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Przedmiotowe zasady oceniania z geografii w zakresie rozszerzonym w klasach pierwszych 
 

I Podstawa prawna 
Przedmiotowe zasady oceniania opracowano na podstawie: 

• Realizowanego programu nauczania geografii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – „Oblicza geografii” 

• Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 

• Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej 

• Podstawy programowej przedmiotu: geografia 

 

II Ogólne zasady oceniania uczniów  
1. Cele przedmiotowego systemu oceniania 

• Zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia 

• Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 

• Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju. 

• Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

• Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

• Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej. 

 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.  

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.  

4. Poprawione prace są udostępniane uczniom na lekcji, podczas której nauczyciel omawia sprawdzian. Jeśli uczeń jest nieobecny, praca jest udostępniana w 

czasie konsultacji/w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  

5. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia sprawdzone i ocenione prace kontrolne są udostępniane do wglądu podczas wywiadówek lub konsultacji. 

6. Prowadzenie zeszytu jest obowiązkowe. Wymagane są notatki samodzielnie prowadzone przez ucznia podczas zajęć i uzupełniane w domu. W zeszycie 

powinny znaleźć się także zadania domowe i inne materiały wykorzystywane na zajęciach. Obowiązkiem ucznia jest przynoszenie podręcznika lub innych 

pomocy wskazanych przez nauczyciela 
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III Formy aktywności i metody sprawdzania wiedzy uczniów: 
 

1. Ocenie podlegają:   

sprawdziany, testy obejmujące większy zakres materiału, kartkówki obejmujące trzy ostatnie lekcje (sprawdziany, testy, kartkówki mogą być również w wersji 

on-line), odpowiedź ustna, przygotowanie (lub nieprzygotowanie) do lekcji, zadania domowe, prace w grupach, prace długoterminowe, rozwiązywanie zadań 

maturalnych, prace i ćwiczenia z wykorzystaniem i tworzeniem materiałów kartograficznych, udział w projektach, udział w konkursach itd.). 

Oceny bieżące, śródroczne i roczne wyrażone są w skali przyjętej w statucie szkoły. 

 

 

2. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności:  

Kryteria oceniania - umiejętności szczegółowe: 

Kształtowanie języka przedmiotu 

• rzeczowość wypowiedzi 

• odwoływanie się do wiedzy przedmiotowej 

• poprawne stosowanie podstawowych pojęć 

• zbieranie, uogólnianie, porównywanie wiadomości, wyciąganie wniosków. 

 

Rozwiązywanie problemów 

• właściwe rozpoznanie i zdefiniowanie problemu 

• analizowanie wszystkich aspektów zagadnienia 

• zaplanowanie rozwiązania 

• zaproponowanie różnych wariantów rozwiązania problemu 

• uogólnianie, porównywanie i wyciąganie wniosków 

 

 

✓ Sprawdziany są przeprowadzane w formie pisemnej i praktycznej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia.  

W ocenie prac pisemnych ustala się procentowy wskaźnik przeliczenia punktacji pracy na daną ocenę: 

Dla zakresu podstawowego 
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poniżej 30% - ocena niedostateczna 

30% - 49% - ocena dopuszczająca 

50% - 69% - ocena dostateczna 

70% - 89% - ocena dobra 

90% - 99% - ocena bardzo dobra  

100% - ocena celująca 

 

Dla zakresu rozszerzonego: 

poniżej 40% - ocena niedostateczna 

40% - 54% - ocena dopuszczająca 

55% - 74% - ocena dostateczna 

75% - 89% - ocena dobra 

90% - 99% - ocena bardzo dobra  

100 % - ocena celująca 

 

Nauczyciel zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany wskaźnika przeliczenia punktacji. 

 

• Sprawdziany pisemne  w tym testy planuje się na zakończenie działu (mogą być również w wersji on-line).  

• Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, (termin sprawdzianu ustalony i wpisany do dziennika co 

najmniej tydzień wcześniej). 

• Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jej zakres programowy.  

• Sprawdzian może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.  

• Sprawdzian umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych.  

 

✓ Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich 

jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech). Kartkówka może być też formą sprawdzenia zadania domowego. 

 

• Kartkówka co najmniej jedna w semestrze z materiału realizowanego na trzech lekcjach  

• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki. 

• Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.  
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• Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami WSO.  (punktacja procentowa jak przy 

sprawdzianach -nauczyciel zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany wskaźnika przeliczenia punktacji) 

 

✓ Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie omawianego działu. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:  

• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,  

• właściwe posługiwanie się pojęciami,  

• zawartość merytoryczną  i rzeczową wypowiedzi,  

• sposób formułowania wypowiedzi.  

• odpowiedź ustna może być zamieniona na kartkówkę,   

• wyrażanie sądów, uzasadnienie,  

• płynność spójność wypowiedzi, logiczny układ treści,  

• kształtowanie wypowiedzi w zależności od jej celu i sytuacji komunikacyjnej, 

• sugestywność wypowiedzi. 

 

 

✓ Praca domowa jest praktyczną, pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji. 

Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:  

 

• prawidłowe wykonanie, 

• samodzielne wykonanie zadania, estetykę wykonania, 

• stopień zrozumienia zadania, 

• zastosowanie wiedzy przedmiotowej,  

• oryginalność. 

 

✓ Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane stopniem lub zapisami dopuszczonymi w WSO (plusy/minusy). Poprzez „aktywność na lekcjach” 

rozumie się: odpowiedzi na pytania nauczyciela, udział w dialogu, dyskusji formułowanie kilkuzdaniowych wypowiedzi, poprawne wykonywanie 

poleceń. 

• Plus uczeń może uzyskać m.in. za: samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc 

koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji, inicjatywę przy rozwiązywaniu problemów, znalezienie nieszablonowych 

rozwiązań.  
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• Minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brak podręcznika, plików potrzebnych do wykonania zadania).  

• Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny:   

pięć„+”, to otrzymuje ocenę bardzo dobrą, 

pięć„-”, to otrzymuje ocenę niedostateczną,  

 

✓ Praca na lekcjach - oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:  

• współpracę z zespołem,  

• udzielanie pomocy kolegom,  

• inicjatywa ( własne propozycje, pytania),  

• reakcje na polecenia nauczyciela,  

• samodyscyplina,  

• udzielanie pomocy kolegom ( własne propozycje, pytania),  

• reakcje na polecenie nauczyciela,  

• zainteresowanie tematem, przebiegiem lekcji,  

• inwencja twórcza,  

• sposób prezentacji,  

• oryginalność i pomysłowość pracy.  

 

✓ Przygotowanie do lekcji - oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:  

• orientacja w bieżącym materiale,  

• posiadanie podstawowego wyposażenia( podręcznika, zeszytu),  

• odrabiane zadań domowych,  

• posiadanie niezbędnych materiałów pomocniczych,  

 

 

✓ Praca w grupie oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:  

• aktywne uczestnictwo w pracy zespołu,  

• aktywne słuchanie innych , pomoc,  

• tolerancja wobec wartości i poglądów innych osób,  

• modelowanie zachowania innych w grupie,  

• korzystanie z pomocy innych osób,  
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• podporządkowanie się poleceniom,  

• umiejętność dyskutowania, negocjowania,  

• przestrzeganie kultury języka i dyskusji, 

• twórczy wkład (argumenty, pomysły), 

• współodpowiedzialność. 

 

✓ Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie 

pomocy naukowych, referatów, prezentacji.  Oceniane mogą być takie elementy jak planowanie i wykonanie eksperymentu, opis obserwacji i 

formułowanie wniosków. 

 Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:  

• wartość merytoryczną pracy,  

• stopień zaangażowania w wykonanie pracy,  

• wykorzystanie informacji z różnych źródeł (poszukiwanie, porządkowanie i wybór istotnych źródeł informacji, analiza, porównywanie, uogólnienie, ocena 

zgromadzonego materiału, korzystanie z mediów, umiejętność oceny przydatności zgromadzonych materiał) 

• estetykę wykonania,  

• wkład pracy ucznia,  

• sposób prezentacji,  

• oryginalność i pomysłowość pracy. 

 

 

✓ Aktywność pozalekcyjna - oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:  

• udział w konkursach przedmiotowych itp.,  

• wykonanie dodatkowych prac w czasie pozaszkolnym,   

• dobrowolne działanie na rzecz innych,  

• zdobywanie wiadomości wykraczających poza program nauczania. 

 

✓ Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych i międzyszkolnych), są oceniane zgodnie z zasadami 

zapisanymi w WSO. 

