
WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 
 Z GEOGRAFII W KLASIE I LICEUM -ROZSZERZENIE /4-letnie/

 Klasa: 1 LO poziom rozszerzony

Podręcznik:  Oblicza geografii – zakres rozszerzony R. Malarz, M. Więckowski, P. Kroh,
            Wyd. Nowa Era, Maturalne Karty Pracy cz.1

Atlas:  Polska, kontynenty, świat, Wyd. Nowa Era

Poziomy wymagań:

-  konieczne –  obejmują  wiadomości  i  umiejętności,  które  umożliwiają  uczniowi  świadomy
udział  w  lekcji,  a  także  wykonywanie  przez  ucznia  prostych  zadań  związanych  z  życiem
codziennym;

-  podstawowe-  określają  wiadomości  i  umiejętności  ważne  i  najbardziej  uniwersalne,
stosunkowo  łatwe  do  opanowania  i  użyteczne  w  życiu  codziennym  oraz  niezbędne  do
kontynuowania nauki na wyższych poziomach;

-  rozszerzające  –  dotyczą  wiadomości  i  umiejętności  trudniejszych,  wspierających  tematy
podstawowe. Pośrednio mogą być użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia;

-  dopełniające – zakładają opanowanie treści  podstawy programowej kształcenia ogólnego
z  geografii  zawarte  w  wymaganiach  koniecznych,  podstawowych,  rozszerzających
i dopełniających. Określają wiadomości i umiejętności trudne do przyswojenia, złożone oraz
o charakterze problemowym.

-  wykraczające  -  obejmują  w  całości  treści  podstawy  programowej  kształcenia  ogólnego
z  geografii  zawarte  w  wymaganiach  koniecznych,  podstawowych,  rozszerzających,
dopełniających  i  wykraczających.   Dotyczą  zagadnień  szczególnie  złożonych  i  twórczych
naukowo.

Kryteria stopni szkolnych:

 Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 opanował  w całości  treści  wykraczające,  potrafi  je  selekcjonować  i  hierarchizować,
samodzielnie analizuje i interpretuje zjawiska geograficzne, ocenia i wyciąga wnioski
na  podstawie  materiałów  źródłowych,  samodzielnie  rozwiązuje  postawione  mu
problemy,  proponuje  rozwiązania  nietypowe,  posiada  umiejętność  myślenia
geograficznego, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia 

              lub
 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i innych, kwalifikując się

do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne
porównywalne osiągnięcia.



Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 opanował treści dopełniające, potrafi samodzielnie interpretować zjawiska oraz bronić
swych poglądów;

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy
teoretyczne lub praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną
wiedzę do rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach

 sprawnie  posługuje  się  terminologią  geograficzną  oraz  mapami  geograficznymi,
umiejętnie  ocenia,  interpretuje  i  analizuje  zjawiska  geograficzne,  dostrzega  związki
i  zależności  zachodzące  w  środowisku  geograficznym,  posiada  zdolność  myślenia
geograficznego. 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 przyswoił  treści  rozszerzające,  właściwie  stosuje  terminologię  przedmiotową,
aktywnie uczestniczy w zajęciach oraz stosuje wiadomości w sytuacjach typowych wg
wzorów  znanych  z  lekcji  i  podręcznika,  a  także  rozwiązuje  typowe  problemy
z  wykorzystaniem  poznanych  metod.  Ponadto  samodzielnie  pracuje
z podręcznikiem i materiałami źródłowymi.

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 opanował wiadomości podstawowe i z niewielką pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać
podstawowe  problemy.  Analizuje  podstawowe  zależności,  próbuje  porównywać,
wnioskować i zajmować określone stanowiska.

