
WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z
GEOGRAFII  W KLASIE II LICEUM /4-letnie/  - POZIOM ROZSZERZONY  

Klasa: II LO poziom rozszerzony  
Podręcznik: Oblicza geografii – zakres rozszerzony R. Malarz, M. Więckowski, P. Kroh, Wyd.
Nowa Era, Maturalne Karty Pracy cz.2  
Atlas: Polska, kontynenty, świat, Wyd. Nowa Era 
 
1. Podstawy prawne oceniania  

 
1. Ustawa o systemie oświaty,  Rozdział 3a: Ocenianie , klasyfikowanie i promowanie uczniów w 

szkołach publicznych, 
2. Ustawa Prawo Oświatowe  
3. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych (szkoły ponadgimnazjalne obowiązuje do 2023r) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania , klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, ( uczniowie branżowej szkoły I 
stopnia - absolwenci gimnazjum, którzy rozpoczęli 2017/2018 i 2018/2019 oraz uczniów 
dotychczasowych szkół policealnych oraz słuchaczy szkół policealnych dla dorosłych, czyli 
uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem szkolnym 2019/2020. ) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania , klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  

4. Statut szkoły – Rozdział 11 
 

2. Ocena osiągnięć edukacyjnych uczniów: 
  

Art. 44 b, ust.3. ( Ustawa o Systemie Oświaty)  
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i  
postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - w  
przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 
3. Cel oceniania bieżącego 

§ 14. § 12  ( ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 
2019 r.)  
Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy oraz przekazywanie 
uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez 
wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 
Art. 44e.( Ustawa o Systemie Oświaty)  



 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 
1) bieżące; 
2) klasyfikacyjne: 
a) śródroczne i roczne, 
b) końcowe. 
2.  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 
3.  Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły. 

4. Warunki i tryb uzyskania oceny z przedmiotu wyższej niż przewidywana ( Statut Szkoły 
& 34)  

1. Uczeń ma prawo uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę roczną z przedmiotów nauczania, (z 
wyjątkiem oceny celującej oraz pkt.4) za zgodą nauczyciela, przez zaliczenie wyznaczonych partii 
materiału (w formie ustalonej przez nauczyciela) lub przez egzamin podwyższający ocenę na 
następujących warunkach:
a) Uczeń – poprzez nauczyciela przedmiotu – składa podanie do Dyrektora Zespołu z prośbą o 
umożliwienie zdawania egzaminu podwyższającego ocenę.
 b) Dyrektor Zespołu – biorąc pod uwagę opinię nauczyciela przedmiotu i warunki opisane w pkt.4 
podejmuje decyzję. 
c) W przypadku uznania – wyznacza uczniowi egzamin w formie pisemnej z zakresu materiału 
obejmującego dany rok nauki oraz powołuje komisję, w skład której wchodzi: dyrektor, nauczyciel 
uczący i drugi nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
d) Egzamin układany jest na ocenę, o którą ubiega się uczeń. Egzamin ten jest zdany w przypadku 
uzyskania przynajmniej 85% liczby punktów.
e) Egzamin układa nauczyciel uczący, a następnie przekazuje go do weryfikacji drugiemu 
nauczycielowi wchodzącemu w skład komisji; nauczyciel weryfikujący własnoręcznym podpisem 
potwierdza zgodność egzaminu z wymaganiami edukacyjnymi. 
f) Dyrektor zatwierdza pytania egzaminacyjne. 
g) Czas trwania egzaminu określa powołana komisja. 
h) Egzamin ocenia komisja i sporządza protokół. 
2. W przypadku uzyskania z egzaminu oceny niższej niż przewidywana, uczeń otrzymuje ocenę 
ustaloną wcześniej przez nauczyciela.
3. Egzaminy podwyższające ocenę odbywają się po zakończonych zajęciach lekcyjnych.
4. Uczeń nie ma prawa ubiegać się o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu, 
jeśli:
a) Opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż dwie godziny z danego przedmiotu. 
b) Nie pisał wszystkich sprawdzianów w pierwszym lub dodatkowym terminie. 
c) Na bieżąco nie korzystał z możliwości poprawy ocen z prac pisemnych, odpowiedzi ustnych, 
zadań domowych wynikających z podanych w ocenianiu wewnątrzszkolnym.  
 



5. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Formy bieżącego sprawdzania postępów ucznia.

