Przedmiotowe zasady oceniania z geografii w Szkole Podstawowej
im. s. Czesławy Lorek w Biczycach Dolnych

Zasady oceniania z geografii zostały opracowane na podstawie:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych wraz z późniejszymi zmianami
2. Statutu Szkoły Podstawowej im. s. Czesławy Lorek w Biczycach Dolnych
3. Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania w Szkole Podstawowej im. s. Czesławy
Lorek w Biczycach Dolnych
4. Programu nauczania geografii „Planeta Nowa”
I

FORMY I ZASADY OCENIANIA BIEŻĄCEGO:

Prace pisemne w klasie
Forma

Zakres treści
nauczania
jeden dział obszerny
lub dwa mniejsze
działy

Co najmniej jedna
praca klasowa w
półroczu

zapowiadane przynajmniej
z tygodniowym
wyprzedzeniem
informacja o pracy klasowej
zanotowana wcześniej w
dzienniku lekcyjnym

Sprawdziany
(do 20 min)

materiał nauczania z
trzech ostatnich
lekcji

Co najmniej jeden
sprawdzian w
półroczu

zapowiedziane z tygodniowym
wyprzedzeniem
informacja o sprawdzianie
zanotowana wcześniej w
dzienniku lekcyjnym

Kartkówki
(do 15 min)

Materiał nauczania z
trzech ostatnich
lekcji

Częstotliwość
dowolna

Bez zapowiedzi

Prace klasowe
(1 h lekcyjna)

Częstotliwość

Zasady przeprowadzania

Prace pisemne w domu
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Pisemne prace
domowe

materiał nauczania
z bieżącej lekcji lub
przygotowanie
materiału dotyczącego
nowego tematu

Inne prace
domowe

- zadania związane z
projektami
edukacyjnymi
- wykonywanie
plakatów,
prezentacji
PowerPoint do
bieżącego
materiału

Mapy
konturowe

materiał nauczania
z bieżącej lekcji

Co najmniej jedna
praca w półroczu

zróżnicowane zadania zgodnie
z realizowanym materiałem

Częstotliwośc dowolna zadania kierowane do pracy w
grupach
lub dla uczniów szczególnie
zainteresowanych geografią

Co najmniej raz w
półroczu

Mapy ocenianie w oparciu o skalę
procentową.
-Wszystkie prawidłowo zaznaczone
obiekty na mapie dają możliwość
otrzymania oceny bardzo dobrej.
- dodatkowa staranność, czytelność
zapisu, używanie legendy
kolorystycznej na mapie w celu
dokładniejszej lokalizacji obiektu
dają możliość uzyskania oceny
wyższej niż bardzo dobra

Odpowiedzi ustne
Ustne
sprawdzenie
wiadomości

materiał nauczania z
trzech ostatnich
lekcji

Pytania aktywne lekcja bieżąca lub
lekcje
powtórzeniowe

Referowanie
pracy grupy

lekcja bieżąca lub
lekcje
powtórzeniowe

minimum jedna w
półroczu

bez zapowiedzi

częstotliwość dowolna,
w zależności od
predyspozycji
uczniów

uczniowie sami zgłaszają się
do odpowiedzi lub są
wyznaczani przez
nauczyciela. Uczniowie
otrzymują plusy /minusy,
które rozliczane są w
systemie:
Pięć plusów – ocena
bdb.
Pięć minusów – ocena
nast.
W każdym kolejnym referowaniu
powinny zmieniać się osoby
referujące

w zależności od
metod pracy
stosowanych na
lekcji
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Praca na lekcji

bieżący materiał
nauczania

jedna lub dwie oceny w oceniana jest aktywność,
zaangażowanie, umiejętność
półroczu
pracy w grupie lub w parach.
Uczniowie otrzymują plusy
/minusy które rozliczane które
rozliczane są w systemie:
Pięć plusów – ocena
bdb.
Pięć minusów – ocena
nast.

Udział w konkursach przedmiotowych

Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat
lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych
najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.

