
Wewnątrzszkolne zasady oceniania  

zgodne ze Statutem SP4 w Sanoku 

(geografia w klasie 8) 

 

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 8                                                  

(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 geograficzne i omawia elementy linii brzegowej kontynentów, 

- charakteryzuje środowisko geograficzne i omawia budowę geologiczną kontynentów, 

- omawia warunki klimatyczne kontynentów na podstawie map i wykresów, dostrzega i 

wskazuje kontrasty klimatyczne i roślinne, 

- charakteryzuje sieć wodną poszczególnych kontynentów, 

- omawia przyczyny i skutki zjawisk sejsmicznych na Ziemi, 

- analizuje warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa w Azji, Afryce, 

- omawia środowisko przyrodnicze, gospodarkę i ludność Japonii, Chin oraz Indii, 

- charakteryzuje położenie geograficzne Bliskiego Wschodu, omawia zróżnicowanie 

religijne regionu, występowanie ropy naftowej, konflikty zbrojne, 

- omawia środowisko przyrodnicze, gospodarkę i ludność Etiopii i Kenii, 

- wyjaśnia przyczyny i skutki niedożywienia ludności w Afryce, 

- wyjaśnia mechanizm powstawania tornad i cyklonów tropikalnych, 

- omawia faunę i florę lasów tropikalnych oraz podaje kierunki gospodarczego 

wykorzystania Amazonii, 



- omawia rozmieszczenie ludności w Ameryce, lokalizację wielkich miast, skutki 

urbanizacji, 

- omawia środowisko przyrodnicze, gospodarkę i ludność Kanady i Stanów 

Zjednoczonych oraz Australii, 

- charakteryzuje środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki, 

- omawia zagadnienia związane z badaniem obszarów okołobiegunowych, w tym 

osiągnięcia polskich badaczy. 

 

 

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 geograficzne i wskazuje elementy linii brzegowej kontynentów, 

- wymienia kilka cech środowiska geograficznego i budowy geologicznej kontynentów, 

- omawia warunki klimatyczne kontynentów na podstawie map i wykresów,  

- wskazuje na mapie ważniejsze rzeki i jeziora na poszczególnych kontynentach, 

- wymienia i umiejscawia zjawiska sejsmiczne na Ziemi, 

- wskazuje cechy środowiska sprzyjające rozwojowi rolnictwa w Azji, Afryce, 

- omawia wybrane zagadnienia dotyczące środowiska przyrodniczego, gospodarki  

      i ludności Japonii, Chin oraz Indii, 

- określa położenie geograficzne Bliskiego Wschodu, występowanie ropy naftowej, 

wymienia przykłady konfliktów zbrojnych, 

- omawia środowisko przyrodnicze, gospodarkę i ludność Etiopii i Kenii, 

- podaje skutki niedożywienia ludności w Afryce, 

- wyjaśnia pojęcie: tornado, cyklon tropikalny, 

- wymienia charakterystyczne gatunki roślin i zwierząt żyjących w lasach tropikalnych 

oraz podaje przykłady gospodarczego wykorzystania Amazonii, 

- omawia rozmieszczenie ludności w Ameryce, lokalizację wielkich miast,  

- omawia środowisko przyrodnicze, gospodarkę i ludność Kanady i Stanów 

Zjednoczonych oraz Australii, 

- wymienia ważniejsze cechy środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki, 

- podaje kilka przykładów osiągnięć polskich badaczy dotyczących poznawania  

obszarów okołobiegunowych. 

 

 

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. 