Forma Zakres treści Częstotliwość Zasady 

 
 Prace 

pisemne 

sprawdziany 
pisemne 
(trwające 30 
min 
lub dłużej) 

• jeden dział lub 
połowa obszernego
działu  

minimum dwa
 w półroczu 

 
 

• 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, lub 
zagadnień 
podanych przez 
nauczyciela 

 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Prace 
domowe 

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/ zajęcia 
terenowe 
(indywidualna lub 
zespołowa) 

• bieżący materiał 
nauczania  

 Ocenie podlegają zdobyta na lekcji 
wiedza oraz  umiejętności 
określone w podstawie 
programowej przedmiotu   

 



6. 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 - celując 
 

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

4. Nieprzygotowanie do zajęć  
Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie oraz brak zadania. O powyższym fakcie uczeń
jest  zobowiązany  poinformować  nauczyciela  na  początku  lekcji.  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.  Liczbę  nieprzygotowań  i  braków  zadania  ustala
nauczyciel na lekcji organizacyjnej. 

5. 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. 
 

6.  Prace domowe  
Częste braki zadań domowych i zeszytu przedmiotowego (ponad zasadę ustaloną) mogą być
odnotowane w dzienniku lekcyjnym znakiem /- / . 

7. Nauczyciel przedmiotu wiodącego, w ciągu roku szkolnego, może przeprowadzić sprawdziany, 
kartkówki, testy pisemne z przerobionego materiału klas programowo niższych, w celu 



przypomnienia, powtórzenia i utrwalenia wiadomości i umiejętności niezbędnych w wymaganiach 
edukacyjnych i zgodnych z podstawą programową przedmiotu. Sprawdziany są zapowiedziane z 
wyprzedzeniem, a ocena z nich uzyskana jest wpisana do dziennika i podlega klasyfikacji 
śródrocznej i końcoworocznej. 

 

 Podstawa programowa przedmiotu geografia 
III etap edukacyjny: 4-letnie liceum ogólnokształcące oraz 5-letnie technikum 

Zakres rozszerzony  

Cele kształcenia – wymagania ogólne 
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Wiedza geograficzna.

1. Poznawanie terminologii geograficznej.

2. Zaznajomienie z różnorodnymi źródłami i metodami pozyskiwania informacji geograficznej.

3.  Poznanie  zróżnicowania  środowiska  geograficznego,  głównych  zjawisk  i  procesów
geograficznych oraz ich uwarunkowań i konsekwencji.

4.  Poznanie  podstawowych relacji  między elementami  przestrzeni  geograficznej  (przyrodniczej,
społeczno-gospodarczej i kulturowej) w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej.

5.  Rozumienie  prawidłowości  w  zakresie  funkcjonowania  środowiska  geograficznego  oraz
wzajemnych zależności w systemie człowiek – przyroda.

6. Rozumienie zasad racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody i zachowania dziedzictwa
kulturowego.

7. Rozumienie specjalistycznych pojęć i posługiwanie się terminami geograficznymi.

8.  Rozszerzenie  wiedzy  niezbędnej  do  zrozumienia  istoty  zjawisk  oraz  charakteru  i  dynamiki
procesów zachodzących  w środowisku  geograficznym w skali  lokalnej,  regionalnej,  krajowej  i
globalnej.

9.  Identyfikowanie  sieci  powiązań  przyrodniczych,  społecznych,  kulturowych,  gospodarczych  i
politycznych w przestrzeni geograficznej.

10. Zaznajomienie z geoinformacyjnymi narzędziami analizy danych geograficznych

11. Rozumienie możliwości wykorzystania technologii geoinformacyjnych w poznawaniu świata i
identyfikowaniu złożonych problemów środowiska geograficznego.

12. Integrowanie wiedzy przyrodniczej, społecznej, ekonomicznej i humanistycznej.

II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.

1. Korzystanie z planów, map fizycznogeograficznych i społeczno-gospodarczych, fotografii, zdjęć
lotniczych  i  satelitarnych,  rysunków,  wykresów,  danych  statystycznych,  tekstów  źródłowych,
technologii  informacyjno-komunikacyjnych  oraz  geoinformacyjnych  w  celu  zdobywania,
przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.

2. Interpretowanie treści różnych map.

3.  Identyfikowanie  relacji  między  poszczególnymi  elementami  środowiska  geograficznego
(przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego).



4.  Formułowanie  twierdzeń  o  podstawowych  prawidłowościach  dotyczących  funkcjonowania
środowiska geograficznego.

5.  Ocenianie  zjawisk  i  procesów  politycznych,  społeczno-kulturowych  oraz  gospodarczych
zachodzących w Polsce i w różnych regionach świata.

6. Przewidywanie skutków działalności gospodarczej człowieka w środowisku geograficznym.

7.  Krytyczne,  odpowiedzialne  ocenianie  przemian  środowiska  przyrodniczego  oraz  zmian
społeczno-kulturowych i gospodarczych w skali lokalnej, regionalnej, krajoweji globalnej.

8. Wykonywanie obliczeń matematycznych z zakresu geografii fizycznej i społeczno ekonomicznej
w celu wnioskowania o zjawiskach i procesach geograficznych.