II POZOSTAŁE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
1. Pisemne prace klasowe, sprawdziany
 Pisemne prace klasowe są obowiązkowe.
 W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń musi napisać pracę klasową w
terminie ustalonym przez nauczyciela jednak nie później niż w ciągu dwóch tygodni
od daty powrotu do szkoły.
 Obowiązkowej poprawie podlegają oceny niedostateczne, pozostałe za zgodą
nauczyciela.
 Do dziennika wpisywane są obie oceny, a pod uwagę jest brana ocena z poprawy,
nawet jeśli jest niższa od wyjściowej. Ocena z poprawy zostaje oddzielona od oceny
uzyskanej w pierwszym terminie znakiem (/ )np. 1/5
 Zadania w pracach klasowych i sprawdzianach są punktowane. Sumę uzyskanych
punktów przelicza się wg skali stopniowej procentowej zamieszczonej poniżej
2.





Kartkówki
Sprawdzane w ciągu jednego tygodnia
Nieobecność na kartkówce nie obliguje ucznia do jej napisania
Kartkówka zastępuje wypowiedź ustną i może być ich wiele
Zadania w kartkówkach są punktowane. Sumę uzyskanych punktów przelicza się wg
skali stopniowej procentowej zamieszczonej poniżej
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3.

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z prac pisemnych

a) celujący
b) bardzo dobry
c) dobry
d) dostateczny
e) dopuszczający
f) niedostateczny

100% + zadania dodatkowe
90 - 99% maks. liczby punktów,
75 - 89% maks. liczby punktów
50 - 74% maks. liczby punktów,
35 - 49% maks. liczby punktów,
0 - 34% maks. liczby punktów.

Ocena może być oznaczona + lub – jeśli:
a.) +
wiadomości i umiejętności w danym zakresie nieznacznie przewyższają wymagania
przypisane danej ocenie, nie osiągając jednocześnie wymagań do oceny o jeden stopień wyżej.
b.) - wiadomości i umiejętności w danym zakresie nieznacznie odbiegają od wymagań
przypisanych danej ocenie, ale znacznie przewyższają wymagania od oceny o jeden stopień niżej.

 Zarówno uczeń jak i rodzic ma prawo wglądu do prac ucznia, przy czym zastrzega
się, że prace pisemne ucznia nie mogą być udostępniane rodzicowi/prawnemu
opiekunowi, uczniowi do domu. Nie mogą być także kserowane, kopiowane,
skanowane, itp.. Nie umożliwia się także robienia zdjęć takiej pracy
 Wgląd do pracy pisemnej ucznia odbywa się podczas indywidualnego spotkania z
rodzicem/prawnym opiekunem, dniach otwartych w terminie dogodnym dla
nauczyciela i rodzica oraz dla ucznia podczas lekcji.
4. Odpowiedzi ustne


W odpowiedziach ustnych ocenia się zawartość rzeczową, uzasadnienie, język
geograficzny. Dodatkowe pytania lub pomoc nauczyciela powodują obniżenie oceny

 Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej bez konsekwencji 1 raz w
semestrze jeśli tygodniowo realizuje 1 godz. geografii lub 2 razy jeśli realizuje 2 godz.
Kolejne zgłoszenie nieprzygotowania po wyczerpaniu dozwolonej jego ilości
skutkuje wpisem oceny niedostatecznej
 Nieprzygotowanie zgłasza nauczycielowi przed lekcją lub na jej początku,
najpóźniej po sprawdzeniu listy obecności i zapisaniu tematu lekcji
 np. nie obejmuje sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek
 Zgłoszenie nieprzygotowania ucznia do lekcji w ramach ilości np. mu przysługującej
obejmuje :
 nieprzystąpienie do odpowiedzi w przypadku jej wyznaczenia przez nauczyciela
 brak pomocy naukowych, przyborów, materiałów zapowiedzianych przez nauczyciela
 możliwość nie przystąpienia do niezapowiedzianej kartkówki
 brak zadania domowego bez wpisu bz do dziennika
5. Prace domowe


Uczeń , który nie wykona zadania domowego otrzymuje adnotacje bz ( brak zadania
bz1, bz2...bz5) piąte zgromadzone bz skutkuje wpisem do dziennika -zachowania
ucznia informacji i obniżeniem jego zachowania o jeden stopień na półrocze.
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Uczeń, który zostanie złapany na ściąganiu, otrzymuje każdorazowo wpis z oceną
niedostateczną z przedmiotu z którego odpisywał określone treści.
Osoba, która udostępniała zadania domowe, informacje podczas pisania kartkówek,
sprawdzianów, itp. otrzymuje za każdym razem uwagę z zachowania. Czwarta
uwaga skutkuje obniżeniem oceny z zachowania o jeden stopień

