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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII 

niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

w   SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA 

(po gimnazjum) 

 

 

 

 Niżej przedstawione wymagania należy traktować łącznie. Do wymagań na wyższą ocenę zawsze należy 

dołączyć wymagania na niższe oceny. 

 

1. stopień DOPUSZCZAJĄCY otrzymuje uczeń, który: 

a) dostrzega proste zjawiska przyrodnicze i  społeczno- ekonomiczne w przestrzeni geograficznej; 

b) potrafi wyszukać dane z podstawowych źródeł informacji geograficznych (mapa, tabela); 

c) potrafi wskazać na mapie podstawowe obiekty geograficzne z pomocą nauczyciela ; 

d) odpowiada na proste pytania korzystając z  podpowiedzi nauczyciela. 

 

2. stopień DOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który: 

a) dostrzega podstawowe zmiany w środowisku geograficznym, które opisuje bardzo prostym językiem; 

b) poprawnie odczytuje dane statystyczne, tabele , wykresy, rysunki i mapy; 

c) potrafi w sposób ogólny wyjaśnić zjawiska i procesy przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne; 

d) dokonuje podstawowych obliczeń geograficznych z pomocą nauczyciela; 

e) potrafi zlokalizować podstawowe obiekty na mapie i w terenie przy niewielkiej pomocy nauczyciela; 

f) odpowiada na proste pytania w sposób poprawny, przy niewielkiej pomocy ze strony nauczyciela. 

 

3. stopień DOBRY otrzymuje uczeń, który: 

a) przedstawia zjawiska i procesy z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej; 

b) dostrzega zmiany zachodzące w środowisku geograficznym, analizuje ich przyczyny, przebieg i  skutki; 

c) odczytuje i interpretuje informacje geograficzne uzyskane z różnych źródeł (mapy, schematu, tabeli);  

d) analizuje współzależność człowieka od środowiska przyrodniczego; 

e) podejmuje próby samodzielnego formułowania wniosków na temat relacji między poszczególnymi 

elementami środowiska przyrodniczego a działalnością człowieka w skali lokalnej i globalnej; 

f) posiada dobrą orientację na mapie i w terenie; 

g) potrafi wyjaśnić zjawiska i procesy przyrodnicze oraz społeczno-ekonomiczne, które dostrzega w 

przestrzeni geograficznej; 

h) odpowiada płynnie wyczerpując temat. 

 

 

4. stopień BARDZO DOBRY otrzymuje uczeń, który: 

a) swobodnie analizuje, zjawiska posługując się bogatą terminologią geograficzną oraz przedstawia 

prawidłowości zachodzące w środowisku geograficznym zaobserwowane w rzeczywistości; 

b) odczytuje, interpretuje i przetwarza informacje uzyskane z różnorodnych źródeł (mapa. wykres, tabela); 

c) posiada umiejętność analizowania, oceniania, prognozowania i wnioskowania; 

d) samodzielnie konstruuje wykresy i diagramy; 

e) opanował rozmieszczenie ważnych obiektów przyrodniczych i antropogenicznych w Polsce i świecie; 

f) dostrzega problemy w skali lokalnej i globalnej, podaje typowe sposoby ich rozwiązania; 

g) odpowiada  posługując się swobodnym stylem, bogatą terminologią i wyczerpuje temat. 
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5. stopień CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej  jeden z warunków: 

a) opanował pełny zakres wiadomości ze zrealizowanego programu nauczania; 
b) potrafi wykazać związki przyczynowo- skutkowe pomiędzy poszczególnymi elementami  środowiska 

geograficznego i społeczno – ekonomicznego; 
c) twórczo rozwija własne uzdolnienia. 

d) biegle posługuje się wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, 

proponuje nietypowe rozwiązania zadań. 

 

 

 

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny niż przewidywana określa 

 Statut Zespołu Szkół im ks. Józefa Tischnera. 