 

 

✓ Testy diagnostyczne/badanie wyników. 
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Na początku roku szkolnego uczniowie realizujący przedmiot w zakresie rozszerzonym piszą test diagnozujący z zakresu szkoły podstawowej- do dziennika 

wpisywana jest informacja w postaci punktów procentowych, która nie przekłada się na ocenę i nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną.  

Nauczyciel przeprowadza test dla osób z niską frekwencją zgodnie z zasadami szkolnego programu naprawy frekwencji, 

Nauczyciel może przeprowadzić badanie wyników w formie testu obejmującego przerobiony do tej pory materiał nauczania 

 

W przypadku badania wyników nauczania z danego zakresu, badania wiedzy maturalnej (np. semestru),  testu dla osób z niską frekwencją - ocena wpisywana 

jest do dziennika zgodnie z przelicznikiem jak przy sprawdzianach. 

 

Nauczyciel zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany wskaźnika przeliczenia punktacji. 

3. Zasady przeprowadzania testów diagnostycznych/podsumowujących 

- diagnoza na wejście 

- testy umiejętności maturalnych 

- matura próbna 

- badania wyników 

- testy diagnostyczne przeprowadzane w ostatnim tygodniu nauki –dotyczą uczniów realizujących program w zakresie rozszerzonym (ich przeprowadzenie ma 

charakter informacyjny, uczeń, który jest nieobecny lub napisze test poniżej 30% będzie pisał go ponownie we wrześniu i wówczas ocena jest wpisana do 

dziennika, jako jedna z ocen cząstkowych (przelicznik punktowy jak na sprawdzianach) 

 

4. Częstotliwość i różnorodność oceniania 

• Odpowiedź ustna – przynajmniej raz w semestrze (lub zamiennie kartkówka) 

• Sprawdziany działowe, testy – zgodnie z planem pracy (co najmniej 1 w semestrze) 

• Kartkówki - z bieżącego materiału - według uznania nauczyciela. 

• Zadania domowe - według uznania nauczyciela. 

• Praca na lekcji - według uznania nauczyciela. 

• Aktywność i praca ucznia na lekcji - według uznania nauczyciela. 

• Praca w grupie - według uznania nauczyciela. 

• Praca dodatkowe  - według uznania nauczyciela. 

 

5. Wymagana ilość ocen: 

proponowana:  

przy 1-2 godz. w tygodniu – min. 3 oceny 
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przy 3 godz. w tygodniu – min. 4 oceny 

przy 4 godz. w tygodniu – min. 5 ocen 

przy 5 i więcej godz. w tygodniu – min. 6 ocen 

Ocenie powinny podlegać co najmniej dwie formy aktywności ucznia (np. sprawdzian i kartkówka lub odpowiedź ustna) 

 

IV Sposoby informowania ucznia i rodzica o ocenie  
Zgodnie z zapisami statutu. 

• Rodzice maja prawo wglądu do prac pisemnych ucznia w czasie konsultacji, zebrań lub po umówieniu się z nauczycielem. 

 

V Zasady uzupełniania braków i poprawy ocen ;  

poprawa oceny w ciągu dwóch tygodni od wpisania oceny do dziennika – poprawy odbywają się poza lekcjami podczas konsultacji 

 

• Uczeń może poprawić ocenę bieżącą (np. ze sprawdzianu) na zasadzie dobrowolności, raz w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania w terminie 

ustalonym przez nauczyciela. Po terminie wyłącznie za zgodą nauczyciela w uzasadnionych przypadkach. Za datę otrzymania oceny przyjmuje się wpis 

do e-dziennika. Ocenę uzyskaną z poprawy wpisuje się dzienniku obok oceny uzyskanej poprzednio (osobna kolumna). 

• Jeżeli uczeń w czasie sprawdzianu korzysta z niedozwolonych materiałów, elektronicznych nośników danych, podpowiedzi kolegów nauczyciel ma prawo 

postawić ocenę niedostateczną oraz może nie wyrazić zgody na poprawę oceny. 

• Uczeń nieobecny na lekcji podczas sprawdzianu, pisze sprawdzian na pierwszej lekcji po powrocie; przy nieobecności dłuższej niż tydzień w terminie 

ustalonym przez nauczyciela – w ciągu tygodnia od powrotu 

• Uczeń ma prawo wglądu do sprawdzianów i kartkówek w czasie lekcji, na której nauczyciel je omawia, lub w czasie konsultacji. 

• Sprawdzanie osiągnięć i postępów w nauce charakteryzuje się takimi cechami jak: obiektywizm, indywidualizacja, konsekwencja, systematyczność, 

jawność. 

• Ustalanie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w trybie ustalonym w statucie szkoły. 

• Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia oraz zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

• Ocena jest uwarunkowana stopniem opanowania przez uczniów treści przewidzianych podstawą programową: 

 

Warunki uzyskania rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana - zgodnie ze statutem szkoły. 
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VI Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia oraz zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

Ogólne propozycje dostosowania wymagań dydaktycznych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów: 

A) ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu: 

• uwzględniać trudności z zapamiętywaniem pojęć, 

• częściej powtarzać i utrwalać materiał, 

• w czasie odpowiedzi ustnych wspomagać, dawać więcej czasu na przypomnienie, 

• w czasie odpowiedzi pisemnych (kartkówek, testów) dawać więcej czasu na pisanie lub mniej zadań do wykonania w standardowym czasie, 

• podczas uczenia stosować techniki skojarzeniowe ułatwiające zapamiętywanie, 

• podczas ćwiczeń praktycznych dawać więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, cierpliwe udzielać instruktażu, 

• podczas oceniania ćwiczeń praktycznych brać przede wszystkim pod uwagę chęci, wysiłek, 

B) z inteligencją niższa niż przeciętna: 

• często odwoływać się do konkretu, 

• omawiać niewielkie partie materiału i o mniejszym stopniu trudności (pamiętając, że obniżenie wymagań nie może zejść poniżej podstawy 

programowej), 

• podawać polecenia w prostszej formie, 

• wydłużać czas na wykonanie zadania, 

• podchodzić do dziecka w trakcie samodzielnej pracy, w razie potrzeby udzielać pomocy i wyjaśnień, 

• dać większą ilość czasu i powtórzeń dla przyswojenia danej partii materiału, 

• kontrolować systematyczność pracy ucznia, 

 

C) słabowidzący: 

• dawać większą czcionkę testów, tekstów rozdawanych uczniom, 

• podczas lekcji posadzić ucznia w pierwszej ławce, 

• zorganizować wsparcie koleżanki z ławki, 

• stosować dużych plansz, wykresów umożliwiających poszerzenie wiedzy, 

• wydłużyć czas pracy, 

• formy sprawdzania wiedzy – odpowiedzi ustne, 

• podczas pytania wydłużyć czasu na zastanowienie się nad odpowiedzią 
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• częściej powtarzać i utrwalać materiał, 

• oceniać wszelką aktywność na lekcji, 

 

D) słabo słyszący: 

• Uczeń powinien być blisko nauczyciela (od 0,5 do 1.5 m), którego twarz jest dobrze oświetlona, może słuchać jego wypowiedzi i jednocześnie 

odczytywać mowę z ust. Należy też, umożliwić uczniowi odwracanie się w kierunku innych kolegów odpowiadających na lekcji co ułatwi lepsze 

zrozumienie ich wypowiedzi  

• nauczyciel mówiąc do całej klasy, powinien stać w pobliżu dziecka zwrócony twarzą w jego stronę -nie powinien chodzić po klasie, czy być odwrócony 

twarzą do tablicy, to utrudnia dziecku odczytywanie mowy z jego ust  

• nauczyciel powinien mówić do dziecka wyraźnie używając normalnego głosu i intonacji, unikać gwałtownych ruchów głową czy nadmiernej gestykulacji  

• należy zadbać o spokój i ciszę w klasie, eliminować zbędny hałas m.in. zamykać okna przy ruchliwej ulicy, unikać szeleszczenia kartkami papieru, 

szurania krzesłami, to utrudnia dziecku rozumienie poleceń nauczyciela i wypowiedzi innych uczniów, powoduje też większe zmęczenie. Takie 

zakłócenia stanowią również problem dla uczniów z aparatami słuchowymi, ponieważ są wzmacniane przez aparat  

• nauczyciel winien upewnić się czy polecenia kierowane do całej klasy są właściwie rozumiane przez uczniów niedosłyszących. W przypadku trudności 

zapewnić mu dodatkowe wyjaśnienia, sformułować inaczej polecenie, używając prostego, znanego dziecku słownictwa. Można też wskazać jak to 

polecenie wykonuje jego kolega siedzący w ławce  

• uczeń z wadą słuchu ma trudności z równoczesnym wykonywaniem kilku czynności w tym samym czasie, nie jest wstanie słuchać nauczyciela -co 

wymaga obserwacji jego twarzy - jednocześnie otworzyć książkę na odpowiedniej stronie i odnaleźć wskazane ćwiczenie. Często więc nie nadąża za 

tempem pracy pozostałych uczniów w klasie  

• uczeń niedosłyszący powinien siedzieć w ławce ze zdolnym uczniem, zrównoważonym emocjonalnie, który chętnie dodatkowo będzie pomagał mu np. 

szybciej otworzy książkę, wskaże ćwiczenie, pozwoli przepisać notatkę z zeszytu itp.  