6. Praca na lekcji
Uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą jeżeli:
 aktywnie uczestniczy w lekcji z zadawaniem pytań aktywnych,
 przygotuje materiały do przyszłej lekcji
 Uczniowie otrzymują plusy /minusy które rozliczane są w systemie:
Pięć plusów – ocena bdb.
Pięć minusów – ocena nast.
7. Nieobecność ucznia
 udział w różnego typu zawodach i konkursach przedmiotowych nie zwalnia
ucznia z odrabiania pracy domowej, czy pisania pracy klasowej – termin
odrobienia pracy dogodny dla ucznia ustala nauczyciel z określeniem dokładnej
daty, ale nie później niż na następnej lekcji z danego przedmiotu.
 Uczniowie reprezentujący szkołę mają obowiązek również zapoznać się z
tematyką lekcji czy innych zajęć w czasie ich nieobecności.
 Jeśli uczeń reprezentował szkołę
na zawodach sportowych czy innych
konkursach, nauczyciel nie wpisuje uczniowi (bz) , jeśli praca domowa zadana
była w czasie jego nieobecności, a zadanie do wykonania było w następnym dniu.
 Nieobecność ucznia na 3 kolejnych lekcjach: uczeń ma obowiązek uzupełnienia
zaległość najpóźniej do jednego tygodnia, uczeń jest również zwolniony z pisania
kartkówki i odpowiedzi ustnej
 Nieobecność tygodniowa lub nieobecność na trzech kolejnych lekcjach z
przedmiotu nie zwalnia ucznia z pisania zapowiedzianej pracy klasowej i
zapowiedzianego sprawdzianu, jeśli jego zapowiedź odbyła się podczas obecności
ucznia na zajęciach
 Jeśli uczeń jest nieobecny w szkole w dniu, w którym odbyła się zapowiedziana
praca klasowa lub odbył się zapowiedziany sprawdzian i nieobecność ta jest przez
rodziców (prawnych opiekunów) usprawiedliwiona, ma on obowiązek zaliczyć
materiał najpóźniej na następnej lekcji z danego przedmiotu, z którego była praca
klasowa lub był sprawdzian, bądź według ustaleń nauczyciela.
III. Sprawdzenie i ocenianie sumujące postępy ucznia
Podsumowaniem edukacyjnych osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym są ocena
śródroczna i ocena roczna. Wystawia je nauczyciel po uwzględnieniu wszystkich form
aktywności ucznia oraz wagi ocen cząstkowych.
1.

Ocenę ustala się biorąc w pierwszej kolejności pod uwagę oceny :


prace klasowe, sprawdziany,
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kartkówki i odpowiedzi ustne,
praca własna na lekcji, aktywność podczas zajęć,
rozwiązywanie zadań i ćwiczeń,
zadania nadobowiązkowe (konkursy, referaty, projekty, opracowania, gromadzenie
informacji),
umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy,
prace domowe,
organizacja zeszytów i potrzebnych przyborów.

2.

Przy wystawianiu śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej uwzględnia się
wyniki nauczania uzyskane przez cały okres (rok), indywidualne możliwości
psychofizyczne ucznia, systematyczność oraz zaangażowanie w pracę na lekcji.

3.

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest pochodną ocen bieżących. Nie musi ona
jednak być ich średnią arytmetyczną.

4.

Ustalając ocenę roczną uwzględnia się ocenę z I półrocza

IV Ogólne kryteria oceniania z geografii
1.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który



w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z geografii określone programem nauczania,



potrafi selekcjonować i hierarchizować wiadomości,



samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,



biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub
praktycznych,



proponuje rozwiązania nietypowe,



wykazuje się szczególnym zainteresowaniem przedmiotem,



aktywnie pracuje na lekcjach,



bierze udział konkursach szkolnych i pozaszkolnych,



osiąga sukcesy w Małopolskim Konkursie Geograficznym itp.

2.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:



opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania geografii,



sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,



samodzielnie interpretuje zjawiska zachodzące w przestrzeni geograficznej,



rozumie relacje zachodzące między elementami środowiska,



potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,



wykazuje się dużym zainteresowaniem przedmiotem,



aktywnie pracuje na lekcji
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3.


Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji
zachodzących w przestrzeni geograficznej,



poprawnie stosuje wiadomości,



samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,



samodzielnie pracuje z podręcznikiem, atlasem i materiałami źródłowymi,



aktywnie pracuje na lekcji.

4.


Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się
geografii,



wyodrębnia, poprawnie nazywa i prosto opisuje rzeczy i zjawiska wraz z lokalizacją,



rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela,



analizuje podstawowe zależności,



próbuje porównywać, wnioskować i zajmować określone stanowisko

5.


Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który:
opanował podstawowe wiadomości i umiejętności w ograniczonym zakresie, a braki w wiadomościach
i umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy w ciągu
dalszej nauki,



posiada wiedzę i umiejętności, które umożliwiają mu świadomy udział w lekcji,



rozwiązuje, często przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu trudności,

6.


Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
nie opanował wiadomości i umiejętności koniecznych do uzyskania oceny dopuszczającej w zakresie
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z geografii



nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o niewielkim (elementarnym)
stopniu trudności,



nie potrafi korzystać z podstawowych źródeł informacji geograficznej tj. map ogólnogeograficznych i
map tematycznych.

W przypadku klasyfikacji śródrocznej dopuszcza się sytuację, w której ocena może być
oznaczona + lub – jeśli:
a.) + wiadomości i umiejętności w danym zakresie nieznacznie przewyższają wymagania przypisane
danej ocenie, nie osiągając jednocześnie wymagań do oceny o jeden stopień wyżej.
b.) - wiadomości i umiejętności w danym zakresie nieznacznie odbiegają od wymagań przypisanych
danej ocenie, ale znacznie przewyższają wymagania od oceny o jeden stopień niżej

V Śródroczne i roczne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny
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Śródroczne i roczne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny
z przedmiotu Geografia klasa 6
w Szkole Podstawowej im. S. Cz. Lorek w Biczycach Dolnych
Wymagania oparte na programie nauczania geografii w szkole podstawowej - Planeta Nowa autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą

konieczne
(ocena dopuszczająca)
2

podstawowe
(ocena dostateczna)
2+3

Wymagania na poszczególne oceny
rozszerzające
(ocena dobra)
2+3+4

dopełniające
(ocena bardzo dobra)
2+3+4+5

wykraczające
(ocena celująca)
2+3+4+5+6

1. Współrzędne geograficzne
Uczeń:
• wskazuje na mapie lub na
globusie równik, południki 0° i
180° oraz półkule: południową,
północną, wschodnią i zachodnią
• podaje symbole oznaczające
kierunki geograficzne
• wyjaśnia, do czego służą
współrzędne geograficzne

Uczeń:
• wymienia cechy południków
i równoleżników
• podaje wartości południków
i równoleżników w miarach
kątowych
• wyjaśnia znaczenie terminów:
długość geograficzna, szerokość
geograficzna
• wyjaśnia znaczenie terminów:
rozciągłość południkowa,
rozciągłość równoleżnikowa

Uczeń:
• odczytuje szerokość
geograficzną i długość
geograficzną wybranych
punktów na globusie i mapie
• odszukuje obiekty na mapie na
podstawie podanych
współrzędnych geograficznych

Uczeń:
Uczeń:
• określa położenie matematyczno • wyznacza w terenie współrzędne
geograficzne punktów i
geograficzne dowolnych
obszarów na mapie świata i
punktów za pomocą mapy i
mapie Europy
odbiornika GPS
• wyznacza współrzędne
geograficzne na podstawie mapy
drogowej
• oblicza rozciągłość południkową
i rozciągłość równoleżnikową
wybranych obszarów na Ziemi
• wyznacza współrzędne
geograficzne punktu, w którym
się znajduje, za pomocą aplikacji
obsługującej mapy w smart fonie
lub komputerze

2. Ruchy Ziemi
Uczeń:
• wymienia rodzaje ciał
niebieskich znajdujących się w

Uczeń:
• wyjaśnia znaczenie terminów:
gwiazda, planeta, planetoida,

Uczeń:
• rozpoznaje rodzaje ciał
niebieskich przedstawionych na

Uczeń:
• opisuje budowę Układu
Słonecznego

Uczeń:
• wyjaśnia związek między
ruchem obrotowym Ziemi a

konieczne
(ocena dopuszczająca)
2
Układzie Słonecznym
• wymienia planety Układu
Słonecznego w kolejności od
znajdującej się najbliżej Słońca
do tej, która jest położona
najdalej
• wyjaśnia, na czym polega ruch
obrotowy Ziemi
• wyjaśnia znaczenie terminu
górowanie Słońca
• określa czas trwania ruchu
obrotowego
• demonstruje ruch obrotowy
Ziemi przy użyciu modeli
• wyjaśnia, na czym polega ruch
obiegowy Ziemi
• demonstruje ruch obiegowy
Ziemi przy użyciu modeli
• wymienia daty rozpoczęcia
astronomicznych pór roku
• wskazuje na globusie i mapie
strefy oświetlenia Ziemi

