
Przedmiotowy System Oceniania z Geografii                                                                                      

wg podręcznika „Planeta Nowa” wydawnictwa „Nowa Era”. 

 

 

I. Przedmiotowy System Oceniania z geografii jest integralną częścią 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 

 

II. Przedmiot kontroli i oceny osiągnięć ucznia: 

a. Za podstawowe kryteria oceny przyjmuje się: 

- opanowanie wiadomości, 

- stosowanie wiedzy w praktyce, 

- aktywność, zaangażowanie w proces uczenia się. 

b. Narzędzia pomiaru osiągnięć ucznia: 

- dwa sprawdziany w semestrze (zapowiedziane z tygodniowym 

   wyprzedzeniem), 

- maksymalnie trzy kartkówki w semestrze (z jednego lub dwóch 

   tematów, bez zapowiedzi), 

- wypowiedzi ustne, 

- zadania domowe, 

- praca w grupach np. metodą projektu, 

- prowadzenie zeszytu ćwiczeń, 

- udział w konkursach przyrodniczych i ekologicznych. 

 

III. Wymagania na poszczególne oceny z geografii w klasie 7                                                  

(do nowej podstawy programowej ośmioklasowej szkoły podstawowej) 

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową nauczania 

   geografii w klasie siódmej, 

- z własnej inicjatywy, samodzielnie korzysta z dodatkowych źródeł informacji i dzieli się 

   zdobytą wiedzą z rówieśnikami (np. Internet, literatura popularnonaukowa, filmy 

   edukacyjne i dokumentalne, programy komputerowe),  

- aktywnie uczestniczy w zajęciach kółka geograficznego, 

- odnosi sukcesy w konkursach geograficznych i ekologicznych. 

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
- określa położenie fizycznogeograficzne i polityczne Polski z wykorzystaniem mapy, 

- określa i odczytuje współrzędne geograficzne punktów na mapie, 

- posługuje się mapą administracyjną Polski, 

- omawia ruchy górotwórcze i zlodowacenia w Europie, 

- wymienia i opisuje czynniki kształtujące klimat Polski, 

- charakteryzuje elementy klimatu Polski, 

- wyjaśnia wpływ zmienności pogody na gospodarkę, 

- charakteryzuje środowisko przyrodnicze Bałtyku, 

- opisuje oraz porównuje systemy rzeczne, gleby i lasy w Polsce, 

- wskazuje na mapie rozmieszczenie surowców mineralnych w Polsce, omawia ich 

znaczenie gospodarcze, 



- omawia zagadnienia związane z ochroną środowiska w Polsce z wykorzystaniem 

mapy, 

- wyjaśnia, analizuje, porównuje, formułuje hipotezy dotyczące zagadnień 

rozmieszczenia ludności, struktury demograficznej Polski, ruchów migracyjnych, 

wielkości bezrobocia, poziomu urbanizacji, 

- opisuje, wyjaśnia i podaje przykłady zmian w różnych sektorach gospodarki Polski, 

- analizuje, wyjaśnia i określa relacje między elementami środowiska geograficznego na 

przykładzie wybranych obszarów Polski (ochrona przeciwpowodziowa, produkcja 

energii, rozwój miast, struktura zatrudnienia, rozmieszczenie autostrad), 

- charakteryzuje i przedstawia własny region w dowolnej formie, 

- określa i przedstawia w dowolnej formie obszar określany „małą ojczyzną”, wymienia 

i opisuje jego osobliwości, 

- łączy wiedzę, analizuje, wyciąga wnioski, pracuje z mapą. 

 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

spełnia wymagania jak na ocenę bardzo dobrą, ale przy znacznej pomocy nauczyciela. 

 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia tylko podstawowe wymagania tj. 

- określa położenie Polski w Europie, 

- rozumie pojęcia długości i szerokości geograficznej, 

- potrafi pokazać na mapie administracyjnej Polski kilka województw i ich stolice, 

- wymienia ruchy górotwórcze i zlodowacenia w Europie, 

- wymienia czynniki kształtujące klimat Polski oraz elementy klimatu, 

- podaje kilka cech Morza Bałtyckiego, 

- opisuje systemy rzeczne, gleby i lasy w Polsce, 

- wymienia podstawowe surowce mineralne występujące w Polsce, 

- omawia wybrane zagadnienia związane z ochroną środowiska w Polsce, 

- wymienia i opisuje prawidłowości dotyczące zagadnień rozmieszczenia ludności, 

struktury demograficznej Polski, ruchów migracyjnych, wielkości bezrobocia, 

poziomu urbanizacji, 

- opisuje i podaje przykłady zmian w różnych sektorach gospodarki Polski, 

- dostrzega i wymienia przykłady związków między elementami środowiska 

geograficznego wybranych obszarów Polski (ochrona przeciwpowodziowa, produkcja 

energii, rozwój miast, struktura zatrudnienia, rozmieszczenie autostrad), 

- posiada podstawowe informacje o własnym regionie, 

- wymienia i opisuje osobliwości obszaru określanego „małą ojczyzną”. 

 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
spełnia podstawowe wymagania jak na ocenę dostateczną, ale przy znacznej pomocy 

nauczyciela. 

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie prowadzi zeszytu ćwiczeń, 

- nie posiada elementarnej wiedzy i nie przejawia chęci, aby ją zdobyć. 