• w czasie lekcji wskazane jest używanie jak najczęściej pomocy wizualnych i tablicy  

• nauczyciel może przygotować uczniowi z niedosłuchem plan pracy na piśmie opisujący zagadnienia poruszane w wykładzie lub poprosić innych uczniów 

w klasie, aby robili notatki z kopią i udostępniali je koledze  

• konieczne jest aktywizowanie ucznia do rozmowy poprzez zadawanie prostych pytań, podtrzymywanie jego odpowiedzi przez dopowiadanie 

pojedynczych słów, umowne gesty, 

• nauczyciel podczas lekcji powinien często zwracać się do ucznia niesłyszącego, zadawać pytania – ale nie dlatego, aby oceniać jego wypowiedzi, ale by 

zmobilizować go do lepszej koncentracji uwagi i ułatwić mu lepsze zrozumienie tematu  



11 

 

• pisanie ze słuchu jest najtrudniejszą formą pisania, a szczególnie dla ucznia z zaburzonym słuchem i nieprawidłową wymową, dlatego też należy stosować 

ćwiczenia w pisaniu ze słuchu tylko wyrazów lub zdań, wcześniej z uczniem utrwalonych, w oparciu o znane mu słownictwo. Jeżeli pisanie ze słuchu 

sprawia dziecku niedosłyszącemu duże trudności można je zastąpić inną formą ćwiczeń w pisaniu.  

• przy ocenie prac pisemnych ucznia nie należy uwzględniać błędów wynikających z niedosłuchu, one nie powinny obniżyć ogólnej oceny pracy. Błędy 

mogą stanowić dla nauczyciela podstawę, do podjęcia z uczniem dalszej pracy samokształceniowej i korekcyjnej oraz ukierunkowania rodziców do 

dalszej pracy w domu. Błędy w pisowni należy oceniać opisowo, udzielając uczniowi wskazówek do sposobu ich poprawienia  

• uczeń niedosłyszący jest w stanie opanować konieczne i podstawowe wiadomości zawarte w programie nauczania ale wymaga to od niego znacznie 

więcej czasu i wkładu pracy, w porównaniu z uczniem słyszącym. Przy ocenie osiągnięć ucznia z wadą słuchu należy szczególnie doceniać własną 

aktywność i wkład pracy ucznia, a także jego stosunek do obowiązków szkolnych (systematyczność, obowiązkowość, dokładność).  

 

 

 
 

VII Dodatkowe informacje wpisywane do dziennika mające charakter informacyjny:  

 

1. Oceny wpisywane w następujących rubrykach:  

• odpowiedź - „O” 

• praca na lekcji – „Pnl” 

• sprawdziany „S”, 

• kartkówki „K” 

• projekty – „P” 

• zadanie domowe -  „Zd” 

• zadania maturalne - „Zm” 

• “bz” – brak zadania 

• wynik procentowy z testów diagnostycznych, próbnych egzaminów itp. 

• “nb” jako informacja o nieprzystąpieniu do sprawdzianu/kartkówki itp. 

• “+”/”-” jako informacja o pracy ucznia wpis w kolumnie (“Pnl”) 
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2. Oceny semestralne uwzględniają oceny cząstkowe z zachowaniem następującej hierarchii:  

• testy, sprawdziany, 

• kartkówki, odpowiedzi, projekty, 

• zadania domowe, zadanie maturalne, 

• praca na lekcji  

 

VIII Ogólne wymagania 

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który potrafi: 

• wykazać się znajomością podstawowych faktów, pojęć i zjawisk oraz zlokalizować je na mapie, 

• prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

• wykazać się znajomością zależności i prawidłowości występujących w środowisku geograficznym, 

• wyjaśnić ich przyczyny i skutki oraz zlokalizować je na mapie, 

• korzystać z różnych źródeł informacji, 

• wyjaśnić i ocenić przebieg i konsekwencje zjawisk i procesów geograficznych, 

• analizować, syntetyzować, wyciągać wnioski i klasyfikować przetwarzane informacje, 

• dostrzegać i rozwiązywać problemy istniejące w środowisku geograficznym w różnych skalach przestrzennych (od lokalnej do globalnej) i czasowych, 

• wykorzystywać swoją wiedzę i przeżycia oraz doświadczenia także z innych dziedzin, 

• opanować w wysokim stopniu wiedzę i umiejętności z geografii określone programem nauczania, 

• lub twórczo rozwijać zainteresowania geograficzne. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który potrafi: 

• wykazać się znajomością podstawowych faktów, pojęć i zjawisk oraz zlokalizować je na mapie, 

• prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

• wykazać się znajomością zależności i prawidłowości występujących w środowisku geograficznym, 

• wyjaśnić ich przyczyny i skutki oraz zlokalizować je na mapie, 

• korzystać z różnych źródeł informacji, 

• wyjaśnić i ocenić przebieg i konsekwencje zjawisk i procesów geograficznych, 

• analizować, syntetyzować, wyciągać wnioski i klasyfikować przetwarzane informacje, 

• dostrzegać i rozwiązywać problemy istniejące w środowisku geograficznym w różnych skalach przestrzennych (od lokalnej do globalnej) i czasowych, 

• wykorzystywać swoją wiedzę i przeżycia oraz doświadczenia także z innych dziedzin. 
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Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który potrafi: 

• wykazać się znajomością podstawowych faktów, pojęć i zjawisk oraz zlokalizować je na mapie, 

• prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

• wykazać się znajomością zależności i prawidłowości występujących w środowisku geograficznym, 

• wyjaśnić ich przyczyny i skutki oraz zlokalizować je na mapie, 

• korzystać z różnych źródeł informacji, 

• wyjaśnić i ocenić przebieg i konsekwencje zjawisk i procesów geograficznych, 

• analizować, syntetyzować, wyciągać wnioski i klasyfikować przetwarzane informacje. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który potrafi: 

• wykazać się znajomością podstawowych faktów, pojęć i zjawisk oraz zlokalizować je na mapie, 

• prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

• wykazać się znajomością zależności i prawidłowości występujących w środowisku geograficznym, 

• wyjaśnić ich przyczyny i skutki oraz zlokalizować je na mapie, 

• korzystać z różnych źródeł informacji.  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który potrafi: 

• wykazać się znajomością podstawowych faktów, pojęć i zjawisk oraz zlokalizować je na mapie, 

• prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

• wykazać się znajomością podstawowych zależności i prawidłowości występujących w środowisku geograficznym.  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych w programie, które są konieczne do dalszego kształcenia,  

• nie potrafi, nawet z pomocą nauczyciela, rozwiązywać prostych zadań geograficznych,  

• nie potrafi wykazać się znajomością podstawowych zależności i prawidłowości występujących w środowisku geograficznym. 

 

Uczeń, który opuścił ponad 50% lekcji (nieobecności usprawiedliwione jak  

i nieusprawiedliwione) może być niesklasyfikowany 

Pozostałe zasady nie zapisane w powyższym przedmiotowym systemie oceniania zawarte są w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania – statut szkoły. 

