religii 
Porównać poziom rozwoju gospodarczego państw Europy w oparciu o 
wybrane wskaźniki (dochód narodowy, stopień urbanizacji, struktura 
zatrudnienia, produkcja energii elektrycznej itp.) 
Wskazać najważniejsze problemy społeczne, gospodarcze i polityczne 



Niemiec po zjednoczeniu 
Określić cele oraz podstawowe założenia polityki UE  

Bardzo dobra  Ocenić wpływ działalności gospodarczej człowieka na środowisko 
przyrodnicze kontynentów 
Przedstawić współczesne zmiany gospodarcze, polityczne i społeczne 
zachodzące w RPA 
Wyjaśnić znaczenie wód artezyjskich dla australijskiej gospodarki 
Dokonać klasyfikacji wysp Oceanii ze względu na położenie geograficzne, 
genezę oraz zróżnicowanie gospodarcze i ludnościowe 
Określić przyczyny wybranych konfliktów społecznych i politycznych w Azji
Podać przykłady przezwyciężania przez Japończyków niekorzystnych 
warunków naturalnych 
Przewidzieć skutki gospodarcze i społeczne wiążące się z eksplozją 
demograficzną w Indiach 
Omówić przyczyny i skutki starzenia się społeczeństwa na przykładzie 
Niemiec 
Scharakteryzować aktualne problemy społeczno-polityczne i gospodarcze 
Ukrainy, Białorusi i Litwy 
Wyjaśnić przyczyny postępującego kryzysu gospodarczego i społecznego 
Rosji 
Ustalić korzyści związane z integracja Polski w ramach Unii Europejskiej  

Celująca  Wykazać się szczegółową znajomością map kontynentów  
Uczeń uzasadnia konieczność ochrony obszarów okołobiegunowych jako 
rezerwuaru słodkiej wody 
Uczeń analizuje przyczyny ograniczonych możliwości życia i działalności 
człowieka w obszarach okołobiegunowych 
Uczeń ocenia wpływ środowiska przyrodniczego na życie i działalność 
człowieka w Afryce 
Uczeń prezentuje kompleksową charakterystykę przyrodniczą, społeczną i 
ekonomiczną wybranego państwa Afryki 
Uczeń wyjaśnia przyczyny wysokiego poziomu gospodarczego Ameryki 
Anglosaskiej 
Uczeń prezentuje kompleksową charakterystykę przyrodniczą, społeczną i 
ekonomiczną wybranego państwa Ameryki Łacińskiej 
Uczeń wyjaśnia przyczyny odrębności świata roślinnego i zwierzęcego 
Australii 
Uczeń opisuje życie ludów pierwotnych zamieszkujących Australię i Oceanię
Uczeń przedstawia argumenty w debacie „ropa naftowa –dobrodziejstwo czy 
zagrożenie” na przykładzie wybranego państwa Azji. 
Uczeń prezentuje kompleksową charakterystykę przyrodniczą, społeczną i 
ekonomiczną wybranego państwa Azji. 
Uczeń wymienia pozytywne i negatywne następstwa przemian ustrojowych i 
gospodarczych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej 
Uczeń porównuje tempo przemian w poszczególnych krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej 
Uczeń dostrzega bariery w integracji Polski i innych krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej z Unią Europejską 

 

Problemy integracyjne na świecie 



Ocena Wymagania „Uczeń potrafi” 
Dopuszczająca  Podać sąsiadów Polski należących do UE 

Podać sąsiadów Polski należących do NATO 
 

Dostateczna  Podać przykłady międzynarodowej współpracy w różnych dziedzinach 
Wyjaśnić, posługując się konkretnymi przykładami pojęcia: eksport, import, 
saldo 
Wyjaśnić pojecie atrakcyjności turystycznej kraju 
Zaplanować trasę wycieczki po wybranym kraju/krajach Europy  

Dobra  Ocenić wady i zalety oraz wykorzystanie w skali światowej różnych rodzajów 
transportu 
Wyjaśnić znaczenie wybranych organizacji międzynarodowych we 
współczesnym świecie  

Bardzo dobra  Omówić przyczyny i skutki gwałtownego wzrostu ruchu turystycznego na 
świecie  

Celująca  Opracować kompleksowy projekt zagospodarowania turystycznego 
wybranego regionu świata uwzględniając aspekty środowiskowe, 
demograficzne oraz gospodarcze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Szczegółowe wymagania programowe w klasie III  
 
 

Położenie, obszar, granice i naród Polski 
Ocena Wymagania „Uczeń potrafi” 

Dopuszczająca  Podać powierzchnie Polski.  
Odczytać na mapie politycznej nazwy państw graniczących z Polska.  