Wymagania na poszczególne oceny
podstawowe
rozszerzające
dopełniające
wykraczające
(ocena dostateczna)
(ocena dobra)
(ocena bardzo dobra)
(ocena celująca)
2+3
2+3+4
2+3+4+5
2+3+4+5+6
meteor, meteoryt, kometa
ilustracji
• wyjaśnia zależność między
takimi zjawiskami jak pozorna
• podaje różnicę między gwiazdą • opisuje dzienną wędrówkę
kątem padania promieni
wędrówka Słońca po niebie,
a planetą
Słońca po niebie, posługując się
słonecznych a długością cienia
górowanie Słońca,
• wymienia cechy ruchu
ilustracją lub planszą
gnomonu lub drzewa na
występowanie dnia i nocy,
obrotowego Ziemi
• omawia wędrówkę Słońca po
podstawie ilustracji
dobowy rytm życia człowieka i
• omawia występowanie dnia i
niebie w różnych porach roku na • określa różnicę między czasem
przyrody, występowanie stref
nocy jako głównego następstwo
podstawie ilustracji
strefowym a czasem słonecznym
czasowych
ruchu
• omawia przebieg linii zmiany
na kuli ziemskiej
• określa czas strefowy na
obrotowego
daty
• wyjaśnia przyczyny
podstawie mapy stref czasowych
• podaje cechy ruchu obiegowego • przedstawia zmiany w
występowania dnia polarnego i
• wykazuje związek między
Ziemi
oświetleniu Ziemi w pierwszych
nocy polarnej
położeniem geograficznym
• wymienia strefy oświetlenia
dniach astronomicznych pór roku • charakteryzuje strefy oświetlenia
obszaru a wysokością górowania
Ziemii wskazuje ich granice na
na podstawie ilustracji
Ziemi z uwzględnieniem kąta
Słońca
mapie lub globusie
• wymienia następstwa ruchu
padania promieni słonecznych,
• wykazuje związek między
obiegowego Ziemi
czasu trwania dnia i nocy oraz
ruchem obiegowym Ziemi a
• wyjaśnia, na jakiej podstawie
występowania pór roku
strefami jej oświetlenia oraz
wyróżnia się strefy oświetlenia
strefowym zróżnicowaniem
Ziemi
klimatów i krajobrazów na
Ziemi

3. Środowisko przyrodnicze i ludność Europy
Uczeń:
• określa położenie Europy na
mapie świata
• wymienia nazwy większych
mórz,zatok, cieśnin i wysp
Europy i wskazuje je na mapie
• wskazuje przebieg umownej
granicy między Europą a Azją
• wymienia elementy krajobrazu
Islandii na podstawie fotografii
• wymienia strefy klimatyczne
w Europie na podstawie mapy
klimatycznej
• wskazuje na mapie obszary w

Uczeń:
• omawia przebieg umownej
granicy między Europą a Azją
• wymienia czynniki decydujące
o długości linii brzegowej
Europy
• wymienia największe krainy
geograficzne Europy i wskazuje
je na mapie
• opisuje położenie geograficzne
Islandii na podstawie mapy
ogólnogeograficznej
• wyjaśnia znaczenie terminów:
wulkan, magma, erupcja, lawa,

Uczeń:
• opisuje ukształtowanie
powierzchni Europy na
podstawie mapy
ogólnogeograficznej
• opisuje położenie Islandii
względem płyt litosfery na
podstawie mapy geologicznej
• wymienia przykłady obszarów
występowania trzęsień
ziemii wybuchów wulkanów na
świecie na podstawie mapy
geologiczneji mapy
ogólnogeograficznej

Uczeń:
• porównuje ukształtowanie
powierzchni wschodniej i
zachodniej oraz północnej i
południowej części Europy
• wyjaśnia przyczyny
występowania gejzerów na
Islandii
• omawia strefy klimatyczne w
Europie i charakterystyczną dla
nich roślinność na podstawie
klimatogramów i fotografii
• omawia wpływ prądów morskich
na temperaturę powietrza w