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 przyswoił  treści  konieczne,  z  pomocą  nauczyciela  jest  w  stanie  nadrobić  braki
w podstawowych umiejętnościach;

 rozwiązuje  (wykonuje)  zadania  teoretyczne  lub  praktyczne  typowe  o  niewielkim
stopniu trudności

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 nie opanował wiadomości i  umiejętności  w zakresie wymagań koniecznych,  a  braki
w  wiadomościach  i  umiejętnościach  uniemożliwiają  dalsze  zdobywanie  wiedzy
z tego przedmiotu 

 nie jest  w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu
trudności

 nie  potrafi  korzystać  z  mapy,  zlokalizować  głównych  obiektów  geograficznych  na
mapie, błędnie analizuje zjawiska geograficzne



Formy bieżącego sprawdzania postępów ucznia.

Forma Zakres treści Częstotliwość Zasady

 P
ra

ce
 p

is
em

n
e

sprawdziany
pisemne
(trwające 30 
min
lub dłużej)

• jeden dział lub 
połowa 
obszernego 
działu 

minimum dwie 
oceny w 
okresie

• zapowiadane 
przynajmniej z 
tygodniowym
wyprzedzeniem
• adnotacja w e – 
dzienniku 
• w miarę możliwości 
poprzedzone lekcją 
powtórzeniową, na której 
nauczyciel informuje 
uczniów o narzędziach 
sprawdzających
• termin oddania 
ocenionych prac – 2 
tygodnie

kartkówki
(trwające
do 20 min)

• zagadnienia z 
trzech ostatnich 
tematów 
lekcyjnych

minimum dwie 
oceny z  
kartkówki lub 
odpowiedzi 
ustnej  oraz 
minimum dwie 
oceny z 
aktywności, 
kart pracy, 
pracy w 
grupach, 
projektów lub 
zadań 
domowych w 
okresie

• bez zapowiedzi lub 
zapowiedziane z  
wyprzedzeniem – ustnie 
lub przez e-dziennik; na 
lekcji poprzedzającej 
kartkówkę
• termin oddania 
ocenionych prac – 1 
tydzień

 P
ra

ce
 d

om
ow

e

pisemne • materiał 
nauczania z 
bieżącej lekcji lub
przygotowanie 
materiału 
dotyczącego 
nowego tematu

• ocenie może podlegać 
wybiórczo kilka prac

w innej 
formie

• prace 
badawcze, np.: 
prowadzenie 
doświadczeń, 
wykonywanie 
modeli
• prace 
dodatkowe, np.: 
wykonywanie 
plakatów, 
planszy, pomocy 
dydaktycznych

Odpowiedzi ustne • dana partia 
materiału - 
maksymalnie 3 
ostatnie lekcje

• bez zapowiedzi



Znajomość mapy • lista obiektów 
geograficznych 
podanych przez 
nauczyciela

• zapowiedziane 
przynajmniej z 
tygodniowym 
wyprzedzeniem 
( adnotacja w e –
dzienniku) 

Praca na lekcji
(indywidualna
lub zespołowa)

• bieżący 
materiał 
nauczania 

• ocenie podlegają: 
aktywność, 
zaangażowanie, 
umiejętność pracy 
samodzielnej oraz praca w
grupie

Pozostałe ustalenia dotyczące sposobów bieżącego sprawdzania 
postępów ucznia

1. Sprawdziany pisemne

 Sprawdziany pisemne są obowiązkowe.
 Uczeń,  który  nie  zgłosił  się  na  sprawdzian  z  przyczyn  usprawiedliwionych,  musi

przystąpić do niego w ciągu dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły w terminie
uzgodnionym z nauczycielem.

 w  przypadku  nieobecności  nieusprawiedliwionej  lub  gdy  uczeń  unika  wyznaczenia
terminu,  nauczyciel  ma  prawo  zobowiązać  go  do  napisania  sprawdzianu
w terminie przez siebie wyznaczonym, bez wcześniejszego poinformowania ucznia.  

 Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z pracy kontrolnej jednogodzinnej
w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania oficjalnej informacji o uzyskanej ocenie 

2. Sposób oceniania prac pisemnych.

Oceny prac pisemnych dokonuje się zgodnie z podaną niżej skalą procentową. 