Dostateczna  Podać nazwy państw graniczących z Polska. 
Wskazać na mapie Polski krańcowe punkty naszego kraju.  

Dobra  Porównać powierzchnie Polski z powierzchnia krajów Europy. 
Odczytać na mapie współrzędne geograficzne krańcowych punktów Polski.  

Bardzo dobra  Przedstawić konsekwencje polityczne położenia Polski w Europie Środkowej. 
Celująca  Prześledzić zmiany powierzchni i granic kraju w aspekcie historycznym  

Uczeń opisuje zmiany terytorium Polski w ciągu dziejów na tle regionów 
fizycznogeograficznych i dorzeczy 
Uczeń opisuje zmiany dostępu Polski do morza w ciągu dziejów 

 

Środowisko geograficzne Polski 
Ocena Wymagania „Uczeń potrafi” 

Dopuszczająca  Wskazać na mapie fizycznej główne krainy geograficzne Polski. 
Podzielić surowce mineralne ze względu na ich gospodarcze wykorzystanie.
Zdefiniować terminy: pogoda, klimat. 
Nazwać typ klimatu Polski. 
Odczytać diagramy klimatyczne. 
Wskazać, na mapie fizycznej, główne systemy rzeczne. 
Odróżniać rzekę główna od dopływu. 
Wskazać na mapie wielkie jeziora w Polsce. 
Określić typ Morza Bałtyckiego. 
Wymienić formy rzeźby polodowcowej. 
Podać przykłady form krasowych w pasie wyżyn. 
Dokonać podziału Karpat i Sudetów na krainy geograficzne. 
Wskazać na mapie najwyższe szczyty i główne pasma górski Karpat i 
Sudetów.  

Dostateczna  Wskazać na mapie fizycznej pasów ukształtowania powierzchni Polski. 
Odczytać na mapie fizycznej wysokości bezwzględne w wybranych pasach 
rzeźby. 
Wymienić nazwy er geologicznych. 
Podać przyrządy służące do pomiaru składników pogody. 
Wymienić czynniki kształtujące klimat Polski. 
Odróżniać krajobraz mlodoglacjalny od staroglacjalnego. 
Wskazać przebieg pradolin i podać ich nazwy. 
Rozpoznać na rycinie formy krasowe. 
Opisać piętrowy charakter stref klimatycznych i roślinnych. 



Przedstawić cechy rzeźby Sudetów. 
Ocenić walory turystyczne Karpat i Sudetów.  

Dobra  Podać nazwy er, w których nastąpiły ruchy górotwórcze w Polsce. 
Wskazać na mapie rozmieszczenie głównych surowców mineralnych Polski.
Podać, w jakich jednostkach mierzymy składniki pogody. 
Odczytać, na mapach klimatycznych, rozkład składników pogody. 
Opisać cechy klimatu przejściowego. 
Wykonać, na podstawie danych, diagramy klimatyczne. 
Wydzielić dorzecza głównych rzek Polski. 
Wyjaśnić przyczyny silnego skażenia wód Bałtyku. 
Przedstawić genezę wybrzeży południowego Bałtyku. 
Wyjaśnić genezę Żuław Wiślanych. 
Wyjaśnić etapy powstawania pradolin, moren czołowych i sandrów. 
Opisać procesy rozwoju rzeźby krasowej. 
Wykazać współzależność między składnikami środowiska przyrodniczego w 
Karpatach. 
Odróżniać góry fałdowe od zrębowych.  