Uczeń:
• wyjaśnia wpływ działalności
lądolodu na ukształtowanie
północnej części Europy na
podstawie mapy i dodatkowych
źródeł informacji
• wyjaśnia wpływ położenia na
granicy płyt litosfery na
występowanie wulkanów i
trzęsień ziemi na Islandii
• wyjaśnia, dlaczego w Europie na
tej samej szerokości
geograficznej występują różne
typy i odmiany klimatu

Wymagania na poszczególne oceny
konieczne
podstawowe
rozszerzające
dopełniające
(ocena dopuszczająca)
(ocena dostateczna)
(ocena dobra)
(ocena bardzo dobra)
2
2+3
2+3+4
2+3+4+5
Europie o cechach klimatu
bazalt
• omawia czynniki wpływające na
Europie
morskiego i kontynentalnego
• przedstawia kryterium
zróżnicowanie klimatyczne
• omawia wpływ ukształtowania
• podaje liczbę państw Europy
wyróżniania stref klimatycznych
Europy na podstawie map
powierzchni na klimat Europy
• wskazuje na mapie politycznej
• omawia cechy wybranych typów klimatycznych
• porównuje piramidy wieku i płci
największe i najmniejsze
i odmian klimatu Europy na
• podaje różnice między strefami
społeczeństw: młodego
państwa Europy
podstawie klimatogramów
klimatycznymi, które znajdują
i starzejącego się
• wymienia czynniki wpływające • wymienia i wskazuje na mapie
się w Europie
• przedstawia skutki
na rozmieszczenie ludności
politycznej Europy państwa
• charakteryzuje zmiany liczby
zróżnicowania kulturowego
Europy
powstałe na przełomie lat 80. i
ludności Europy
ludności Europy
• wyjaśnia znaczenie terminu
90.XX w.
• analizuje strukturę wieku i płci
• przedstawia korzyści i
gęstość zaludnienia
• omawia rozmieszczenie ludności ludności na podstawie piramid
zagrożenia związane z
• wskazuje na mapie
w Europie na podstawie mapy
wieku i płci ludności wybranych
migracjami ludności
rozmieszczenia ludności obszary rozmieszczenia ludności
krajów Europy
• porównuje Paryż i Londyn pod
o dużej i małej gęstości
• przedstawia liczbę ludności
• przedstawia przyczyny
względem ich znaczenia na
zaludnienia
Europy na tle liczby ludności
zróżnicowania
świecie
• wymienia starzejące się kraje
pozostałych kontynentów na
narodowościowego i językowego
Europy
podstawie wykresów
ludności w Europie
• wymienia grupy ludów
• charakteryzuje zróżnicowanie
• omawia zróżnicowanie
zamieszkujących Europę na
językowe ludności Europy na
kulturowe i religijne w Europie
podstawie mapy tematycznej
podstawie mapy tematycznej
• przedstawia zalety i wady życia
• wymienia główne języki i religie • wymienia przyczyny migracji
w wielkim mieście
występujące w Europie
Ludności
• omawia położenie i układ
• wskazuje Paryż i Londyn na
• wymienia kraje imigracyjne i
przestrzenny Londynu i Paryża
mapie Europy
kraje emigracyjne w Europie
na podstawie map
• wymienia cechy krajobrazu
wielkomiejskiego
• wymienia i wskazuje na mapie
największe miasta Europy i
świata
• porównuje miasta Europy z
miastami świata na podstawie
wykresów

wykraczające
(ocena celująca)
2+3+4+5+6
• podaje zależności między
strefami oświetlenia Ziemi a
strefami klimatycznymi na
podstawie ilustracji oraz map
klimatycznych
• przedstawia rolę Unii
Europejskiej w przemianach
społecznych i gospodarczych
Europy
• analizuje przyczyny i skutki
starzenia się społeczeństw
Europy
• opisuje działania, które można
podjąć, aby zmniejszyć tempo
starzenia się społeczeństwa
Europy
• omawia przyczyny nielegalnej
imigracji do Europy
• ocenia skutki migracji ludności
między państwami Europy oraz
imigracji ludności z innych
kontynentów
• ocenia rolę i funkcje Paryża
i Londynu jako wielkich
metropolii

4. Gospodarka Europy
Uczeń:
• wymienia zadania i funkcje
rolnictwa
• wyjaśnia znaczenie terminu

Uczeń:
Uczeń:
• przedstawia główne cechy
• omawia warunki przyrodnicze
środowiska przyrodniczego Danii i pozaprzyrodnicze rozwoju
i Węgier sprzyjające rozwojowi
rolnictwa w Europie