                                                                 0  –   34 %                                    niedostateczny
                               35 – 50 %                                       dopuszczający

                                                                51 – 74 %                                      dostateczny
                                                                75 – 89 %                                      dobry 

                                                90 – 100 %                                    bardzo dobry
                                                100% + zadanie dodatkowe -  celujący

3. Kartkówki

Nieobecność ucznia na kartkówce nie zobowiązuje go do zaliczania danej partii materiału.



4. Odpowiedzi ustne

Oceny Kryteria
celujący odpowiedź bezbłędna, samodzielna, wyczerpująca; uczeń potrafi 

wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w sytuacjach 
problemowych i nietypowych

bardzo dobry odpowiedź bezbłędna, samodzielna, wyczerpująca
dobry odpowiedź bezbłędna, samodzielna, niepełna
dostateczny odpowiedź nie w pełni samodzielna, pojawiają się błędy 

merytoryczne
dopuszczający odpowiedź niesamodzielna, pomijająca istotne treści merytoryczne
niedostateczny odpowiedź niesamodzielna, poważne błędy merytoryczne lub brak 

odpowiedzi
Przy  wystawieniu  oceny  za  odpowiedź  ustną  nauczyciel  powinien  przekazać  uczniowi
informację zwrotną.

5. Nieprzygotowanie do zajęć

Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej bez usprawiedliwienia dwa razy
w półroczu. W przypadkach losowych, na prośbę rodzica, może być nieprzygotowany po raz
drugi.  O powyższym fakcie uczeń jest zobowiązany poinformować nauczyciela na początku
lekcji. Swoje nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed każdą lekcją. Nieprzygotowanie, o którym
mowa wyżej, obejmuje również zadania domowe oraz braki zeszytów z pracami domowymi.
Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji.
Brak  podręcznika  (1  na  dwoje  uczniów)  lub  innych  koniecznych  materiałów (  np.  atlasu)
uniemożliwiający pracę na lekcji jest równoznaczne z nieprzygotowaniem ucznia do zajęć.

6. Znajomość mapy:

Każdy uczeń jest zobowiązany zaliczyć w formie ustnej lub pisemnej opanowanie  znajomości
mapy z obiektów geograficznych podanych przez nauczyciela na początku roku szkolnego. 

7. Prace domowe

Częste braki zadań domowych i zeszytu przedmiotowego (ponad zasadę ustaloną) mogą być
odnotowane  w  dzienniku  lekcyjnym  znakiem  /-  /  i  mogą  mieć  wpływ  na  ocenę  z  zajęć
edukacyjnych.

Sprawdzenie i ocenianie sumujące postępy ucznia

Uczeń  otrzymuje  za  swoje  osiągnięcia  w  danym  roku  szkolnym  oceny:  śródroczną
i  roczną.  Wystawia  je  nauczyciel  na  podstawie  ocen  cząstkowych  ze  wszystkich  form
aktywności  ucznia  (w  tym  również  aktywność  na  lekcjach,  umiejętność  samodzielnego,
logicznego  myślenia,  systematyczne  przygotowanie  do  zajęć,  zajęcia  praktyczne,  z  tym  że
oceny za sprawdzianów mają znaczący wpływ na ocenę śródroczną i końcoworoczną) jednak
nie jest to średnia arytmetyczna.



PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO -
 GEOGRAFIA ROZSZERZENIE

Cele kształcenia – wymagania ogólne

I. Wiedza geograficzna.
1)  Rozumienie  specjalistycznych  pojęć  i  posługiwanie  się  terminami  geograficznymi.   2)
Rozszerzenie wiedzy niezbędnej do zrozumienia istoty zjawisk oraz charakteru i  dynamiki
procesów zachodzących w środowisku geograficznym w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i
globalnej.   3)  Identyfikowanie  sieci  powiązań  przyrodniczych,  społecznych,  kulturowych,
gospodarczych   i  politycznych  w  przestrzeni  geograficznej.   4)  Zaznajomienie
z geoinformacyjnymi narzędziami analizy danych geograficznych.  5) Rozumienie możliwości
wykorzystania  technologii  geoinformacyjnych  w  poznawaniu  świata  i  identyfikowaniu
złożonych  problemów środowiska  geograficznego.   6)  Integrowanie  wiedzy  przyrodniczej,
społecznej, ekonomicznej i humanistycznej.