 

IX Szczegółowe kryteria oceniania na poszczególne oceny 
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Oblicza geografii. Zakres rozszerzony. Część I 
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Wymagania na poszczególne oceny 

Konieczne 
(ocena dopuszczająca) 

Podstawowe 
(ocena dostateczna) 

Rozszerzające 
(ocena dobra) 

Dopełniające 
(ocena bardzo dobra) 

Wykraczające 
(ocena celująca) 

2 3 4 5 6 

I. Obraz Ziemi 

Uczeń: 

• dokonuje podziału nauk geograficznych 
na dyscypliny 

• wymienia źródła informacji 
geograficznej 

• wymienia metody badań geograficznych 

• wymienia rodzaje wykresów  
i diagramów 

• podaje definicje mapy i skali 

• wymienia elementy mapy 

• określa rodzaje map 

• wyróżnia rodzaje skal 

• omawia i czyta legendę mapy 

• rozpoznaje rodzaje map 

• opisuje dowolny obszar na podstawie 
mapy turystyczno-topograficznej 

Uczeń: 

• opisuje przedmiot i cele badań 
geograficznych 

• wymienia źródła informacji potrzebne 
do charakterystyki własnego regionu 

• konstruuje plan pracy dla wybranego 
problemu badawczego w zakresie 
geografii 

• wymienia funkcje GIS 

• klasyfikuje mapy ze względu na różne 
kryteria 

• porównuje i szereguje skale 

• posługuje się podziałką mapy 

• wymienia najczęściej stosowane 
metody prezentowania informacji  
na mapach 

• rozróżnia formy rzeźby na mapie, 
analizując układ poziomic 

• podaje przykłady wykorzystania mapy 
topograficznej 

• odnajduje na mapie obiekty 
geograficzne przedstawione  
na fotografii 

Uczeń: 

• określa miejsce geografii wśród innych 
nauk 

• omawia źródła informacji 
geograficznej, ich przydatność  
i możliwości wykorzystania 

• przedstawia podstawowe ilościowe 
i jakościowe metody badań 
geograficznych oraz możliwości ich 
wykorzystania na wybranych 
przykładach 

• opracowuje kwestionariusz ankiety  
na wybrany temat dotyczący problemu 
badawczego 

• wyjaśnia, na czym polega cyfrowa 
metoda prezentacji zjawisk GIS 

• stosuje wybrane metody 
kartograficzne do prezentacji cech 
ilościowych i jakościowych środowiska 
geograficznego 

• interpretuje dane liczbowe 
przedstawione za pomocą tabeli, 
wykresów i diagramów 

• analizuje źródła kartograficzne oraz 
formułuje wnioski na ich podstawie 

• stosuje różne rodzaje skal  
i przekształca je 

• posługuje się skalą mapy do obliczenia 
odległości i powierzchni 

• wyróżnia graficzne i kartograficzne 
metody przedstawiania informacji 
geograficznej 

• posługuje się mapą hipsometryczną 

• podaje przykłady zastosowania 
różnego rodzaju map 

• wskazuje różnice w sposobie 
przedstawiania rzeźby na mapie 
topograficznej i mapie 
ogólnogeograficznej 

• oblicza skalę mapy na podstawie 
odległości lub powierzchni 

Uczeń: 

• wykazuje interdyscyplinarny charakter 
nauk geograficznych 

• wymienia przykłady informacji 
pozyskiwanych na podstawie 
obserwacji i pomiarów prowadzonych 
w terenie 

• prezentuje i analizuje cechy środowiska 
geograficznego za pomocą GIS 

• tworzy dokumentację obserwacji 
terenowych za pomocą odbiornika GPS 
(smartfona) 

• oblicza skalę mapy na podstawie 
odległości lub powierzchni 

• porównuje metody jakościowe  
i metody ilościowe prezentacji zjawisk 
na mapach 

• określa przydatność fotografii i zdjęć 
satelitarnych do pozyskiwania 
informacji o środowisku geograficznym 

• interpretuje treść fotografii i zdjęć 
satelitarnych oraz wskazuje wady  
i zalety każdego z przedstawionych 
obszarów 

• czyta i interpretuje treści różnych 
rodzajów map 

• charakteryzuje działania systemu 
nawigacji satelitarnej GPS 

 

Uczeń: 

• podaje przykłady praktycznego 
zastosowania geografii 

• przedstawia możliwości wykorzystania 
różnych źródeł informacji 
geograficznych i ocenia ich 
przydatność 

• omawia przykłady wykorzystania 
narzędzi GIS do analiz zróżnicowania 
przestrzennego środowiska 
geograficznego 

• dostrzega i określa związki 
przyczynowo-skutkowe między 
elementami środowiska na danym 
terenie na podstawie mapy cyfrowej 

• przeprowadza wywiad i opracowuje 
wyniki z zajęć terenowych 

• wykazuje przydatność fotografii i zdjęć 
satelitarnych do pozyskiwania 
informacji o środowisku geograficznym 

• prezentuje przykłady technologii 
informacyjno-komunikacyjnych  
i geoinformacyjnych do pozyskiwania, 
przechowywania, przetwarzania  
i prezentacji informacji geograficznych 

• określa współrzędne geograficzne  
na mapie oraz z wykorzystaniem GPS 
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• orientuje mapę topograficzną  
w terenie 

II. Ziemia we wszechświecie 

Uczeń: 

• posługuje się terminami: planeta, 
księżyc, planetoida, meteoroida, 
kometa 

• wymienia ciała niebieskie tworzące 
Układ Słoneczny 

• wymienia planety Układu Słonecznego 

• opisuje teorię heliocentryczną  

• wyjaśnia znaczenie terminów: ruch 
obiegowy, wysokość górowania Słońca, 
noc polarna i dzień polarny 

• podaje cechy ruchu obiegowego Ziemi 

• wydziela strefy oświetlenia Ziemi i ich 
granice 

• wyjaśnia znaczenie terminów: ruch 
obrotowy, czas uniwersalny i czas 
strefowy 

• podaje cechy ruchu obrotowego 

• podaje parametry fizyczne Słońca 

• wymienia fazy Księżyca  

• wymienia rodzaje czasów na Ziemi 

Uczeń: 

• charakteryzuje i porównuje planety 
Układu Słonecznego, w tym Ziemię 

• porównuje teorię heliocentryczną  
z teorią geocentryczną 

• opisuje Słońce jako gwiazdę 

• opisuje cechy ruchu obiegowego Ziemi 
na podstawie schematu 

• podaje przyczyny zmian oświetlenia 
Ziemi w ciągu roku 

• omawia czas trwania zmian długości 
dnia i nocy w różnych szerokościach 
geograficznych 

• podaje różnice między horyzontem  
a widnokręgiem 

• omawia widomą wędrówkę Słońca nad 
horyzontem na podstawie schematu 

• wyjaśnia występowanie faz Księżyca  
na podstawie schematu 

• charakteryzuje czas uniwersalny i czas 
strefowy 

• podaje nazwy europejskich stref 
czasowych 

Uczeń: 

• opisuje ciała niebieskie we 
wszechświecie 

• rozpoznaje ciała niebieskie  
na zdjęciach i mapach kosmosu 

• rozpoznaje gwiazdozbiory nieba 
północnego 

• podaje cechy Ziemi odróżniające ją od 
innych planet Układu Słonecznego 

• opisuje Ziemię widzianą z kosmosu 

• przedstawia następstwa ruchu 
obiegowego Ziemi 

• opisuje poszczególne strefy oświetlenia 
Ziemi 

• przedstawia konsekwencje ruchu 
obrotowego Ziemi 

• charakteryzuje zaćmienie Słońca  
i Księżyca na podstawie ilustracji 

• wyjaśnia przyczyny zróżnicowania 
czasu na Ziemi 

• analizuje mapę stref czasowych  

• oblicza czas słoneczny dowolnego 
miejsca na Ziemi na podstawie różnicy 
długości geograficznej 

• omawia czas urzędowy obowiązujący 
w niektórych państwach 

• wyjaśnia, czym jest międzynarodowa 
linia zmiany daty 

Uczeń: 

• wyjaśnia teorie pochodzenia i budowy 
wszechświata 

• omawia powstawanie Układu 
Słonecznego 

• porównuje cechy budowy planet 
Układu Słonecznego 

• charakteryzuje typy galaktyk i ich 
budowę 

• omawia przyczyny zmian oświetlenia 
Ziemi w ciągu roku 

• omawia zmiany wysokości górowania 
Słońca w różnych szerokościach 
geograficznych 

• oblicza wysokość górowania Słońca na 
dowolnej szerokości geograficznej  
w dniach równonocy i przesileń 

• przedstawia dowody na ruch obrotowy 
Ziemi 

• podaje przykłady i wskazuje skutki 
występowania siły Coriolisa dla 
środowiska przyrodniczego 

• wykazuje zależność miejscowego czasu 
słonecznego od długości geograficznej 

• oblicza miejscowy czas słoneczny  
z uwzględnieniem przekraczania 
międzynarodowej linii zmiany daty 

Uczeń: 

• prezentuje współczesne metody badań 
kosmicznych i ich znaczenie 

• porównuje odległości we 
wszechświecie i kształtuje wyobrażenie 
o ogromie  
i złożoności wszechświata 

• przedstawia osiągnięcia naukowców,  
w tym Polaków, w poznawaniu 
wszechświata 

• wykazuje zależność między 
nachyleniem osi ziemskiej a dopływem 
energii słonecznej do powierzchni 
Ziemi 

• wyznacza współrzędne geograficzne 
dowolnego punktu na powierzchni 
Ziemi na podstawie wysokości 
górowania Słońca w dniach równonocy 
i przesileń 

