Wymagania edukacyjne z geografii - klasy V – VIII
Uczeń otrzyma ocenę celującą jeżeli:
 w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z geografii określone
programem nauczania,
 potrafi selekcjonować i hierarchizować wiadomości,
 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych,
 proponuje rozwiązania nietypowe,
 wykazuje się szczególnym zainteresowaniem przedmiotem,
 aktywnie pracuje na lekcjach.
Uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą jeżeli:
 opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
geografii,
 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
 samodzielnie interpretuje zjawiska zachodzące w przestrzeni geograficznej,
 rozumie relacje zachodzące między elementami środowiska,
 potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w
nowych sytuacjach,
 wykazuje się dużym zainteresowaniem przedmiotem,
 aktywnie pracuje na lekcji.
Uczeń otrzyma ocenę dobrą jeżeli:
 opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie
większości relacji zachodzących w przestrzeni geograficznej,
 poprawnie stosuje wiadomości,
 samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
 samodzielnie pracuje z podręcznikiem, atlasem i materiałami źródłowymi,
 aktywnie pracuje na lekcji.
Uczeń otrzyma ocenę dostateczną jeżeli:
 przejawia własną inicjatywę,
 próbuje porównywać, wnioskować, zajmować stanowisko,
 opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w
dalszym uczeniu się geografii,
 wyodrębnia, poprawnie nazywa i prosto opisuje rzeczy i zjawiska wraz z
lokalizacją,
 rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy
nauczyciela,
 analizuje podstawowe zależności,
 próbuje porównywać, wnioskować i zajmować określone stanowisko.
Uczeń otrzyma ocenę dopuszczającą jeżeli:
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 opanował podstawowe wiadomości i umiejętności w ograniczonym zakresie, a
braki w wiadomościach i umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania
przez niego podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki,
 posiada wiedzę i umiejętności, które umożliwiają mu świadomy udział w lekcji,
 rozwiązuje, często przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu
trudności,
 ma braki w podstawowych wiadomościach, lecz przy pomocy nauczyciela potrafi
je nadrabiać,
 przejawia gotowość do przyswajania nowych wiadomości i poprawy ocen
niedostatecznych .
Uczeń otrzyma ocenę niedostateczną jeżeli:
 nie opanował wiadomości i umiejętności koniecznych do uzyskania oceny
dopuszczającej w zakresie wymagań określonych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego z geografii,
 nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o
niewielkim (elementarnym) stopniu trudności,
 nie podporządkowuje się instrukcjom nauczyciela i nie współpracuje z nim,
 nie korzysta z form pomocy uzupełnienia braków edukacyjnych stworzonych
przez szkołę,
 nie potrafi korzystać z podstawowych źródeł informacji geograficznej tj. map
ogólnogeograficznych i map tematycznych.
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