Uczeń:
• porównuje wydajność rolnictwa
Danii i Węgier na podstawie
wykresów

Uczeń:
• wyjaśnia, dlaczego w Europie
występują korzystne warunki
przyrodnicze do rozwoju

konieczne
(ocena dopuszczająca)
2
plony
• wymienia główne cechy
środowiska przyrodniczego
Danii i Węgier na podstawie
mapy ogólnogeograficznej
Europy
• wymienia rośliny uprawne
i zwierzęta hodowlane o
największym znaczeniu dla
rolnictwa Danii i Węgier
• wymienia zadania i funkcje
przemysłu
• wymienia znane i cenione na
świecie francuskie wyroby
przemysłowe
• podaje przykłady odnawialnych
i nieodnawialnych źródeł energii
na podstawie schematu
• rozpoznaje typy elektrowni na
podstawie fotografii
• wymienia walory przyrodnicze
Europy Południowej na
podstawie mapy
ogólnogeograficznej
• wymienia atrakcje turystyczne
w wybranych krajach Europy
Południowej na podstawie mapy
tematycznej i fotografii

podstawowe
(ocena dostateczna)
2+3
rolnictwa na podstawie map
ogólnogeograficznychi
tematycznych
• wymienia czynniki rozwoju
przemysłu we Francji
• podaje przykłady działów
nowoczesnego przemysłu we
Francji
• wymienia czynniki wpływające
na strukturę produkcji energii w
Europie
• podaje główne zalety i wady
różnych typów elektrowni
• omawia walory kulturowe
Europy Południowej na
podstawie fotografii
• wymienia elementy
infrastruktury turystycznej na
podstawie fotografii oraz tekstów
źródłowych

Wymagania na poszczególne oceny
rozszerzające
dopełniające
wykraczające
(ocena dobra)
(ocena bardzo dobra)
(ocena celująca)
2+3+4
2+3+4+5
2+3+4+5+6
• omawia rozmieszczenie
• wyjaśnia znaczenie
rolnictwa
najważniejszych uprawi hodowli
nowoczesnych usług we Francji • przedstawia pozytywne i
w Danii i na Węgrzech na
na podstawie diagramów
negatywne skutki rozwoju
podstawie map rolnictwa tych
przedstawiających strukturę
nowoczesnego rolnictwa w
krajów
zatrudnienia według sektorów
Europie
• wyjaśnia, czym się
oraz strukturę wytwarzania PKB • omawia rolę i znaczenie
charakteryzuje nowoczesny
we Francji
nowoczesnego przemysłu i usług
przemysł we Francji
• charakteryzuje usługi turystyczne we Francji
• omawia zmiany w
i transportowe we Francji
• analizuje wpływ warunków
wykorzystaniu źródeł energii w • przedstawia zalety i wady
środowiska przyrodniczego
Europie w XX i XXI w. na
elektrowni jądrowych
w wybranych krajach Europy na
podstawie wykresu
• omawia wpływ rozwoju turystyki wykorzystanie różnych źródeł
• omawia znaczenie turystyki
na infrastrukturę turystyczną oraz energii
w krajach Europy Południowej
strukturę zatrudnienia w krajach
na podstawie wykresów
Europy Południowej
dotyczących liczby turystów i
wpływów z turystyki

5. Sąsiedzi Polski
Uczeń:
• wymienia główne działy
przetwórstwa przemysłowego w
Niemczech na podstawie
diagramu kołowego
• wskazuje na mapie Nadrenię
Północną-Westfalię
• wymienia walory przyrodnicze

Uczeń:
• omawia znaczenie przemysłu
w niemieckiej gospodarce
• wymienia znane i cenione na
świecie niemieckie wyroby
przemysłowe
• rozpoznaje obiekty z Listy
światowego dziedzictwa

Uczeń:
• omawia przyczyny zmian
zapoczątkowanych w przemyśle
w Niemczech w latach 60. XX
w.
• analizuje strukturę zatrudnienia
w przemyśle w Niemczech na
podstawie diagramu kołowego

Uczeń:
• przedstawia główne kierunki
zmian przemysłu w Nadrenii
Północnej-Westfalii na podstawie mapy
i fotografii
• charakteryzuje nowoczesne
przetwórstwo przemysłowe