Bardzo dobra  Omówić najważniejsze wydarzenia geologiczne które miały wpływ na 
obecny układ rzeźby. 
Opisać wpływ różnych mas powietrza na zmienność pogody w Polsce. 
Wykazać współzależność miedzy klimatem a siecią rzeczna. 
Wymienić genetyczne typy jezior występujących w Polsce. 
Wyjaśnić przyczyny zróżnicowania krajobrazu na obszarze Polski. 
Opisać cykl powstawania form rzeźby glacjalnej. 
Porównać klimat Pojezierza Mazurskiego i Pomorskiego na podstawie map 
klimatycznych. 
Wykazać zróżnicowanie klimatu w obrębie pasa nizin. 
Wykazać związki miedzy budową geologiczną a rzeźbą terenu w pasie 
wyżyn. 
Opisać wpływ budowy geologicznej na rzeźbę obszaru Karpat. 
Wykazać zróżnicowanie budowy geologicznej Sudetów.  

Celująca  Wyjaśnić zróżnicowanie elementów krajobrazu w powiązaniu z budową 
geologiczna, siecią hydrograficzną i warunkami klimatycznymi 
Wykazać się bardzo dobrą znajomością mapy fizycznej Polski 
Dokonać szczegółowego opisu poszczególnych krain geograficznych w 
oparciu o dostępne źródła informacji.  
Uczeń czyta mapę stratygraficzną Polski 
Uczeń opisuje rozmieszczenie skał z różnych okresów geologicznych 
Uczeń wymienia przykłady wpływu dawnych procesów geologicznych na 
obecny stan środowiska przyrodniczego Polski 
Uczeń odróżnia cechy rzeźby staroglacjalnej od młodoglacjalnej 
Uczeń posługuje się klasyfikacją wybranych form rzeźby Polski według 
wieku i sposobu powstawania 
Uczeń wymienia rodzaje wiatrów lokalnych, wyjaśnia ich powstawanie 
Uczeń dostrzega przyczyny asymetrii dorzeczy Wisły i Odry 
Uczeń wskazuje na mapie obszary występowania wód artezyjskich 
Uczeń wymienia przykłady źródeł krasowych i cieplic 
Uczeń wymienia rodzaje wód mineralnych, opisuje rozmieszczenie rejonów 
ich eksploatacji 
Uczeń odnajduje związki między budową geologiczną, rzeźbą, klimatem i 



stosunkami wodnymi 
Uczeń odnajduje związki między klimatem, wilgotnością podłoża, glebami i 
roślinnością 
Uczeń odnajduje związki między klimatem i zasięgami wybranych gatunków 
drzew 
Uczeń odnajduje związki między szatą roślinną 
Uczeń odnajduje związki między właściwościami podłoża i glebami 
Uczeń opisuje poszczególne klasy bonitacyjne gleb 

 

 
Ludność Polski 

Ocena Wymagania „Uczeń potrafi” 
Dopuszczająca  Podać liczbę ludności Polski. 

Odczytać na piramidzie wieku i płci, liczbę osób reprezentujących dany 
rocznik. 
Wskazać na mapie największe miasta Polski. 
Wymienić jednostki podziału administracyjnego w Polsce.  

Dostateczna  Obliczyć gęstość zaludnienia na 1 km kwadratowy 
Podać prawne kryterium odróżniające wieś od miasta. 
Wykonać proste wykresy ilustrujące procesy demograficzne. 
Odróżniać aglomeracje od konurbacji. 
Podać nazwy województw i ich stolice.  

Dobra  Wskazać, na mapie politycznej Europy, państwa liczące więcej ludności niż 
Polska. 
Odróżnić przyrost naturalny od rzeczywistego przyrostu ludności. 
Wyjaśnić przyczyny przewagi liczbowej kobiet nad mężczyznami w liczbie 
ludności Polski. 
Przedstawić funkcje miastotwórcze.  

Bardzo dobra  Obliczyć, na podstawie danych liczbowych, wielkość przyrostu naturalnego.
Wykazać wpływ wydarzeń społeczno-historycznych na zmiany liczby 
ludności Polski. 
Przedstawić zagrożenia środowiska naturalnego wynikające z koncentracji 
ludności.  