 

 

 

 

 

Sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z geografii są: 
a) odpowiedź ustna; 

b) sprawdzian pisemny; 

c) sprawdzian praktyczny; 

d) obserwacja czynności ucznia; 

e) pomiar dydaktyczny (testy); 

f) analiza przygotowanych przez uczniów zagadnień, problemów, prezentacji, itp.; 

g) uczestnictwo w konkursach przedmiotowych. 
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Wymagania edukacyjne z GEOGRAFII 

niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

przez uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 

A. Dyskalkulia 

Oceniamy przede wszystkim tok rozumowania, a nie techniczną stronę liczenia. Uczeń ma, bowiem 

skłonność do przestawiania kolejności cyfr w liczbie i przez to jej zapis jest błędny. Zły wynik końcowy wcale 

nie świadczy o tym, że dziecko nie rozumie zagadnienia. Dostosowanie wymagań będzie, więc dotyczyło tylko 

formy sprawdzenia wiedzy poprzez koncentrację na prześledzeniu toku rozumowania w danym zadaniu i jeśli 

jest on poprawny - wystawienie uczniowi oceny pozytywnej. 

B. Dysgrafia 

Dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy sprawdzania wiedzy, a nie treści. Wymagania 

merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej powinny być ogólne, takie same, jak dla innych uczniów, natomiast 

sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne. Np., jeśli nauczyciel nie może przeczytać pracy ucznia, może 

go poprosić, aby uczynił to sam lub przepytać ustnie z tego zakresu materiału. Może też skłaniać ucznia do 

pisania drukowanymi literami. 

C. Dysortografia 

Dostosowanie wymagań dotyczy głównie formy sprawdzania i oceniania wiedzy z tego zakresu. Podczas 

oceny prac pisemnych nie uwzględnia się poprawności ortograficznej. 

D. Dysleksja 

Widząc trudności dziecka nauczyciel może odpytać go na osobności, a nie przy całej klasie. Ucznia nie 

należy ponaglać, krytykować ani zawstydzać. Dysleksja nie daje możliwości obniżenia wymagań jakościowych. 

Są to, bowiem uczniowie, z co najmniej przeciętną sprawnością intelektualną. 

Możliwe zasady postępowania z uczniem z dysleksją rozwojową:  

(indywidualizacja w zależności od posiadanej dysfunkcji oraz opinii PPP) 

 unikać głośnego odpytywania z czytania przy całej klasie, 

 kontrolować stopień zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia poleceń, szczególnie 

podczas sprawdzianów, 

 ograniczać teksty do czytania i pisania na lekcji do niezbędnych notatek, których nie ma w podręczniku;  

 pisemne sprawdziany powinny ograniczać się do sprawdzanych wiadomości, wskazane jest aby na 

sprawdzianie pojawiły się również zadania testowe – pozwoli to uczniowi skoncentrować się na 

kontrolowanej tematyce, a nie na poprawności pisania, 

 wskazane jest preferowanie wypowiedzi ustnych. Sprawdzanie wiadomości powinno odbywać się 

często i dotyczyć krótszych partii materiału,  

 pytania kierowane do ucznia powinny być precyzyjne, 
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 podczas wykonywania ścisłych operacji wymagających wielokrotnych przekształceń, należy umożliwić 

dziecku ustne skomentowanie wykonywanych działań. W ocenie pracy ucznia wskazanie jest 

uwzględnienie poprawności toku rozumowania, a nie tylko prawidłowości wyniku końcowego.  

 w przypadku prac pisemnych, zwracana będzie uwaga na graficzne rozplanowanie sprawdzianów. 

Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych pomyłek przy przepisywaniu zadań na inną stronę np. gubienia, 

mylenia znaków, cyfr, symboli, tak charakterystycznych dla dzieci z dysleksją, 

 materiał programowy wymagający znajomości wielu wzorów, symboli, przekształceń można podzielić 

na mniejsze partie. Tam, gdzie jest taka możliwość, pozwolić na korzystanie z gotowych wzorów, tablic 

itp. 

 unikać wyrywania do odpowiedzi. Jeśli to możliwe uprzedzić ucznia (na przerwie lub na początku 

lekcji), że będzie dzisiaj pytany. W ten sposób umożliwiamy uczniowi przypomnienie wiadomości, 

skoncentrowaniu się, a także opanowanie zapięcia emocjonalnego często blokującego wypowiedź, 

 dobrze jest posadzić ucznia blisko nauczyciela, dzięki temu zwiększy się jego koncentracja uwagi, 

ograniczeniu ulegnie ilość bodźców rozpraszających, wzrośnie bezpośrednia kontrola nauczyciela, 

bliskość tablicy pozwoli zmniejszyć ilość błędów przy przepisywaniu, 

 podczas oceny prac pisemnych nie uwzględniać poprawności ortograficznej, 

 w przypadku ucznia z dysgrafią wskazane jest akceptowanie pisma drukowanego, pisma na maszynie, 

komputerze, zwłaszcza prac obszernych (wypracowań, referatów). Nie należy również oceniać estetyki 

pisma, np. w zeszytach. Jeśli pismo ucznia jest trudne do odczytania, można zamienić pracę pisemną na 

wypowiedź ustną, 

 przekazywać uczniom spostrzeżenia na temat ich pracy. Zauważać zrobione postępy, 

 zezwolić na pisanie ołówkiem, aby uczeń mógł łatwiej poprawiać błędy. 

Możliwe sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 
(indywidualizacja w zależności od posiadanej dysfunkcji oraz opinii PPP) 

 naukę definicji, reguł wzorów, rozłożyć w czasie, często przypominać i utrwalać, 

 nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, można uprzedzić ucznia, że będzie pytany, 

 w trakcie rozwiązywania zadań tekstowych sprawdzać, czy uczeń przeczytał treść zadania i czy 

prawidłowo ją zrozumiał, w razie potrzeby udzielać dodatkowych wskazówek, 

 w czasie sprawdzianów zwiększyć ilość czasu na rozwiązanie zadań lub ograniczyć ilość zadań (dotyczy 

uczniów tylko z takim zaleceniem PPP), 

 uwzględniać trudności związane z myleniem znaków działań, przestawianiem cyfr,  

 materiał sprawiający trudność dłużej utrwalać, dzielić na mniejsze porcje, 

 oceniać tok rozumowania, nawet gdyby ostateczny wynik zadania był błędny, co wynikać może z 

pomyłek rachunkowych, 

 oceniać dobrze, jeśli wynik zadania jest prawidłowy, choćby strategia dojścia do niego była niezbyt 

jasna, gdyż uczniowie dyslektyczni często prezentują styl dochodzenia do rozwiązania niedostępny 

innym osobom, będący na wyższym poziomie kompetencji. 
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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII 

niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

w   SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA 

(po gimnazjum) 

DOSTOSOWANE DO UCZNIA ZE STWIERDZONYM UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM 

 

 

 Niżej przedstawione wymagania należy traktować łącznie. Do wymagań na wyższą ocenę zawsze należy 

dołączyć wymagania na niższe oceny. 

 

1. stopień DOPUSZCZAJĄCY otrzymuje uczeń, który: 

a) dostrzega proste zjawiska przyrodnicze w przestrzeni geograficznej; 

b) potrafi wyszukać dane z podstawowych źródeł informacji geograficznych (mapa, tabela); 

c) potrafi wskazać na mapie podstawowe obiekty geograficzne z pomocą nauczyciela; 

d) odpowiada na proste pytania korzystając z częstych  podpowiedzi nauczyciela. 