• opisuje przykłady wpływu zmian 
oświetlenia Ziemi w ciągu roku na życie 
i działalność człowieka 

• opisuje przykłady wpływu różnic czasu 
na życie i działalność człowieka 

III. Atmosfera 

Uczeń: 

• wymienia główne składniki powietrza 
atmosferycznego 

• wymienia czynniki wpływające  
na rozkład temperatury powietrza 

• odczytuje z mapy izoterm temperaturę 
powietrza na Ziemi 

• wyjaśnia znaczenie terminów: średnia 
roczna amplituda temperatury 

Uczeń: 

• opisuje zróżnicowanie temperatury  
i ciśnienia powietrza w przekroju 
pionowym atmosfery 

• opisuje czynniki wpływające na rozkład 
temperatury powietrza 

• omawia rozkład temperatury 
powietrza w styczniu i w lipcu  
na podstawie mapy 

Uczeń: 

• opisuje warstwową budowę atmosfery 
na podstawie schematu 

• charakteryzuje zjawiska i procesy 
zachodzące w różnych warstwach 
atmosfery 

• porównuje rozkład temperatury  
w poszczególnych porach roku na 
półkuli północnej i półkuli południowej 

Uczeń: 

• opisuje pole magnetyczne Ziemi  
na podstawie infografiki 

• wskazuje przyczyny nierównomiernego 
rozkładu temperatury powietrza  
na Ziemi 

• omawia roczny przebieg temperatury 
powietrza we własnym regionie  
na podstawie klimatogramu 

Uczeń: 

• omawia znaczenie atmosfery dla życia 
na Ziemi 

• wykazuje związek między budową 
atmosfery a zjawiskami i procesami 
meteorologicznymi 

• omawia zjawisko inwersji temperatury 
powietrza  
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powietrza, dobowa amplituda 
temperatury powietrza 

• wyjaśnia znaczenie terminów: ciśnienie 
atmosferyczne, wyż baryczny, niż 
baryczny 

• odczytuje z mapy izobar wartość 
ciśnienia atmosferycznego 

• wyznacza kierunki wiatrów względem 
izobar w wyżu i niżu atmosferycznym 

• wskazuje na mapie izobar 
rozmieszczenie stałych wyżów i niżów 
atmosferycznych na Ziemi 

• wyjaśnia znaczenie terminów: 
kondensacja, temperatura punktu rosy, 
jądra kondensacji, wilgotność 
powietrza, resublimacja 

• opisuje miary wilgotności powietrza 

• wymienia rodzaje opadów 
atmosferycznych 

• wymienia przyczyny występowania 
opadów na Ziemi 

• wymienia i wskazuje na mapie 
przykładowe obszary o najmniejszych  
i największych rocznych sumach 
opadów na Ziemi 

• wyjaśnia znaczenie terminów: pogoda, 
prognoza pogody, mapa synoptyczna 

• określa elementy pogody 

• określa z mapy synoptycznej warunki 
pogodowe 

• wyjaśnia znaczenie terminów: klimat, 
strefa klimatyczna 

• podaje przykład klimatu lokalnego 

• wskazuje na mapie główne strefy 
klimatyczne na Ziemi 

• opisuje dowolną strefę klimatyczną  
na Ziemi na podstawie mapy 

• podaje przykłady klimatów 
astrefowych 

• omawia roczne amplitudy temperatury 
powietrza na Ziemi na podstawie mapy 
tematycznej 

• wskazuje obszary, w których zaznacza 
się wpływ prądów morskich  
i wysokości bezwzględnych  
na temperaturę powietrza 

• omawia rozkład ciśnienia 
atmosferycznego na Ziemi w styczniu  
i w lipcu na podstawie mapy 

• podaje przyczyny ruchu powietrza 

• podaje przykłady obszarów objętych 
wiatrami stałymi 

• wyjaśnia proces powstawania pasatów 

• wymienia czynniki wpływające  
na rozkład opadów atmosferycznych 

• opisuje zróżnicowanie opadów  
na Ziemi na podstawie mapy 

• wyróżnia rodzaje frontów 
atmosferycznych i je omawia  

• wymienia sposoby pozyskiwania 
danych meteorologicznych 

• charakteryzuje pogodę panującą  
na wybranym obszarze na podstawie 
mapy synoptycznej 

• wyjaśnia różnicę między klimatem 
lokalnym a mikroklimatem 

• analizuje klimatogramy głównych stref 
klimatycznych 

• rozpoznaje strefę klimatyczną  
na podstawie opisu lub klimatogramu 

• podaje cechy klimatu górskiego 

• oblicza średnią roczną temperaturę 
powietrza dla wybranej stacji 
meteorologicznej 

• oblicza średnią roczną amplitudę 
temperatury powietrza 

• wykazuje zależność ciśnienia 
atmosferycznego od temperatury 
powietrza 

• odróżnia prądy konwekcyjne 
(wstępujące i zstępujące) od wiatrów 

• analizuje powstawanie ośrodków 
barycznych na podstawie schematu 

• omawia krążenie powietrza  
w ośrodkach barycznych na półkuli 
północnej i półkuli południowej  
na podstawie schematu 

• wskazuje na mapie obszary 
występowania wiatrów stałych, 
okresowych i lokalnych 

• przedstawia warunki niezbędne do 
powstania opadu atmosferycznego 

• wskazuje przyczyny nierównomiernego 
rozkładu opadów atmosferycznych  
na Ziemi 

• rozpoznaje rodzaje opadów i osadów 
atmosferycznych 

• odróżnia front ciepły od frontu 
chłodnego na podstawie ich budowy  
i towarzyszących im zjawisk 
atmosferycznych 

• przedstawia podstawy prognozowania 
pogody 

• podaje przykłady obszarów, na których 
występują zmienne warunki pogodowe 
w ciągu roku 

• porównuje uproszczoną mapę pogody 
z mapą synoptyczną 

• wyjaśnia znaczenie prognozowania 
pogody dla gospodarki 

• omawia czynniki klimatotwórcze 
kształtujące klimat na Ziemi 

• wymienia obszary o specyficznym 
klimacie lokalnym w Polsce 

• oblicza temperaturę powietrza na 
podstawie gradientu adiabatycznego 

• wyjaśnia przyczyny zróżnicowania 
ciśnienia atmosferycznego na Ziemi 

• wyjaśnia na podstawie schematu, czym 
jest globalna cyrkulacja atmosferyczna  

• wyjaśnia genezę wiatrów stałych, 
okresowych i lokalnych 

• omawia na podstawie klimatogramu 
wielkość rocznej sumy opadów 
atmosferycznych we własnym regionie 

• opisuje zjawiska towarzyszące ciepłym 
i chłodnym frontom atmosferycznym 

• analizuje mapy synoptyczne i zdjęcia 
satelitarne w celu przygotowania 
prognozy pogody 

• przedstawia na wybranych przykładach 
wpływ czynników meteorologicznych  
i geograficznych na poszczególne 
elementy pogody 

• omawia ekstremalne zjawiska 
atmosferyczne: burze, trąby 
powietrzne, szkwały 

• podaje czynniki warunkujące 
mikroklimat miejsca, w którym 
znajduje się szkoła 

• charakteryzuje i porównuje strefy 
klimatyczne i typy klimatów na Ziemi  
i uzasadnia ich zasięgi 

• rozpoznaje strefę klimatyczną i typ 
klimatu na podstawie rocznego 
przebiegu temperatury powietrza 
 i sum opadów atmosferycznych 

• opisuje cechy klimatu lokalnego  
w miejscu zamieszkania 

• formułuje prawidłowości dotyczące 
zróżnicowania rocznej amplitudy 
temperatury powietrza na Ziemi 

• omawia ekstremalne wartości 
temperatury na świecie  

• wskazuje na mapie obszary 
występowania ekstremalnych 
temperatur na Ziemi 

• wyjaśnia mechanizm cyrkulacji 
powietrza w strefie 
międzyzwrotnikowej i w wyższych 
szerokościach geograficznych 

• wyjaśnia przyczyny występowania strefy 
podwyższonego i obniżonego ciśnienia 
na kuli ziemskiej 

• omawia znaczenie wiatrów stałych, 
okresowych i lokalnych dla przebiegu 
pogody 

• wyjaśnia przyczyny występowania 
dużych sum opadów atmosferycznych 
w strefie klimatów równikowych 

• omawia charakterystyczne zmiany 
pogody w czasie przemieszczania się 
frontów atmosferycznych 

• interpretuje meteorologiczne zdjęcia 
satelitarne 

• omawia dynamikę zmian zachodzących 
w atmosferze, ukazuje związane z nimi 
zagrożenia i skutki tych zmian 