Celująca  Bezbłędnie rozpoznawać i rozróżniać procesy demograficzne oraz wyjaśnić 
ich wpływ na życie gospodarcze kraju 
Wykazać się bardzo dobrą znajomością miast powyżej 50-tysiecznych 
Uczeń opisuje zmiany podziału administracyjnego w dziejach Polski 
Uczeń wymienia przykłady ścierania się kultur Wschodu i Zachodu w 
dziejach Polski 
Uczeń analizuje motywy migracji poszczególnych grup ludności Polski 
Uczeń wyjaśnia przyczyny zmian modelu rodziny, przewiduje skutki 
wysokiego i niskiego przyrostu naturalnego 
Uczeń wymienia sposoby przeciwdziałania bezrobociu 
Uczeń porównuje poziom wykształcenia ludności Polski i innych 
Uczeń wymienia negatywne skutki niedoboru wykształconych kadr 
Uczeń uzasadnia konieczność zmian kwalifikacji zawodowych części 
pracowników 
Uczeń wymienia społeczne skutki przekształceń własnościowych w 



gospodarce 
Uczeń opisuje rozwój sieci miast w dziejach Polski 
Uczeń opisuje hierarchiczny układ sieci osadniczej Polski na tle podziału 
administracyjnego: stolica – miasta wojewódzkie, miasta – krajowe ośrodki 
rozwoju, miasta powiatowe, pozostałe miasta, wsie gminne, wsie sołeckie, 
pozostałe miejscowości 
Uczeń rozpoznaje na mapie topograficznej typ fizjonomiczny wsi 
Uczeń opisuje fizjonomię własnej miejscowości 
Uczeń wyjaśnia przyczyny zahamowania procesu migracji ludności ze wsi do 
miast w latach dziewięćdziesiątych XX wieku 
Uczeń analizuje czynniki rozwoju aglomeracji miejskich kraju 

 
Gospodarka Polski 

Ocena Wymagania „Uczeń potrafi” 
Dopuszczająca  Podać przykłady gałęzi przemysłu. 

Wymienić najważniejsze uprawy i zwierzęta hodowlane w Polsce. 
Odczytać na mapie nazwy parków narodowych. 
Wymienić rodzaje transportu.  

Dostateczna  Przedstawić funkcje przemysłu. 
Przedstawić strukturę użytków rolnych w Polsce.  

Dobra  Podać przykłady związków miedzy poszczególnymi gałęziami przemysłu. 
Przedstawić główne problemy przemysłu w Polsce w okresie transformacji. 
Ocenić uwarunkowania środowiskowe dla rozwoju rolnictwa w Polsce. 
Określić cechy położenia Polski w Europie dla rozwoju sieci transportu. 
Określić wykorzystanie głównych rodzajów transportu na podstawie danych 
statystycznych.  

Bardzo dobra  Wyjaśnić rolę przemysłu elektroenergetycznego w gospodarce kraju. 
Scharakteryzować, na podstawie map tematycznych, wybrany okręg 
przemysłowy. 
Przedstawić aktualna sytuacje przemysłu w Polsce i perspektywy jej 
poprawy. 
Wykazać, na przykładach, regionalne zróżnicowanie warunków naturalnych 
dla rolnictwa. 
Przedstawić czynniki społeczne warunkujące rozwój rolnictwa w Polsce. 
Ocenić wpływ działalności rolniczej i przemysłowej na środowisko 
przyrodnicze. 
Określić, na podstawie danych statystycznych, strukturę eksportu i importu 
Polski.  

Celująca  Dokonać szczegółowego podziału gałęzi przemysłu oraz dokonać ich 
charakterystyki 
Scharakteryzować strukturę własnościową, towarowa rolnictwa na tle 
rolnictwa UE 
Wykazać się znajomością lokalizacji czynnikami lokalizacji największych 
zakładów przemysłowych  
Uczeń wyjaśnia przyczyny niekorzystnej struktury agrarnej Polski 
Uczeń wyjaśnia przyczyny zróżnicowania plonów głównych roślin 
uprawnych 
Uczeń przewiduje zmiany w rolnictwie wynikające z integracji Polski z Unią 
Europejską 



