GEOGRAFIA
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE i GIMNZAJUM
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
- twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,
- pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania,
- bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach geograficznych lub olimpiadach
pokrewnych,
- posiada wiedzę wykraczającą poza obowiązujący program nauczania
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości i
umiejętności przewidzianych programem nauczania oraz potrafi:
- sprawnie poruszać się w tematyce geograficznej,
- samodzielnie rozwiązywać problemy,
- wykazać się znajomością pojęć i terminów oraz umiejętnością poprawnego ich zastosowania
w sytuacjach typowych i nietypowych,
- posługiwać się poprawnie terminologią geograficzną,
- samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności,
- przeprowadzać prawidłową analizę związków przyczynowo-skutkowych, zachodzących
pomiędzy elementami środowiska geograficznego,
- w oparciu o źródła przeprowadzić analizę procesów i określić ich konsekwencje.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane
podstawą programowa oraz wybrane elementy programu nauczania a także potrafi:
- samodzielnie wyjaśnić typowe zależności,
- posługiwać się terminologią geograficzną z nielicznymi potknięciami i błędami,
- sprawnie rozwiązywać zadania geograficzne,
- przeprowadzić prostą analizę związków przyczynowo-skutkowych zachodzących
pomiędzy elementami środowiska geograficznego,
- samodzielnie dokonać analizy danych statystycznych przedstawionych w różnej formie,
- w oparciu o dane liczbowe sporządzić diagramy, wykresy, kartodiagramy itp.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności
przewidziane podstawą programową, co pozwala mu na:
- wykazanie się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć i terminów
geograficznych
- stosowanie poznanych pojęć i terminów w sytuacjach typowych,
- wykonywanie prostych obliczeń geograficznych,
- wskazywanie elementarnych związków przyczynowo-skutkowych zachodzących pomiędzy
elementami środowiska geograficznego,
- samodzielne rozwiązywanie elementarnych zadań geograficznych.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności
przewidziane podstawą programową w takim zakresie, że potrafi:
- samodzielnie lub z niewielka pomocą nauczyciela wykonać ćwiczenia i zadania o
niewielkim stopniu trudności,
- wykazać się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć i terminów geograficznych,
- wskazać elementarne związki pomiędzy składnikami środowiska geograficznego.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i
umiejętności wynikających z programu nauczania oraz:
- nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć i terminów geograficznych,
- nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań,
- nie wykazuje najmniejszych chęci współpracy w celu uzupełnienia braków oraz nabycia
podstawowej wiedzy i umiejętności.

TRYB UZYSKANIA OCENY WYŻSZEJ OD PRZEWIDYWANEJ PRZEZ
NAUCZYCIELA:
Ocenę wyższą może otrzymać uczeń, który spełni określone warunki:
- jego frekwencja na zajęciach wynosi powyżej 90%,
- poprawi oceny z poszczególnych prac pisemnych na konsultacjach,
(każdy dział kończy się powtórzeniem wiadomości i sprawdzianem w formie testu)
Wszystkie prace pisemne z geografii oceniane są zgodnie ze skalą Wewnątrzszkolnego
Systemu Oceniania i kryteriami maturalnymi.

GEOGRAFIA
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
GIMNAZJUM

Ocena niedostateczna
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

Ocena dopuszczająca
Uczeń ma braki w wymaganiach koniecznych z zakresu wiadomości i umiejętności. Tu:
opanował w stopniu elementarnym umiejętność czytania map, posiada elementarną orientację
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.

Ocena dostateczna
Uczeń opanował podstawowe wiadomości i wybrane umiejętności określone podstawą
programową. W szczególności: posiada podstawową orientację 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 ustana 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 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.

Ocena dobra
Uczeń opanował wiadomości i umiejętności w stopniu dobrym, uwzględniającym wymagania
rozszerzające. W szczególności: pracuje systematycznie, a jego przygotowanie, choć pełne
jest różne 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 środowisku, aktywnie i efektywnie pracuje i współpracuje w zespołach grupowych,
chętnie wykonuje dodatkowe zadania.

Ocena bardzo dobra
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 wypowiedź 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 wiedzę 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
realizację zadań oraz omawianych zagadnień, pracuje nad własnym rozwojem lub bierze
aktywny udział w konkursach o treściach geograficznych.

Ocena celująca
Uczeń spełnia wszystkie kryteria ujęte w wymaganiach na ocenę bardzo dobrą, samodzielnie i
twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, a ich efekty potrafi zaprezentować
innym w konkretnej formie. Jest aktywny w konkursach przedmiotowych.
TRYB UZYSKANIA OCENY WYŻSZEJ OD PRZEWIDYWANEJ PRZEZ
NAUCZYCIELA:
Ocenę wyższą może otrzymać uczeń, który spełni określone warunki:
- jego frekwencja na zajęciach wynosi powyżej 90%,
- poprawi oceny z poszczególnych prac pisemnych na konsultacjach,
(każdy dział kończy się powtórzeniem wiadomości i sprawdzianem w formie testu)

Wszystkie prace pisemne z geografii oceniane są zgodnie ze skalą Wewnątrzszkolnego
Systemu Oceniania.