 

2. stopień DOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który: 

a) dostrzega proste zjawiska społeczno- ekonomiczne w przestrzeni geograficznej; 

b) dostrzega podstawowe zmiany w środowisku geograficznym, które opisuje z pomocą nauczyciela 

bardzo prostym językiem; 

c) dokonuje podstawowych obliczeń geograficznych z pomocą nauczyciela; 

d) potrafi zlokalizować podstawowe obiekty na mapie i w terenie przy pomocy nauczyciela; 

e) odpowiada na proste pytania w sposób poprawny, przy pomocy ze strony nauczyciela. 

 

3. stopień DOBRY otrzymuje uczeń, który: 

a) odczytuje proste dane statystyczne, tabele , wykresy, rysunki i mapy; 

b) przedstawia, przy pomocy nauczyciela, zjawiska i procesy z zakresu geografii fizycznej i społeczno-

ekonomicznej; 

c) podejmuje próby formułowania wniosków, przy pomocy nauczyciela, na temat relacji między 

poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego a działalnością człowieka w skali lokalnej i 

globalnej; 

d) potrafi wyjaśnić zjawiska i procesy przyrodnicze oraz społeczno-ekonomiczne; które dostrzega w 

przestrzeni geograficznej. 

 

4. stopień BARDZO DOBRY otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada dobrą orientację na mapie i w terenie; 

b) dostrzega zmiany zachodzące w środowisku geograficznym, z pomocą nauczyciela analizuje ich 

przyczyny, przebieg i  skutki; 

c) odczytuje i interpretuje informacje geograficzne uzyskane z różnych źródeł (mapy, schematu, 

tabeli);  

d) potrafi w sposób ogólny wyjaśnić zjawiska i procesy przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne; 

e) analizuje współzależność człowieka od środowiska przyrodniczego; 

f) odczytuje, interpretuje i przetwarza informacje uzyskane z różnorodnych źródeł (mapa. wykres, 

tabela); 

g) samodzielnie konstruuje wykresy i diagramy; 

h) opanował rozmieszczenie ważnych obiektów przyrodniczych i antropogenicznych w Polsce i 
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świecie; 

i) dostrzega problemy w skali lokalnej i globalnej, podaje typowe sposoby ich rozwiązania; 

5. stopień CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej  jeden z warunków: 

a) spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; 

b) odwołuje się do przykładów z innych dyscyplin naukowych;  

c) analizuje, interpretuje zjawiska posługując się terminologią geograficzną oraz przedstawia 

prawidłowości zachodzące w środowisku geograficznym zaobserwowane w rzeczywistości; 

d) widzi powiązania między różnymi zagadnieniami omawianymi na lekcjach geografii i potrafi je 

wykorzystać do analizy współczesnych problemów przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych. 

e) posiada umiejętność analizowania, oceniania, prognozowania i wnioskowania; 

 

 

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny niż przewidywana określa 

 Statut Zespołu Szkół im ks. Józefa Tischnera. 

 

 

 

Sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z geografii są: 
a) odpowiedź ustna; 

b) sprawdzian pisemny; 

c) sprawdzian praktyczny; 

d) obserwacja czynności ucznia; 

e) pomiar dydaktyczny (testy); 

f) analiza przygotowanych przez uczniów zagadnień, problemów, prezentacji, itp.; 

g) uczestnictwo w konkursach przedmiotowych. 
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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII 

niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

w   SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA 

(po gimnazjum) 

DOSTOSOWANE DO UCZNIA ZE STWIERDZONYM UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU UMIARKOWANYM 

 

 Niżej przedstawione wymagania należy traktować łącznie. Do wymagań na wyższą ocenę zawsze należy 

dołączyć wymagania na niższe oceny. 

 

 

1. stopień DOPUSZCZAJĄCY otrzymuje uczeń, który: 

a) dostrzega proste zjawiska przyrodnicze w przestrzeni geograficznej; 

b) potrafi wyszukać dane z podstawowych źródeł informacji geograficznych (mapa, tabela); 

c) potrafi wskazać na mapie podstawowe obiekty geograficzne z pomocą nauczyciela; 

d) odpowiada na proste pytania korzystając z częstych  podpowiedzi nauczyciela. 