Uczeń ocenia stan zdrowotności polskich lasów, wyjaśnia przyczyny 
degradacji polskich lasów 
Uczeń opisuje bilans wodny Polski, wymienia przykłady ochrony zasobów 
wodnych Polski 
Uczeń ocenia, korzystając z danych statystycznych, zasoby poszczególnych 
surowców mineralnych, wyjaśnia przyczyny zmian wydobycia wybranych 
surowców mineralnych 
Uczeń ocenia możliwości wykorzystania w Polsce alternatywnych źródeł 
energii 
Uczeń ocenia lokalizację znanego sobie zakładu przemysłowego 
Uczeń wymienia na przykładach rodzaje okręgów przemysłowych Polski 
Uczeń wymienia przykłady powiązań kooperacyjnych przemysłu Polski z 
innymi krajami 
Uczeń wymienia korzyści i przewiduje społeczne skutki przekształceń 
własnościowych w przemyśle 

 
Mój region na tle Polski i Europy 

Ocena Wymagania „Uczeń potrafi” 
Dopuszczająca  Określić położenie swojej miejscowości i województwa na tle podziału 

Polski na krainy. 
Podać nazwy organizacji międzynarodowych do których Polska należy.  

Dostateczna  Opisać cechy środowiska przyrodniczego województwa mazowieckiego 
Obliczyć, na podstawie danych, saldo w handlu zagranicznym.. 

Dobra  Wymienić zasoby naturalne i bogactwa mineralne w województwie 
mazowieckim 
Wyjaśnić korzyści wynikające z wymiany towarowej miedzy państwami. 
Wymienić państwa należące do Unii Europejskiej. 
Przedstawić główne cele polityczne, gospodarcze i społeczne, krajów U.E.  

Bardzo dobra  Omówić mocne i słabe punkty Polski jako członka Unii Europejskiej.  
Celująca  Wykazać się bardzo dobrą znajomością mapy województwa mazowieckiego

Dokonać monografii naszego województwa z uwzględnieniem aspektów 
przyrodniczych, ludnościowych i gospodarczych (włączając turystykę)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymagania programowe dla uczniów z dostosowanymi do 
możliwości ucznia wymaganiami z zakresu GEOGRAFII 

I. ZASADY POSTĘPOWANIA I NARZĘDZIA PRACY Z UCZNIAMI ZE 
STWIERDZONYMI SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE GEOGRAFII  

I. Zasady ogólne: 

•  Wyznaczanie miejsc blisko nauczyciela w celu skuteczniejszej bieżącej kontroli i doraźnej 
pomocy uczniowi.  

•  Dostosowywanie wymagań do możliwości ucznia uwzględniając jego mocne strony.  

•  Chwalenie za każdy przejaw aktywności (odpowiedzi ustne, prace pisemne, graficzne, 
rachunkowe).  

•  Unikanie stawiania ocen negatywnych, zachęcanie do poprawy zadań aż do uzyskania 
sukcesu.  

•  Stosowanie metod aktywnych na lekcjach (tworzenie map pamięci, burza mózgów).  

•  W zapisach na tablicy stosować kolorową kredę dla zaakcentowania ważnych zagadnień.  

•  Posługiwanie się rysunkami i schematami zjawisk i procesów zamiast formy opisowej 
(tekst pisany nie przemawia tak do wyobraźni jak rysunek czy schemat).  

•  Pozwalanie na wykonywanie zadań w domu gdzie uczeń ma zapewniony komfort pracy 
(tyle czasu ile potrzebuje, spokój i wsparcie najbliższych).  

•  Umożliwienie wykonywania zadań z zagadnień, które ucznia interesują i w takiej formie, 
aby mógł dowieść swoich umiejętności i wiedzy.  

•  Formułowanie jasnych i precyzyjnych poleceń. W razie potrzeby powtarzanie.  

•  Stwarzanie przyjaznej uczniowi atmosfery pracy na lekcjach (akceptacja, cierpliwość, 
życzliwość).  

  II. Zasady szczegółowe: 

•  Czytanie map o różnej treści: 



•  Dysleksja  

Wydłużony czas na odczytanie informacji z mapy, korygowanie błędów przez nauczyciela, 
możliwość wykonywania zadań w domu.  

