
Wewnątrzszkolne zasady oceniania  

zgodne ze Statutem SP4 w Sanoku 

(geografia w klasie 5) 

 

I. 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. 

 

II. Wymagania na poszczególne oceny z geografii w klasie 5                                                  

(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: 
- wyjaśnia znaczenie terminów geograficznych, 

- posługuje się skalą mapy, oblicza odległości na mapie i w terenie, 

- odczytuje i oblicza wysokości form terenu,  

- czyta mapę poziomicową i mapę hipsometryczną,  

- wyjaśnia różnice między krajobrazem naturalnym i kulturowym, 

- omawia cechy pasów rzeźby terenu w Polsce, 

- omawia położenie, elementy krajobrazu, sieć wodną, zagospodarowanie i atrakcje 

turystyczne wybranych krajobrazów Polski, 

- wskazuje na globusie i wyjaśnia czym są południki, równoleżniki, zwrotniki, 

- wskazuje i omawia położenie lądów i oceanów, 

- wyjaśnia pojęcia: pogoda, klimat, wymienia składniki pogody, omawia czynniki 

klimatotwórcze, 

- wskazuje na mapie i omawia strefy klimatyczne oraz krajobrazowe na Ziemi, 

- analizuje wykresy klimatyczne, 

- omawia położenie, cechy klimatu, roślinność i świat zwierzęcy oraz życie 

mieszkańców wybranych krajobrazów świata. 



 

 

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. 

- wyjaśnia znaczenie wybranych terminów geograficznych, 

- wymienia i  rozróżnia rodzaje skali,  

- odczytuje wysokości bezwzględne form terenu, 

- odczytuje z mapy podstawowe informacje, 

- wymienia elementy krajobrazu naturalnego i krajobrazu kulturowego, 

- wymienia pasy rzeźby terenu w Polsce, 

- wskazuje położenie, wymienia elementy krajobrazu i atrakcje turystyczne wybranych 

krajobrazów Polski, 

- wskazuje na globusie południki, równoleżniki, zwrotniki, 

- wskazuje na mapie położenie lądów i oceanów, 

- wymienia składniki pogody oraz czynniki klimatotwórcze, 

- wskazuje na mapie strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe na Ziemi, 

- odczytuje z wykresów klimatycznych informacje, 

- wskazuje na mapie położenie, wymienia kilka cech klimatu, najbardziej 

charakterystyczne rośliny i zwierzęta wybranych krajobrazów świata. 

 

 

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. 


