
Wymagania edukacyjne z geografii w klasie 5. 

Treści nauczania w klasie 5  zawarte są w czterech  działach programowych: 

 Mapa Polski 

 Krajobrazy Polski 

 Lądy i oceany na Ziemi 

 Krajobrazy świata 

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne: 

Ocena celująca: 

uczeń na lekcjach jest bardzo aktywny;   w  myśleniu wykorzystuje wiedzę zdobytą  na 

innych przedmiotach  i potwierdza ją w pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej;  dysponuje wiedzą 

wykraczającą poza  materiał podręcznikowy rozwiązuje problemy w sposób twórczy; 

samodzielnie rozwija własne uzdolnienia; rozwiązuje dodatkowe  zadania zlecone przez 

nauczyciela; wzbogaca swoją wiedzę przyrodniczo - geograficzną; reprezentuje szkołę na 

zewnątrz lub posiada inne znaczące osiągnięcia.Ocena bardzo dobra: 

uczeń interpretuje nietypowe zjawiska przyrodnicze; wykazuje się aktywną postawą                              

w rozwiązywaniu zadań realizowanych przez grupę; często wykazuje własną inicjatywę; 

potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzję, 

interpretować wyniki, odnajdywać  i porządkować informacje.  

Ocena dobra: 

uczeń zna i rozumie większość zagadnień poruszanych na lekcjach; prawidłowo posługuje się 

terminologią geograficzną; gromadzi wiedzę konieczną do opisywania zjawisk przyrody; 

wyjaśnia procesy, czyta i interpretuje mapy, wykresy  i tabele; dostrzega zależności pomiędzy 

czynnikami środowiska przyrodniczego  i kulturowego; w swojej pracy stara się być staranny; 

potrafi współpracować w grupie, wyciągać wnioski, różnicować wartość informacji, dzielić 

się wiedzą z innymi, wybrać własny sposób uczenia; wykazuje aktywną postawę wobec 

trudnych i nietypowych zagadnień. 

Ocena dostateczna: 

uczeń opanował podstawowe  wiadomości programowe pozwalające na rozumienie 

podstawowych, najważniejszych zagadnień omawianych na lekcjach; wyciąga podstawowe 

wnioski; w opracowaniach pisemnych popełnia błędy merytoryczne, które potrafi 

samodzielnie poprawić po uwagach nauczyciela; postrzega całościowo rzeczywistość 

przyrodniczo - geograficzną i kulturową świata; współpracuje w grupie, umie objaśnić 

niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować;  rozwiązuje proste zadania praktyczne  i 

teoretyczne z pomocą nauczyciela.                                                                                                                              

Ocena dopuszczająca: 

uczeń dysponuje niepełną, fragmentaryczną wiedzą określoną programem nauczania; przy 

pomocy nauczyciela potrafi wyjaśnić proste pojęcia; w minimalnym stopniu opanowuje 

zagadnienia omawiane na lekcjach; sporadycznie wykazuje się wybranymi wiadomościami;   

potrafi dostosować się do decyzji grupy i współpracować w niej;  rozwiązuje najprostsze 

zagadnienia z pomocą nauczyciela lub kolegi.                                                                                                                                                                                                           



Ocena niedostateczna:                                                                                                                                                                                                       

uczeń nie opanował zakresu materiału przewidzianego na ocenę dopuszczającą.  

z zakresu geografii ; posiada poważne braki  w obszarze wiedzy  o środowisku 

przyrodniczym Polski i świata.                                                                                                                                            

Szczegółowe wymagania edukacyjne  przypisane  konkretnym  jednostkom lekcyjnym  

znajdują się   u  nauczyciela.                                                                                                                             

Techniki i narzędzia oceniania uczniów na lekcjach geografii:  

• wypowiedzi ustne na lekcjach bieżących, podsumowujących i powtórzeniowych:  

• kartkówki  obejmują materiał najwyżej z trzech ostatnich lekcji – są niezapowiedziane przez 

nauczyciela                                                                                                                                                   

• testy, sprawdziany, prace  pisemne – zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem 

• referaty:  

• pracę domową:  

• prowadzenie zeszytów ćwiczeń:  

• ćwiczenia praktyczne,  

• konkursy przedmiotowe i o tematyce geograficznej; 

• aktywność na lekcji 

W celu poprawy oceny na wyższą uczeń może: 

• pisać poprawę kartkówki, sprawdzianu i pracy klasowej,  z której otrzymał ocenę  niższą,                                   

• poprosić nauczyciela o odpytanie go z bieżących lekcji, ( poprawa ocen  jest dobrowolna                      

i powinna odbyć się  w  terminie  do   dwóch  tygodni). 

 Inne postanowienia  

• Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji bez podania przyczyny raz  w półroczu,                  

o ile zgłosi ten fakt przed lekcją, to nie ponosi żadnych konsekwencji. Nie dotyczy to jednak 

lekcji, na  których nauczyciel zaplanował sprawdzian lub powtórzenie. 

 

Zapoznałam /em się z warunkami i trybem otrzymywania rocznej oceny wyższej niż 

przewidywana. 

                                                                                                    Podpis  rodzica 

 

 

 

 

 