• wyjaśnia przyczyny modyfikujące 
przebieg stref klimatycznych 

• wyjaśnia, na czym polega strefowość 
klimatów na Ziemi 

• wyjaśnia wpływ lokalnych czynników  
na klimat wybranych regionów 



17 

 

• opisuje typy klimatów na podstawie 
klimatogramów i mapy klimatycznej 

• wykazuje różnice między klimatem 
morskim a klimatem kontynentalnym 

• opisuje klimaty strefowe i astrefowe  

IV. Hydrosfera 

Uczeń: 

• wyjaśnia znaczenie terminu hydrosfera 
oraz podaje charakterystyczne cechy 
hydrosfery 

• wymienia elementy składowe cyklu 
hydrologicznego 

• przedstawia podział wszechoceanu  
na mapie świata 

• wyjaśnia, czym różni się morze  
od oceanu 

• wymienia rodzaje mórz 

• wskazuje na mapie wybrane morza  
i zatoki i podaje ich nazwy 

• wymienia cechy wody morskiej 

• odczytuje z mapy zasolenie wody  
na podstawie izohalin 

• wymienia rodzaje prądów morskich 

• rozróżnia rodzaje pływów morskich 

• wyjaśnia znaczenie terminów: rzeka, 
dorzecze, system rzeczny, zlewisko 

• wyróżnia rodzaje rzek 

• wskazuje na mapie świata przykładowe 
rzeki główne, systemy rzeczne  
i zlewiska  

• wymienia podstawowe typy ustrojów 
rzecznych 

• wymienia kryteria klasyfikacji jezior 

• wymienia funkcje sztucznych 
zbiorników wodnych 

• wyjaśnia znaczenie terminów: lodowiec 
górski, lądolód, granica wiecznego 
śniegu 

• wymienia formy występowania lodu  
na Ziemi 

• wymienia typy lodowców górskich 

Uczeń: 

• omawia cykl hydrologiczny  
na podstawie schematu 

• przedstawia bilans wodny na Ziemi  
i jego zróżnicowanie w różnych 
warunkach klimatycznych 

• wskazuje na mapie obszary o deficycie 
oraz nadmiarze wody 

• wymienia cechy fizykochemiczne wód 
morskich 

• charakteryzuje gęstość wody morskiej 

• wymienia rodzaje ruchów wody 
morskiej 

• przedstawia rozkład prądów morskich 
na świecie na podstawie mapy 

• omawia genezę tsunami 

• wymienia przyczyny powstawania 
pływów morskich 

• omawia system rzeczny wraz  
z dorzeczem na podstawie schematu 

• charakteryzuje na podstawie mapy sieć 
rzeczną na poszczególnych 
kontynentach 

• wymienia rodzaje zasilania rzek 

• omawia rozmieszczenie jezior na kuli 
ziemskiej 

• wskazuje na mapie największe 
sztuczne zbiorniki wodne 

• wyjaśnia różnicę między lodowcem 
górskim a lądolodem 

• wymienia części składowe lodowca 
górskiego 

• wskazuje na mapie świata obszary 
występowania lodowców górskich  
i lądolodów 

• wskazuje na mapie świata obszary 
występowania wieloletniej zmarzliny 

Uczeń: 

• analizuje rodzaje i wielkość zasobów 
wodnych na Ziemi 

• podaje przyczyny zróżnicowania 
zasolenia wód morskich 

• oblicza zasolenie wody w procentach 

• wyjaśnia przyczyny zróżnicowania 
zasolenia mórz 

• omawia problem zanieczyszczenia wód 
morskich 

• podaje przyczyny występowania 
poszczególnych rodzajów ruchów 
wody morskiej 

• omawia falowanie wiatrowe  
i przyczyny powstawania fal morskich 

• charakteryzuje prądy morskie, ich 
rodzaje oraz rozkład na świecie 

• omawia skutki tsunami 

• omawia mechanizm powstawania 
pływów wskutek oddziaływania 
Księżyca i Słońca 

• określa rolę rzek w obiegu wody  
na Ziemi 

• omawia przyczyny zróżnicowania sieci 
rzecznej na Ziemi 

• opisuje cechy ustrojów rzecznych  
na świecie 

• przedstawia uwarunkowania 
występowania jezior na Ziemi 

• analizuje plany batymetryczne 
wybranych jezior 

• porównuje kształt i głębokość jezior 
różnych typów 

• opisuje warunki powstawania 
lodowców 

• omawia proces powstawania lodu 
lodowcowego 

Uczeń: 

• opisuje rodzaj i wielkość zasobów 
wodnych w swoim regionie 

• omawia rolę retencji w cyklu 
hydrologicznym 

• przedstawia zróżnicowanie 
temperatury wód oceanicznych 

• wyjaśnia przyczyny zróżnicowania 
termicznego mórz w układzie 
pionowym i układzie poziomym 

• objaśnia mechanizm powstawania 
powierzchniowych prądów morskich  
i ich układ 

• wyjaśnia powstawanie upwellingu 
przybrzeżnego na podstawie ilustracji 

• prezentuje ustrój rzeki płynącej 
najbliżej szkoły 

• omawia znaczenie przyrodnicze  
i gospodarcze wielkich rzek na 
wybranym przykładzie ze świata 

• charakteryzuje genetyczne typy jezior 

• rozpoznaje wybrane typy genetyczne 
jezior na podstawie planów 
batymetrycznych 

• wyjaśnia przyczyny odmiennej 
wysokości występowania granicy 
wiecznego śniegu w różnych 
szerokościach geograficznych 

• charakteryzuje typy lodowców górskich 
na podstawie fotografii oraz ilustracji  

• omawia proces powstawania bariery 
lodowej i góry lodowej 

• przedstawia uwarunkowania 
występowania wód podziemnych 

• opisuje rodzaje wód podziemnych 
występujących w okolicach szkoły 

Uczeń: 

• wykazuje znaczenie wody dla 
funkcjonowania systemu 
przyrodniczego Ziemi 

• omawia wpływ prądów morskich  
na życie i gospodarkę człowieka 

• omawia ruch cząsteczek wody podczas 
falowania oraz parametry fali na 
podstawie schematu 

• omawia mechanizm ENSO i jego wpływ 
na środowisko geograficzne 

• wykazuje na przykładach zależność sieci 
rzecznej od budowy geologicznej  
i rzeźby terenu 

• rozpoznaje ustrój rzeczny wybranych 
rzek świata, Europy i Polski 

• omawia znaczenie jezior w życiu  
i działalności człowieka 

• omawia wpływ zanikania pokrywy 
lodowej w obszarach 
okołobiegunowych na gospodarkę, 
życie mieszkańców i ich tożsamość 
kulturową 

• omawia znaczenie gospodarcze wód 
podziemnych 
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• wskazuje na mapie obszary 
występowania wód artezyjskich  
na Ziemi 

• wymienia obszary występowania 
gejzerów 

 

• charakteryzuje rodzaje wód 
podziemnych na podstawie schematu 

• analizuje schemat basenu artezyjskiego 

• omawia powstawanie źródeł i ich 
rodzaje na podstawie ilustracji 

 

• opisuje cechy lądolodu Antarktydy  
i Grenlandii 

• omawia warunki powstawania 
wieloletniej zmarzliny  

• klasyfikuje wody podziemne 

• charakteryzuje wody artezyjskie  
i subartezyjskie oraz podaje różnice 
między nimi 

• przedstawia warunki powstawania 
źródeł 

• opisuje typy wód mineralnych  

• omawia mechanizm funkcjonowania 
gejzerów 

 

V. Procesy wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi 

Uczeń: 

• wyjaśnia znaczenie terminów: litosfera, 
skorupa ziemska, prądy konwekcyjne 

• wymienia warstwy wnętrza Ziemi 

• wymienia główne pierwiastki i minerały 
budujące skorupę ziemską 

• wyjaśnia znaczenie terminów: skała, 
minerał 

• wymienia główne rodzaje skał 
występujących na Ziemi 

• wyjaśnia, czym są procesy endogeniczne 
i klasyfikuje je 

• wskazuje na mapie główne płyty 
litosfery i ich granice, grzbiety 
śródoceaniczne, strefy subdukcji i ryftu 

• wymienia orogenezy w historii Ziemi 

• wymienia deformacje tektoniczne 

• wyjaśnia znaczenie terminów: 
plutonizm, wulkanizm, trzęsienia ziemi, 
obszary sejsmiczne, obszary 
asejsmiczne 

• odróżnia intruzje zgodne od 
niezgodnych 

• odróżnia wulkany czynne od wygasłych 

• wymienia produkty erupcji 
wulkanicznych 

• podaje różnicę między epicentrum  
a hipocentrum trzęsienia ziemi 

• podaje przykłady wybranych trzęsień 
ziemi występujących na świecie  

Uczeń: 