Uczeń:
• omawia wpływ sektora
kreatywnego na gospodarkę
Nadrenii Północnej-Westfalii
• udowadnia, że Niemcy są
światową potęgą gospodarczą na
podstawie danych statystycznych

Wymagania na poszczególne oceny
konieczne
podstawowe
rozszerzające
dopełniające
(ocena dopuszczająca)
(ocena dostateczna)
(ocena dobra)
(ocena bardzo dobra)
2
2+3
2+3+4
2+3+4+5
i kulturowe Czech i Słowacji
UNESCO w Czechach i na
• charakteryzuje środowisko
w Nadrenii Północnej• wymienia atrakcje turystyczne
Słowacji na ilustracjach
przyrodnicze Czech i Słowacji na Westfaliina podstawie mapy
w Czechach i na Słowacji
• przedstawia atrakcje turystyczne
podstawie mapy
• porównuje cechy środowiska
• wymienia walory przyrodnicze
Litwy i Białorusi na podstawie
ogólnogeograficznej
przyrodniczego Czech i Słowacji
Litwy i Białorusi
mapy tematycznej i fotografii
• omawia znaczenie turystyki
• opisuje przykłady atrakcji
• przedstawia główne atrakcje
• wymienia na podstawie mapy
aktywnej na Słowacji
turystycznych i rekreacyjnoturystyczne Litwy i Białorusi
cechy środowiska
• omawia środowisko
-sportowych Czech i Słowacji na
• omawia położenie geograficzne
przyrodniczego Ukrainy
przyrodnicze Litwy i Białorusi
podstawie fotografii
Ukrainy na podstawie mapy
sprzyjające rozwojowi
na podstawie mapy
• porównuje walory przyrodnicze
ogólnogeograficznej
gospodarki
ogólnogeograficznej
Litwy i Białorusi na podstawie
• wymienia surowce mineralne
• wskazuje na mapie obszary, nad • podaje czynniki wpływające na
mapy ogólno geograficznej i
Ukrainy na podstawie mapy
którymi Ukraina utraciła kontrolę atrakcyjność turystyczną Litwy
fotografii
gospodarczej
• wymienia główne gałęzie
i Białorusi
• podaje przyczyny konfliktów na
• wskazuje na mapie największe
przemysłu Rosji na podstawie
• podaje przyczyny zmniejszania
Ukrainie
krainy geograficzne Rosji
mapy gospodarczej
się liczby ludności Ukrainy na
• omawia czynniki lokalizacji
• wymienia surowce mineralne
• wymienia najważniejsze rośliny
podstawie wykresu i schematu
głównych okręgów
Rosji na podstawie mapy
uprawne w Rosji na podstawie
• omawia cechy środowiska
przemysłowych Rosji
gospodarczej
mapy gospodarczej
przyrodniczego Rosji na
• wyjaśnia znaczenie przemysłu
• wymienia i lokalizuje na mapie
• podaje nazwy euroregionów na
podstawie mapy
w gospodarce Rosji
Rosji główne obszary upraw
podstawie mapy
ogólnogeograficznej
• opisuje stosunki Polski z
• wskazuje na mapie sąsiadów
• wyjaśnia, jakie czynniki
sąsiadami na podstawie
Polski
wpływają na stan gospodarki
dodatkowych źródeł
• wymienia przykłady współpracy
Rosji
Polski z sąsiednimi krajami
• omawia znaczenie usług w Rosji
• charakteryzuje relacje Polski z
Rosją podstawie dodatkowych
źródeł

wykraczające
(ocena celująca)
2+3+4+5+6
oraz map gospodarczych
• udowadnia, że Czechy i
Słowacja to kraje atrakcyjne pod
względem turystycznym
• projektuje wycieczkę na Litwę
i Białoruś, posługując się
różnymi mapami
• analizuje konsekwencje
gospodarcze konfliktów na
Ukrainie
• charakteryzuje atrakcje
turystyczne Ukrainy na
podstawie dodatkowych źródeł
oraz fotografii
• omawia wpływ konfliktu z
Ukrainą na Rosję
• uzasadnia potrzebę
utrzymywania dobrych relacji z
sąsiadami Polski
• przygotowuje pracę (np. album,
plakat, prezentację
multimedialną)na temat
inicjatyw zrealizowanych
w najbliższym euro regionie na
podstawie dodatkowych źródeł
informacji