II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.
1)  Prowadzenie  obserwacji  i  pomiarów  w  terenie,  opracowanie  i  prezentacja  wyników,
analizowanie  pozyskanych  danych  oraz  formułowanie  wniosków  na  ich  podstawie.   2)
Analizowanie  i  wyjaśnianie  zjawisk  i  procesów  geograficznych  oraz  zróżnicowania
przyrodniczego,  społeczno-gospodarczego  i  kulturowego  świata.   3)  Wykonywanie
podstawowych  map  z  wykorzystaniem  narzędzi  GIS.   4)  Formułowanie  twierdzeń
o  prawidłowościach  dotyczących  funkcjonowania  środowiska  przyrodniczego  i  społeczno-
gospodarczego oraz wzajemnych zależności w systemie przyroda – człowiek – gospodarka.  5)
Stawianie  pytań,  formułowanie  i  weryfikacja  hipotez  oraz  proponowanie  rozwiązań
problemów  dotyczących  środowiska  geograficznego.   6)  Kształtowanie  umiejętności
wieloaspektowego postrzegania przestrzeni  i  wyobraźni  przestrzennej.   7)  Waloryzowanie
zjawisk i procesów przyrodniczych oraz wartościowanie zachowań  i działalności człowieka w
środowisku  geograficznym.   8)  Wykorzystywanie  zdobytej  wiedzy  i  umiejętności
geograficznych w analizie  i  ocenie  przemian przestrzeni  geograficznej.   9)  Prognozowanie
przemian  zachodzących  w  środowisku  przyrodniczym   i  społeczno-gospodarczym.   10)
Wykorzystanie narzędzi GIS w analizie i prezentacji danych przestrzennych.  11) Analizowanie
zjawisk  i  współzależności  zachodzących  w  środowisku  geograficznym   z  wykorzystaniem
różnych map ogólnogeograficznych i tematycznych.  
 
III. Kształtowanie postaw.
1)  Rozwijanie  dociekliwości  poznawczej,  ukierunkowanej  na  poszukiwanie  prawdy,  dobra
i piękna.  2) Kształtowanie przekonania o użyteczności edukacji geograficznej dla osobistego
rozwoju  człowieka  oraz  aktywności  społecznej.   3)  Rozumienie  pozautylitarnych  wartości
elementów środowiska geograficznego i krajobrazów.  4) Docenianie znaczenia dóbr kultury i
zasobów przyrody w życiu człowieka, rozumienie konieczności racjonalnego ich użytkowania
i  ochrony.   5)  Rozwijanie  poczucia  odpowiedzialności  za  stan  i  jakość  środowiska
geograficznego,  kształtowanie  ładu  przestrzennego  oraz  przyszły  rozwój  społeczno-
kulturowy i  gospodarczy własnego regionu,  Polski  i  świata.   6)  Uwrażliwianie  na  wartość
i  znaczenie  cennych  obiektów  przyrodniczych  i  kulturowych,  należących  do  dziedzictwa
lokalnego,  regionalnego,  narodowego  i  ponadnarodowego.  7)  Przekonanie  o  potrzebie
odpowiedzialnego  uczestnictwa  w  życiu  społecznym  i  obywatelskim  na  rzecz  rozwoju
lokalnego,  regionalnego oraz Polski.   8)  Rozumienie potrzeby tworzenia  równych szans w
rozwoju  społecznym  i  gospodarczym  dla  różnych  obszarów  w  Polsce  i  na  świecie  oraz
konieczności stosowania zasady pomocniczości.  
 



Treści nauczania – wymagania szczegółowe  

I. Metody badań geograficznych i technologie geoinformacyjne: wywiady, badania ankietowe,
analiza  źródeł  kartograficznych,  wykorzystanie  technologii  informacyjno-komunikacyjnych
i  geoinformacyjnych  do  pozyskania,  tworzenia  zbiorów,  analizy  i  prezentacji  danych
przestrzennych.