• opisuje cechy budowy wnętrza Ziemi 

• wymienia powierzchnie nieciągłości we 
wnętrzu Ziemi 

• podaje różnice między minerałem  
a skałą 

• rozpoznaje minerały skałotwórcze 

• opisuje warunki powstawania różnych 
rodzajów skał 

• podaje przykłady skał o różnej genezie 

• wskazuje na mapie obszary 
występowania najbardziej 
rozpowszechnionych skał 

• omawia podstawowe założenia teorii 
tektoniki płyt litosfery 

• prezentuje typy granic płyt litosfery  
z wykorzystaniem mapy tematycznej 

• odróżnia ruchy górotwórcze od ruchów 
epejrogenicznych 

• wymienia typy genetyczne gór 

• podaje przykłady różnych typów 
genetycznych gór 

• wskazuje na mapie obszary 
występowania ruchów 
epejrogenicznych 

• opisuje warunki powstawania 
wulkanów na podstawie schematu 

• omawia rozmieszczenie wulkanów  
na Ziemi 

• przedstawia rodzaje trzęsień ziemi 

Uczeń: 

• opisuje skład chemiczny i właściwości 
fizyczne poszczególnych warstw 
wnętrza Ziemi 

• opisuje stopień geotermiczny 

• wskazuje różnice między skorupą 
kontynentalną a skorupą oceaniczną 

• charakteryzuje wybrane skały o różnej 
genezie  

• rozpoznaje wybrane skały 

• wymienia przyczyny wzajemnego 
przemieszczania się płyt skorupy 
ziemskiej 

• omawia procesy spredingu i subdukcji 
na podstawie infografiki 

• wskazuje na mapie świata przykłady 
gór powstałych w wyniku kolizji płyt 
litosfery 

• charakteryzuje typy genetyczne gór  
i podaje ich cechy 

• rozpoznaje na podstawie schematów 
deformacje tektoniczne 

• podaje przyczyny ruchów 
epejrogenicznych 

• omawia procesy plutoniczne i podaje 
ich skutki 

• charakteryzuje typy intruzji 
magmatycznych 

• omawia budowę wulkanu  

Uczeń: 

• opisuje zmiany temperatury, ciśnienia  
i gęstości zachodzące we wnętrzu 
Ziemi wraz ze wzrostem głębokości 

• oblicza temperaturę w głębi skorupy 
ziemskiej na podstawie stopnia 
geotermicznego 

• przedstawia genezę skał magmowych, 
osadowych i przeobrażonych 

• przedstawia gospodarcze zastosowanie 
skał  

• wyjaśnia mechanizm działania prądów 
konwekcyjnych 

• charakteryzuje powstawanie gór  
w wyniku kolizji płyt litosfery  
na podstawie schematu 

• podaje przykłady świadczące o ruchach 
pionowych skorupy ziemskiej 

• opisuje etapy powstawania gór 
fałdowych i zrębowych 

• omawia wpływ ruchu płyt litosfery  
na genezę procesów endogenicznych 

• prezentuje typy wulkanów ze względu 
na przebieg erupcji i rodzaj materiału 

• podaje przykłady negatywnych  
i pozytywnych skutków erupcji 
wulkanicznych 

• wykazuje zależność między ruchami 
płyt skorupy ziemskiej  
a rozmieszczeniem wulkanów 

Uczeń: 

• wskazuje wpływ budowy wnętrza 
Ziemi na genezę procesów 
endogenicznych 

• podaje przykłady występowania  
i wykorzystania skał we własnym 
regionie 

• wyjaśnia wpływ procesów 
geologicznych na powstawanie 
głównych struktur tektonicznych  
na wybranych przykładach 

• wskazuje różnice w procesach 
powstawania wybranych gór,  
np. Himalajów i Andów 

• wymienia przykłady wpływu zjawisk 
wulkanicznych na środowisko 
przyrodnicze i działalność człowieka 

• rozpoznaje skały występujące  
w najbliższej okolicy na powierzchni 
lub użyte w znajdujących się tam 
budynkach i budowlach  

• omawia zależność pomiędzy wiekiem 
orogenezy a wysokością gór 

• podaje przykłady skutków 
występowania procesów 
epejrogenicznych i izostatycznych 

• wykazuje zależność wielkich form 
rzeźby terenu od budowy skorupy 
ziemskiej na przykładach ze świata 
i z Europy 
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• podaje przyczyny ruchów 
epejrogenicznych 

• wyjaśnia znaczenie terminu ruchy 
izostatyczne 

• odczytuje dane z krzywej 
hipsograficznej  

• wskazuje na mapie najgłębsze rowy 
oceaniczne na Ziemi i podaje ich nazwy 

• wyjaśnia znaczenie terminu 
skamieniałość przewodnia 

• wskazuje na mapie rozmieszczenie 
obszarów sejsmicznych na Ziemi 

• wymienia podobieństwa i różnice 
między ruchami epejrogenicznymi  
a izostatycznymi 

• charakteryzuje ukształtowanie 
poziome i pionowe powierzchni Ziemi  

• omawia podział dziejów Ziemi 

• omawia etapy powstawania 
skamieniałości na podstawie schematu 

• wskazuje na mapie ważniejsze wulkany 
i określa ich położenie w stosunku  
do granic płyt litosfery 

• omawia przyczyny trzęsień ziemi 

• charakteryzuje skalę Richtera i skalę 
Mercallego 

• przedstawia rozchodzenie się fal 
sejsmicznych na podstawie ilustracji 

• omawia wielkie formy ukształtowania 
lądów i dna oceanicznego 

• wskazuje na mapie batymetrycznej 
wielkie formy dna oceanicznego  

• omawia metody odtwarzania dziejów 
Ziemi 

• przedstawia najważniejsze wydarzenia 
geologiczne i przyrodnicze w dziejach 
Ziemi (fałdowania, transgresje  
i regresje morskie, zlodowacenia, 
rozwój świata organicznego) 

• rozpoznaje okres geologiczny  
na podstawie opisu 

• wykazuje zależność między ruchami 
płyt skorupy ziemskiej a obszarami 
występowania trzęsień ziemi 

• wskazuje negatywne skutki trzęsień 
ziemi i erupcji wulkanicznych 

• omawia wpływ procesów 
geologicznych na ukształtowanie 
powierzchni Ziemi  

• analizuje tabelę stratygraficzną 

• wyjaśnia znaczenie skamieniałości 
przewodnich w odtwarzaniu dziejów 
Ziemi 

• analizuje oraz interpretuje mapy  
i profile geologiczne 

• prezentuje zasady ustalania wieku 
względnego i wieku bezwzględnego 
skał oraz wydarzeń geologicznych 

• rozpoznaje okres geologiczny na 
podstawie zestawu skamieniałości 
przewodnich 

• odtwarza wydarzenia geologiczne  
i przyrodnicze w dziejach Ziemi  
na podstawie profilu geologicznego 

VI. Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi 

Uczeń: 

• klasyfikuje procesy egzogeniczne 
kształtujące powierzchnię Ziemi 

• wyjaśnia znaczenie terminów: 
wietrzenie, zwietrzelina 

• wyróżnia rodzaje wietrzenia (fizyczne, 
chemiczne, biologiczne) 

• wymienia produkty wietrzenia 

• wymienia rodzaje ruchów masowych 

• wyjaśnia znaczenie terminu kras 

• wymienia skały rozpuszczalne przez 
wodę 

• wymienia podstawowe formy krasowe 

• wymienia elementy doliny rzecznej  
na podstawie schematu 

• wymienia rodzaje erozji rzecznej 

• wymienia typy ujść rzecznych 

• wskazuje na mapie delty i ujścia 
lejkowate 

• wyjaśnia znaczenie terminów: lodowiec 
górski, lądolód 

Uczeń: 

• wymienia czynniki wpływające  
na efekty procesów zewnętrznych 

• wymienia czynniki decydujące  
o intensywności wietrzenia na kuli 
ziemskiej 

• omawia procesy krasowe 

• omawia właściwości rozpuszczające 
wody 

• odróżnia formy krasu 
powierzchniowego od krasu 
podziemnego 

• odróżnia terasę zalewową od terasy 
nadzalewowej 

• odróżnia erozje wgłębną, wsteczną  
i boczną 

• wskazuje na mapie delty i ujścia 
lejkowate 

• wymienia formy rzeźby terenu 
powstałe wskutek rzeźbotwórczej 
działalności lodowców 

Uczeń: 

• omawia procesy zewnętrzne 
modelujące powierzchnię Ziemi 
(erozja, transport, akumulacja)  

