
 

 

 

 

 

Kryteria oceniania – geografia 
 

 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania geografii 

-potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji i wyszukiwać potrzebne 

wiadomości wykraczające poza obowiązujący program 

- systematycznie wzbogaca wiedzę geograficzną poprzez czytanie lektury geograficznej 

-ze sprawdzianów i kartkówek oraz ćwiczeń z mapą otrzymywał oceny bardzo dobre lub 

celujące 

-w czasie lekcji, jak i pracy pozalekcyjnej potrafi wykorzystać i powiązać wiedzę zdobytą 

podczas innych zajęć edukacyjnych 

- bierze udział w konkursach wiedzy geograficznej zdobywając w nich lokaty I-III. 

 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
-opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności przewidziany programem nauczania geografii 

- sprawnie posługuje się mapą 

-potrafi korzystać z różnych źródeł informacji 

- ze sprawdzianów i, kar4tkówek, ćwiczeń z mapą otrzymywał oceny bardzo dobre lub co 

najmniej dobre 

- jest aktywny na lekcji 

- bierze udział w konkursach wiedzy geograficznej 

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  
- opanował przewidziany programem nauczania geografii materiał w stopniu zadowalającym 

- ze sprawdzianów i, kartkówek, ćwiczeń z mapą otrzymywał oceny dobre lub dostateczne 

-poprawnie stosuje zdobyte wiadomości i samodzielnie potrafi rozwiązać typowe zadania i 

problemy 

- potrafi posługiwać się mapą 

- jest aktywny w czasie lekcji 

 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
- opanował treści najważniejsze w programie geografii 

-posiada proste wiadomości i umiejętności pozwalające rozwiązywać problemy i zadania o 

niskim stopniu trudności 

-ze sprawdzianów i kartkówek otrzymywał oceny dostateczne 

- potrafi w stopniu dostatecznym posługiwać się mapą 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
- ma braki w opanowaniu treści zawartych w podstawach programowych geografii, ale braki 

te nie uniemożliwiają mu dalszej nauki z tego przedmiotu 

- potrafi posługiwać się mapą przy pomocy nauczyciela 

- ze sprawdzianów, kartkówek i ćwiczeń z mapą otrzymywał oceny dopuszczające. 

 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 
- nie opanował wiedzy i umiejętności zawartych w podstawach programowych z geografii; co 

uniemożliwia mu dalsze przyswajanie nowych treści i naukę tego przedmiotu 

-nie potrafi posługiwać się mapą nawet przy pomocy nauczyciela 

- nie wykazuje chęci i zainteresowania w uzupełnieniu braków treści ujętych w podstawie 

programowej z geografii ze sprawdzianów , kartkówek, ćwiczeń z mapą otrzymywał oceny 

niedostateczne. 

 

Oceny z bieżących sprawdzianów i kartkówek zależą od ilości zdobytych punktów i SA 

przeliczane na stopnie według następującej skali: 

   

0%-29%- niedostateczny 

30%-50% - dopuszczający 

51%-64% - dostateczny 

65%-84% -dobry 

85%-94% - bardzo dobry 

95%-100% - celujący 
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