9.  Rozwijanie  umiejętności  komunikowania  się  i  podejmowania  konstruktywnej  współpracy  w
grupie.

10. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności geograficznych w życiu codziennym zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju.

11.  Prowadzenie  obserwacji  i  pomiarów  w  terenie,  opracowanie  i  prezentacja  wyników,
analizowanie pozyskanych danych oraz formułowanie wniosków na ich podstawie.

12.  Analizowanie  i  wyjaśnianie  zjawisk  i  procesów  geograficznych  oraz  zróżnicowania
przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego świata.

13. Wykonywanie podstawowych map z wykorzystaniem narzędzi GIS.

14.  Formułowanie  twierdzeń  o  prawidłowościach  dotyczących  funkcjonowania  środowiska
przyrodniczego i  społeczno-gospodarczego oraz  wzajemnych zależności  w systemie  przyroda –
człowiek – gospodarka.

15. Stawianie pytań, formułowanie i weryfikacja hipotez oraz proponowanie rozwiązań problemów
dotyczących środowiska geograficznego.

16.  Kształtowanie  umiejętności  wieloaspektowego  postrzegania  przestrzeni  i  wyobraźni
przestrzennej.

17.  Waloryzowanie  zjawisk  i  procesów  przyrodniczych  oraz  wartościowanie  zachowań  i
działalności człowieka w środowisku geograficznym.

18. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności geograficznych w analizie i ocenie przemian
przestrzeni geograficznej.

19.  Prognozowanie  przemian  zachodzących  w  środowisku  przyrodniczym  i  społeczno
gospodarczym.

20. Wykorzystanie narzędzi GIS w analizie i prezentacji danych przestrzennych.

21.  Analizowanie  zjawisk  i  współzależności  zachodzących  w  środowisku  geograficznym  z
wykorzystaniem różnych map ogólnogeograficznych i tematycznych.

III. Kształtowanie postaw.

1. Rozwijanie zainteresowań geograficznych, budzenie ciekawości świata.

2.  Docenianie  znaczenia  wiedzy  geograficznej  w  poznawaniu  i  kształtowaniu  przestrzeni
geograficznej.

3. Dostrzeganie aplikacyjnego charakteru geografii.

4. Podejmowanie refleksji nad pięknem i harmonią świata przyrody, krajobrazów przyrodniczych i
kulturowych oraz osiągnięciami cywilizacyjnymi ludzkości.



5.  Rozumienie  potrzeby  racjonalnego  gospodarowania  w  środowisku  geograficznym  zgodnie  z
zasadami  zrównoważonego  rozwoju,  ochrony  elementów  dziedzictwa  przyrodniczego  i
kulturowego oraz konieczności rekultywacji i rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

6. Przyjmowanie postawy patriotycznej, wspólnotowej i obywatelskiej.

7. Kształtowanie więzi emocjonalnych z najbliższym otoczeniem, regionem oraz krajem ojczystym.

8. Kształtowanie postawy zrozumienia i szacunku dla tradycji, kultury i osiągnięć cywilizacyjnych
Polski, własnego regionu i społeczności lokalnej oraz dla ludzi innych kultur i tradycji.

9.  Przełamywanie  stereotypów  i  kształtowanie  postaw  solidarności,  szacunku  i  empatii  wobec
Polaków oraz przedstawicieli innych narodów i społeczności.

10.  Rozwijanie  dociekliwości  poznawczej,  ukierunkowanej  na  poszukiwanie  prawdy,  dobra  i
piękna.

11.  Kształtowanie  przekonania  o  użyteczności  edukacji  geograficznej  dla  osobistego  rozwoju
człowieka oraz aktywności społecznej.

12. Rozumienie poza utylitarnych wartości elementów środowiska geograficznego i krajobrazów.

13.  Docenianie  znaczenia  dóbr  kultury  i  zasobów  przyrody  w  życiu  człowieka,  rozumienie
konieczności racjonalnego ich użytkowania i ochrony.

14.  Rozwijanie  poczucia  odpowiedzialności  za  stan  i  jakość  środowiska  geograficznego,
kształtowanie  ładu  przestrzennego  oraz  przyszły  rozwój  społeczno-kulturowy  i  gospodarczy
własnego regionu, Polski i świata.

15.  Uwrażliwianie  na  wartość  i  znaczenie  cennych  obiektów  przyrodniczych  i  kulturowych,
należących do dziedzictwa lokalnego, regionalnego, narodowego i ponadnarodowego.

16. Przekonanie o potrzebie odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim na
rzecz rozwoju lokalnego, regionalnego oraz Polski.

17.  Rozumienie potrzeby tworzenia równych szans  w rozwoju społecznym i  gospodarczym dla
różnych obszarów w Polsce i na świecie oraz konieczności stosowania zasady pomocniczości.