Uczeń:  1) przedstawia podstawowe ilościowe i jakościowe metody badań geograficznych oraz
możliwości  ich  wykorzystania  na  wybranych  przykładach;   2)  rozumie  zasady  tworzenia
kwestionariusza ankiety oraz przeprowadzania wywiadu  i opracowania wyników;  3) stosuje
wybrane metody kartograficzne do prezentacji cech ilościowych i jakościowych środowiska
geograficznego  i  ich  analizy  z  użyciem  narzędzi  GIS;   4)  wykorzystuje  odbiornik  GPS  do
dokumentacji  prowadzonych  obserwacji;   5)  wykorzystuje  technologie  informacyjno-
komunikacyjne  i  geoinformacyjne  do  pozyskiwania,  przechowywania,  przetwarzania
i  prezentacji  informacji  geograficznych;   6)  posługuje  się  mapą  topograficzną  w  terenie;
7)  rozumie  istotę  identyfikowania  zależności  przyczynowo-skutkowych,  funkcjonalnych
i czasowych między elementami przestrzeni geograficznej,  argumentowania,  wnioskowania
i formułowania twierdzeń o prawidłowościach.  

II.  Obserwacje  astronomiczne  i  współczesne  badania  Wszechświata:  wysokość  górowania
Słońca,  wyznaczanie  współrzędnych  geograficznych,  fazy  Księżyca,  zaćmienia  Słońca
i Księżyca, osiągnięcia badawcze w eksploracji Wszechświata.

Uczeń:  1) oblicza wysokość górowania Słońca na dowolnej szerokości geograficznej w dniach
równonocy i przesileń w celu wykazania zależności między nachyleniem osi Ziemi w ruchu
obiegowym a dopływem energii słonecznej do jej  powierzchni;   2) wyznacza współrzędne
geograficzne dowolnego punktu na powierzchni  Ziemi na podstawie  wysokości  górowania
Słońca w dniach równonocy i przesileń oraz obliczeń różnicy czasu słonecznego;  3) wyjaśnia
występowanie faz Księżyca, zaćmień Słońca i Księżyca oraz oddziaływanie Księżyca i Słońca
na powstawanie pływów;  4) prezentuje teorię heliocentryczną Mikołaja Kopernika, znaczenie
współczesnych  metod  badań  kosmicznych  oraz  osiągnięcia  naukowców,  w  tym  Polaków,
w jego poznawaniu;   5)  przyjmuje postawę współodpowiedzialności  za przyszłość planety
Ziemi.  

III.  Dynamika  procesów  atmosferycznych:  pionowa  budowa  atmosfery,  zjawiska  i  procesy
w  atmosferze,  przestrzenne  zróżnicowanie  elementów  klimatu,  strefy  klimatyczne  i  typy
klimatów.

Uczeń:   1)  wykazuje  związek  między  budową  atmosfery  a  zjawiskami  i  procesami
meteorologicznymi;   2)  przedstawia  charakterystyczne  zmiany  pogody  w  czasie
przemieszczania się frontów atmosferycznych;  3) wyjaśnia na przykładach genezę wiatrów
stałych,  okresowych  oraz  lokalnych  i  określa  ich  znaczenie  dla  przebiegu  pogody;
4) przedstawia uwarunkowania cech klimatów strefowych i astrefowych;  5) na podstawie
własnych  obserwacji  i  innych  źródeł  informacji  identyfikuje  czynniki  warunkujące
mikroklimat  miejsca,  w  którym  zlokalizowana  jest  jego  szkoła;   6)  rozpoznaje  strefę
klimatyczną i  typ klimatu na podstawie  rocznego przebiegu temperatury powietrza  i  sum
opadów atmosferycznych;  7) dostrzega prawidłowości w rozmieszczeniu zjawisk i procesów
atmosferycznych.  

