
Wymagania edukacyjne z  geografii w klasie 7 SP 

 

 

 W klasie 7 materiał nauczania obejmuje osiem działów programowych: 

1. Podstawy geografii 

2. Środowisko przyrodnicze Polski 

3. Ludność i urbanizacja w Polsce 

4. Rolnictwo i przemysł Polski 

5. Usługi w Polsce 

6. Zanieczyszczenie środowiska  przyrodniczego Polski 

7. Relacje między elementami środowiska geograficznego 

8. Mój region i moja mała ojczyzna 

 

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne: 

Ocena celująca                                                                                                                                                                          

Uczeń wypowiada własne przemyślane oceny i opinie; na lekcjach jest bardzo aktywny; w  myśleniu 

wykorzystuje wiedzę zdobytą  na innych przedmiotach i potwierdza ją w pracy lekcyjnej i 

pozalekcyjnej; osiąga sukcesy  w konkursach geograficznych; rozwiązuje problemy w sposób 

twórczy; samodzielnie rozwija własne uzdolnienia;  korzysta z wielu sposobów pracy w tym z 

technologii informatycznej; reprezentuje szkołę na zewnątrz lub posiada inne znaczące osiągnięcia. 

 Ocena bardzo dobra                                                                                                                                                                       

Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem  nauczania; sprawnie 

posługuje się zdobytymi wiadomościami; potrafi zastosować posiadaną wiedzę   w praktyce; 

interesuje się światem, jego różnorodnością i bogactwem; rozumie zależności istniejące w środowisku 

przyrodniczym Ziemi; w swojej pracy jest systematyczny, staranny i dobrze zorganizowany; wzorowo 

prowadzi zeszyt przedmiotowy; 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 lekcji; inspirowany przez nauczyciela 

rozwiązuje zadania o pewnym stopniu trudności; stosuje podstawowe pojęcia geograficzne;  potrafi 

poprawnie rozwiązywać typowe zadania geograficzne; 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                                                                                                                                                                         

Wiedza ucznia jest wyrywkowa i fragmentaryczna; uczeń zna najważniejsze treści i potrafi  je 

zinterpretować; pod kierunkiem nauczyciela potrafi skorzystać z podstawowych źródeł informacji 

geograficznej;  współpracuje w grupie, umie objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je 

uporządkować;  rozwiązuje proste zadania praktyczne i teoretyczne z pomocą nauczyciela. 

Ocena dopuszczająca   Uczeń posiada niezbędną wiedzę, konieczną z punktu widzenia realizacji 

celów przedmiotu; nie uczestniczy aktywnie w lekcji, a do pracy włącza się pod  nadzorem  

nauczyciela; rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w prosty i jednoznaczny sposób; potrafi 

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

pomocą nauczyciela lub kolegi.Ocena niedostatecznaUczeń  nie opanował treści przewidzianych na 

ocenę dopuszczającą. 



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, testy, sprawdziany, prace pisemne 

• referaty 

• prace domowe 

• ćwiczenia praktyczne,                                    

• konkursy przedmiotowe i o tematyce geograficznej                                                                                                                             

• aktywność na lekcjiW celu poprawy oceny na wyższą  uczeń może: 

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

• poprawa sprawdzianów jest dobrowolna i może odbywać się poza lekcjami,  w terminie nie 

dłuższym niż dwa tygodnie, 

•.punktacja za poprawianą pracę  jest taka sama jak za pracę pierwotną,• przyjść przed lekcją i 

poprosić nauczyciela o odpytanie go z bieżących lekcji, 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 