 

2. stopień DOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który: 

a) dostrzega proste zjawiska społeczno- ekonomiczne w przestrzeni geograficznej (korzystając z 

pomocy nauczyciela); 

b) dostrzega podstawowe zmiany w środowisku geograficznym, które opisuje z pomocą nauczyciela 

bardzo prostym językiem; 

c) dokonuje podstawowych obliczeń geograficznych z pomocą nauczyciela; 

d) potrafi zlokalizować podstawowe obiekty na mapie i w terenie przy pomocy nauczyciela; 

e) odpowiada na proste pytania w sposób poprawny, przy pomocy ze strony nauczyciela. 

 

3. stopień DOBRY otrzymuje uczeń, który: 

a) odczytuje proste dane statystyczne, tabele , wykresy, rysunki i mapy (korzystając z pomocy 

nauczyciela); 

b) przedstawia, przy pomocy nauczyciela, zjawiska i procesy z zakresu geografii fizycznej i społeczno-

ekonomicznej; 

c) podejmuje próby formułowania wniosków, przy pomocy nauczyciela, na temat relacji między 

poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego a działalnością człowieka w skali lokalnej i 

globalnej; 

d) potrafi wyjaśnić zjawiska i procesy przyrodnicze oraz społeczno-ekonomiczne; które dostrzega w 

przestrzeni geograficznej. 

 

4. stopień BARDZO DOBRY otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada dobrą orientację na mapie i w terenie; 

b) dostrzega zmiany zachodzące w środowisku geograficznym, z pomocą nauczyciela analizuje ich 

przyczyny, przebieg i  skutki; 

c) odczytuje i interpretuje informacje geograficzne uzyskane z różnych źródeł(mapy, schematu, tabeli), 

przy niewielkiej pomocy nauczyciela;  

d) potrafi w sposób ogólny wyjaśnić zjawiska i procesy przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne; 

e) analizuje współzależność człowieka od środowiska przyrodniczego(przy pomocy nauczyciela); 

f) odczytuje, interpretuje i przetwarza informacje uzyskane z różnorodnych źródeł (mapa. wykres, 



8 

 

tabela); 

g) konstruuje wykresy i diagramy (z pomocą nauczyciela); 

h) opanował rozmieszczenie ważnych obiektów przyrodniczych i antropogenicznych w Polsce i świecie; 

i) dostrzega problemy w skali lokalnej i globalnej, podaje typowe sposoby ich rozwiązania (przy 

pomocy nauczyciela). 

 

5. stopień CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej  jeden z warunków: 

a) spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; 

b) odwołuje się do przykładów z innych dyscyplin naukowych;  

c) analizuje, interpretuje zjawiska posługując się bogatą terminologią geograficzną oraz przedstawia 

prawidłowości zachodzące w środowisku geograficznym zaobserwowane w rzeczywistości; 

d) posiada umiejętność analizowania, oceniania, prognozowania i wnioskowania; 

e) potrafi wykazać związki przyczynowo- skutkowe pomiędzy poszczególnymi elementami  środowiska 

geograficznego i społeczno – ekonomicznego; 

f) potrafi wyciągnąć wnioski z poznanych zagadnień czy poczynionych obserwacji. 

 

 

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny niż przewidywana określa 

 Statut Zespołu Szkół im ks. Józefa Tischnera. 

 

 

 

Sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z geografii są: 
a) odpowiedź ustna; 

b) sprawdzian pisemny; 

c) sprawdzian praktyczny; 

d) obserwacja czynności ucznia; 

e) pomiar dydaktyczny (testy); 

f) analiza przygotowanych przez uczniów zagadnień, problemów, prezentacji, itp.; 

g) uczestnictwo w konkursach przedmiotowych. 

 