IV.  Dynamika  procesów hydrologicznych:  ruchy wody morskiej,  wody podziemne  i  źródła,
ustroje rzeczne, typy jezior.



Uczeń:   1)  wyjaśnia  mechanizm  falowania  wód  morskich  i  upwellingu  oraz  wpływ
mechanizmu ENSO na środowisko geograficzne;  2) wyróżnia rodzaje wód podziemnych, w
tym  występujących  w  okolicy  szkoły  oraz  wyjaśnia  powstawanie  źródeł;   3)  przedstawia
uwarunkowania  występowania  wód  podziemnych  oraz  ich  znaczenie  gospodarcze;   4)
rozpoznaje  i  opisuje  cechy  ustrojów  rzecznych  na  świecie,  w  tym  ustroju  rzeki  płynącej
najbliżej jego szkoły;  5) wyjaśnia powstawanie różnych typów jezior na Ziemi.  

V.  Dynamika  procesów  geologicznych  i  geomorfologicznych:  najważniejsze  wydarzenia  w
dziejach Ziemi,  minerały,  geneza i  wykorzystanie  skał,  procesy rzeźbotwórcze  i  ich  efekty
(wietrzenie, erozja, transport, akumulacja, ruchy masowe), odkrywka geologiczna.

Uczeń:  1) rozumie zasady ustalania wieku względnego i bezwzględnego skał oraz wydarzeń
geologicznych;   2)  charakteryzuje  najważniejsze  wydarzenia  geologiczne  i  przyrodnicze  w
dziejach  Ziemi  (fałdowania,  transgresje  i  regresje  morskie,  zlodowacenia,  rozwój  świata
organicznego   i  jego  wymieranie)  oraz  odtwarza  je  na  podstawie  analizy  profilu
geologicznego;   3)  wyróżnia  główne minerały  skałotwórcze,  klasyfikuje  skały,  przedstawia
genezę  skał  magmowych,  osadowych  i  przeobrażonych;   4)  podczas  lekcji  w  terenie
rozpoznaje  rodzaje  skał  występujących  na  powierzchni  oraz  wykorzystywanych  w
budownictwie  w  najbliższej  okolicy;   5)  charakteryzuje  zjawiska  wietrzenia  fizycznego  i
chemicznego, krasowienia oraz opisuje produkty i formy powstałe w wyniku tych procesów;
6) wykazuje wpływ czynników przyrodniczych i działalności człowieka na grawitacyjne ruchy
masowe  i  podaje  sposoby  zapobiegania  im  oraz  minimalizowania  ich  następstw;   7)
przedstawia przykłady ograniczeń w zakresie zagospodarowania terenu wynikające z budowy
geologicznej  podłoża,  rzeźby  i  grawitacyjnych  ruchów  masowych;   8)  dostrzega
prawidłowości w rozmieszczeniu zjawisk i procesów geologicznych na Ziemi, wykorzystując
technologie  geoinformacyjne;   9)  wyjaśnia  wpływ  procesów  geologicznych  na  powstanie
głównych  struktur  tektonicznych   i  ukształtowanie  powierzchni  Ziemi  na  wybranych
przykładach;  10) analizuje podczas zajęć w terenie odkrywkę geologiczną i wnioskuje na jej
podstawie   o  przeszłości  geologicznej  obszaru;   11)  dokonuje  obserwacji  i  sporządza
dokumentację procesów geologicznych  i geomorfologicznych zachodzących w okolicy miejsca
zamieszkania oraz przedstawia ich wyniki w wybranej formie.  

VI. Gleby: profil glebowy, przydatność rolnicza.

Uczeń:  1) rozpoznaje typ gleby i wnioskuje o przebiegu procesu glebotwórczego na podstawie
obserwacji  profilu  glebowego  podczas  zajęć  w  terenie;   2)  ocenia  przydatność  rolniczą
wybranych typów gleb na świecie.  

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE DO
REALIZOWANYCH TEMATÓW DOSTEPNE SĄ W BIBLIOTECE ORAZ W PRACOWNI
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