• charakteryzuje zjawiska wietrzenia 
fizycznego, chemicznego  
i biologicznego 

• przedstawia formy i produkty powstałe 
w wyniku poszczególnych rodzajów 
wietrzenia 

• omawia rozwój rzeźby terenu 
powstałej pod wpływem ruchów 
masowych 

• przedstawia czynniki wpływające  
na przebieg zjawisk krasowych 

• przedstawia uwarunkowania tempa 
rozpuszczania skał 

• omawia cechy rzeźby krasowej 

• wskazuje na mapie obszary krasowe 
znane na świecie, w Europie i w Polsce  

Uczeń: 

• omawia intensywność poszczególnych 
rodzajów wietrzenia na Ziemi 
na podstawie schematu  

• omawia skutki procesu wietrzenia 

• omawia genezę wybranych form 
krasowych powierzchniowych  
i podziemnych 

• omawia skutki ruchów masowych 

• omawia sposoby zapobiegania ruchom 
masowych oraz minimalizowania ich 
następstw  

• wymienia etapy rozwoju form krasu 
powierzchniowego 

• podaje cechy rzeźbotwórczej 
działalności rzeki – erozji, transportu, 
akumulacji – w jej górnym, środkowym 
i dolnym biegu  

• analizuje powstawanie meandrów  
na podstawie schematu 

Uczeń: 

• wyjaśnia przyczyny zróżnicowania 
procesów rzeźbotwórczych rzek, 
wiatru, lodowców i lądolodów, mórz 
oraz wietrzenia 

• omawia skutki rzeźbotwórczej 
działalności rzek, wiatru, lodowców  
i lądolodów, mórz oraz wietrzenia 

• wykazuje wpływ czynników 
przyrodniczych i działalności człowieka 
na grawitacyjne ruchy masowe 

• przedstawia przykłady ograniczeń  
w zakresie zagospodarowania terenu, 
wynikające z budowy geologicznej 
podłoża, rzeźby terenu  
i grawitacyjnych ruchów masowych 

• wyjaśnia przyczyny zróżnicowania 
procesów rzeźbotwórczych (erozji  
i akumulacji) na poszczególnych 
odcinkach rzeki (górnym, środkowym  
i dolnym) 
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• wymienia rodzaje moren 

• rozróżnia formy rzeźby terenu 
powstałe wskutek działalności 
lodowców górskich i lądolodów  
na ilustracji oraz fotografii 

• wyjaśnia znaczenie terminów: abrazja, 
klif, plaża, mierzeja 

• wymienia czynniki kształtujące 
wybrzeża morskie 

• wymienia czynniki wpływające  
na intensywność rzeźbotwórczej 
działalności wiatru 

• wymienia rodzaje wydm 

• wymienia rodzaje pustyń 

• podaje nazwy największych pustyń  
na Ziemi 

• omawia powstawanie różnych typów 
moren 

• wymienia przykłady niszczącej  
i budującej działalności morza 

• rozróżnia typy wybrzeży na podstawie 
map i fotografii 

• wymienia formy terenu powstałe  
w wyniku rzeźbotwórczej działalności 
wiatru 

• wyjaśnia różnice między wydmą 
paraboliczną a barchanem  

• porównuje cechy rzeki w biegach 
górnym, środkowym i dolnym 

• rozpoznaje na rysunkach i fotografiach 
formy powstałe w wyniku 
rzeźbotwórczej działalności rzek 

• charakteryzuje typy ujść rzecznych  
na podstawie mapy i zdjęć 
satelitarnych 

• klasyfikuje formy rzeźby polodowcowej 
na formy erozyjne i formy 
akumulacyjne 

• charakteryzuje formy rzeźby terenu 
powstałe wskutek działalności 
lodowców górskich i lądolodów 

• wymienia czynniki wpływające  
na tempo cofania się wybrzeży 
klifowych 

• przedstawia proces powstawania 
mierzei na podstawie schematu 

• charakteryzuje formy rzeźby terenu 
powstałe wskutek rzeźbotwórczej 
działalności morza (klif, mierzeja)  

• omawia uwarunkowania procesów 
eolicznych 

• omawia warunki tworzenia się wydm 

• opisuje niszczącą, transportową  
i akumulacyjną działalność lodowców 

• charakteryzuje krajobraz 
młodoglacjalny 

• omawia procesy i formy na wybrzeżu 
stromym 

• porównuje typy wybrzeży morskich 
oraz podaje ich podobieństwa i różnice 

• charakteryzuje niszczącą, 
transportującą i budującą działalność 
wiatru 

• rozróżnia formy rzeźby erozyjnej  
i akumulacyjnej działalności wiatru  
na podstawie fotografii 

• opisuje fazy rozwoju zakola rzecznego  
i powstawanie starorzecza  
na podstawie ilustracji 

VII. Pedosfera i biosfera 

Uczeń: 

• wyjaśnia znaczenie terminów: gleba, 
przydatność rolnicza gleb, żyzność, 
urodzajność 

• rozróżnia gleby strefowe, śródstrefowe  
i niestrefowe 

• rozróżnia podstawowe profile glebowe 

• wyjaśnia znaczenie terminu formacje 
roślinne 

• podaje nazwy formacji roślinnych 

• wskazuje na mapie zasięg 
występowania głównych stref 
roślinnych 

• wymienia charakterystyczne gatunki 
roślinne w każdej ze stref roślinnych 

• wymienia piętra roślinne  
na przykładzie Tatr 

Uczeń: 

• charakteryzuje najważniejsze poziomy 
glebowe na podstawie ilustracji profili 
glebowych 

• wskazuje na mapie rozmieszczenie 
głównych typów gleb strefowych  
i niestrefowych  

• podaje charakterystyczne cechy 
głównych stref roślinnych na Ziemi 

• porównuje piętrowość w wybranych 
górach świata  

Uczeń: 

• przedstawia uwarunkowania 
powstawania gleb 

• omawia podstawowe profile glebowe 

• omawia cechy głównych typów gleb 
strefowych, śródstrefowych  
i niestrefowych 

• wyjaśnia różnicę między żyznością  
a urodzajnością 

• opisuje rozmieszczenie i warunki 
występowania głównych stref 
roślinnych na świecie 

• charakteryzuje piętra roślinne na 
wybranych obszarach górskich 

• podaje wspólne cechy piętrowości  
na przykładzie wybranych gór świata 

Uczeń: 

• charakteryzuje czynniki glebotwórcze  
i procesy glebotwórcze, w tym 
zachodzące na obszarze, na którym 
znajduje się szkoła 

• dopasowuje do profili glebowych 
odpowiednie nazwy gleb  

• omawia przydatność rolniczą 
wybranych typów gleb na świecie 

• omawia czynniki wpływające  
na piętrowe zróżnicowanie roślinności 
na Ziemi 

Uczeń: 

• analizuje profil glebowy i rozpoznaje 
proces glebotwórczy 

• wskazuje przyczyny zróżnicowania 
profili glebowych poszczególnych 
typów gleb 

• wskazuje zależność między klimatem  
a występowaniem typów gleb  
i formacji roślinnych w układzie 
strefowym 

• wykazuje zależność szaty roślinnej  
od wysokości nad poziomem morza 
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Opracował: Leszek Lechowicz 

Warsztaty terenowe 

Uczeń: 

• podaje współrzędne geograficzne 
miejsca odkrywki geologicznej  
za pomocą odbiornika GPS 

• wymienia i rozpoznaje dominujące 
skały widoczne w odkrywce 
geologicznej 

Uczeń: 

• porządkuje chronologicznie wydarzenia 
geologiczne w odkrywce geologicznej 

• wymienia struktury tektoniczne  
oraz ich elementy składowe widoczne 
w odkrywce geologicznej 

Uczeń: 

• analizuje odkrywkę geologiczną i na jej 
podstawie wnioskuje o przeszłości 
geologicznej regionu 

• rozpoznaje efekt procesów 
rzeźbotwórczych zachodzących  
w miejscu obserwacji terenowych 

Uczeń: 

• analizuje mapę geologiczną obszaru, 
na którym są prowadzone zajęcia 
terenowe, i porównuje ją  
z informacjami odczytanymi z odkrywki 
geologicznej 

• dokonuje obserwacji procesów 
geologicznych i geomorfologicznych 
zachodzących w okolicy miejsca 
zamieszkania 

Uczeń: 

• dostrzega prawidłowości dotyczące 
procesów geologicznych  
i geomorfologicznych w miejscu 
obserwacji 

• sporządza dokumentację  
z przeprowadzonych zajęć terenowych 
i przedstawia jej wyniki w wybranej 
formie 