•  Dysortografia  

Błędnie zapisane nazwy geograficzne czy pojęcia nie podlegają ocenie natomiast są 
korygowane przez nauczyciela, w pracy na mapach konturowych posługiwanie się kolorem.  

•  Dysgrafia  

Wskazane pisanie drukiem (szczególnie kartkówek i sprawdzianów), w lokalizowaniu 
obiektów na mapie wymagana pomoc nauczyciela, prace kontrolne z mapą uczeń wykonuje w 
domu, aby mieć czas na staranne wykonanie zadania zarówno pod względem rzeczowym jak i 
estetycznym.  

•  Dyskalkulia  

W przypadku lokalizacji obiektów na mapie nie musi określać współrzędnych geograficznych 
oraz dokonywać obliczeń odległości z zastosowaniem skali chyba, że wyrazi chęć 
opanowania tej umiejętności.  

   

•  Posługiwanie się kompasem, globusem: 

•  Dysleksja  

Wydłużony czas na odczytywanie informacji z globusa, korygowanie błędów przez 
nauczyciela.  

•  Dysortografia  

Błędnie zapisane nazwy geograficzne nie podlegają ocenie natomiast są korygowane przez 
nauczyciela.  

•  Dysgrafia  

W przypadku prac kontrolnych z globusem zalecam pisanie drukiem.  

•  Dyskalkulia  

W przypadku lokalizacji obiektów na globusie nie musi określać współrzędnych 
geograficznych, w pracy z kompasem wskazana pomoc nauczyciela lub innej osoby.  

   

•  Odczytywanie informacji oraz sporządzanie dokumentacji geograficznej: 



•  Dysleksja  

Informować ucznia, o czym będziemy się uczyć na następnej lekcji tak żeby mógł spokojnie 
w domu przeczytać tekst z podręcznika czy innego źródła i uczestniczyć potem aktywnie w 
lekcji nie czując się gorszy, czytanie tekstu czy polecenia przez innych uczniów lub 
nauczyciela.  

 

 

•  Dysortografia  

Opisywanie, wyjaśnianie, porównywanie i ocena faktów geograficznych głównie w formie 
wypowiedzi ustnych, podczas sprawdzania prac pisemnych koryguję błędy ortograficzne, ale 
nie mają one wpływu na ocenę, może wykorzystywać komputer do realizacji zadań 
pisemnych.  

•  Dysgrafia  

Na wykonanie zadań graficznych takich jak diagramy i wykresy uczeń powinien mieć więcej 
czasu niż inni, przy ocenie tego typu zadań nie zwracam uwagi na stronę estetyczną tylko 
poprawność rzeczową, może do wykonywania diagramów i wykresów wykorzystywać 
komputer.  

•  Dyskalkulia  

Nie musi wykonywać zadań rachunkowych, pomoc nauczyciela w odczytywaniu danych 
statystycznych.  

 •  Posługiwanie się symboliką i terminologią geograficzną: 

•  Dysleksja  

Wydłużony czas na odczytywanie informacji zapisanych w formie tekstu (w tym mapy).  

•  Dysortografia  

Mimo znajomości symboliki i terminologii geograficznej uczeń może popełniać błędy 
ortograficzne, które jednak nie mają wpływu na ocenę z przedmiotu.  

•  Dysgrafia  

Zadania pisemne powinny być wykonywane drukiem (praca na lekcji) lub z wykorzystaniem 
komputera (prace dodatkowe).  

•  Dyskalkulia  

Podpora i korygowanie zarówno w odczytywaniu jak i zapisie wielkości statystycznych.  



 Wymagania w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu 
się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym 
wynikającym z programu nauczania są odpowiednio dostosowane , jednak są one nie 
mniejsze niż opisane wymagania na ocenę dopuszczającą.  

Uczniowie z orzeczeniem lub opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej są oceniani:  
a) za rzeczywiste osiągnięcia i postępy w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,  
b) sprawdzianami dostosowanymi do poziomu ucznia, (uczniowie, którzy mają opinię PP-P o 
dysleksji).  
c) za wypowiedzi ustne, wykazywanie chęci, bez pisania sprawdzianów (uczniowie, którzy 
mają orzeczenie PP-P o upośledzeniu). 
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