
Wymagania edukacyjne z geografii w klasie 5 

Tygodniowy wymiar godzin: 1.  

Podręcznik: Planeta Nowa 

 

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ DYDAKTYCZNYCH UCZNIÓW:  

 

1. Prace pisemne:  

a) sprawdziany: ( po każdym omówionym dziale) 

- są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem,  

- obejmują większą partię materiału  

- istnieje możliwość poprawienia oceny 1 i 2 ze sprawdzianu w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela (do 2 tygodni od otrzymania oceny); 

 

b) kartkówki: (minimum1 w semestrze) 

- mogą być niezapowiedziane, (obejmują maksymalnie 3 tematy) 

- z kartkówki można poprawiać tylko 1 poprzez odpowiedź ustną 

- uczeń nieobecny na kartkówce i sprawdzianie ma obowiązek zaliczenia w 

terminie do 2 tygodni od powrotu do szkoły 

 

c) prace pisemne wykonywane na lekcji, (minimum 1 w semestrze) 

 

2. Praca domowa, (minimum 1 w semestrze) – w przypadku stwierdzenia 

niesamodzielności pracy, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości 

poprawy. 

 

3. Znajomość mapy - sprawdzana w formie odpowiedzi ustnej - przy mapie lub 

pisemnej - konturówka, (minimum 1 w semestrze) 

Szczegółowy zakres obowiązującego materiału podaje nauczyciel z 2 

tygodniowym wyprzedzeniem;  

 

4. Aktywną pracę na lekcji – za pomocą oceny lub plusów (6 plusów - ocena 6) i 

minusów (6 minusów - ocena 1). Ocenie podlega zaangażowanie ucznia w lekcję: 

„+” uczeń może otrzymać za zgłaszanie się na lekcji, udzielnie poprawnych 

odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych  

w czasie lekcji, aktywną pracę w grupie itp. „ – ‘’ otrzymuje uczeń wykazujący 

bierną postawę (np. odmawia wykonania polecenia, odmawia udzielenia 

odpowiedzi);  

 

5. Wykonywanie prac dodatkowych – wynikających z własnej inicjatywy ucznia 

(po ustaleniu z nauczycielem) lub zaproponowanych przez nauczyciela. (minimum 

1 w semestrze) np. referaty, prezentacje 

 

6. Odpowiedź ustna - do odpowiedzi ustnej obowiązuje zakres materiału z trzech 

ostatnich lekcji 

 

7. Zeszyt przedmiotowy - zawiera wszystkie zagadnie, wklejki podyktowane przez 

nauczyciela 

 

8. Udział w konkursach przedmiotowych wewnętrznych i zewnętrznych. 

 

9. Uczniowi w semestrze przysługują 2 nieprzygotowania, które uczeń zgłasza w 

trakcje sprawdzania listy. Na nieprzygotowanie składa się: (brak podręcznika, 

zeszytu, ćwiczeń – jeżeli uczniowie posiadają, pracy domowej, nie opanowanie 

materiału z 3 ostatnich tematów)  

 

10.Tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zawarty jest w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania ( uchwała nr 1/2021/2022 

z 30 sierpnia 2021 w sprawie zmian w statucie Szkoły Podstawowej w Nowej 

Iwicznej ) 

 

Oceny z prac pisemnych ustala się według przyjętego systemu punktowo-

procentowego:  

a) 0% – 30% punktów - ocena niedostateczna (1),  

b) 31% – 50% punktów - ocena dopuszczająca (2),  

c) 51% – 74% punktów - ocena dostateczna (3), 

d) 75% – 89% punktów - ocena dobra (4),  

e) 90% – 97% punktów - ocena bardzo dobra (5),  

f) 98% – 100% punktów - ocena celująca (6). 

 

Wagi ocen: 

a) waga 4 -sprawdzian, test 

b) waga 3 – kartkówka, odpowiedź ustna 

c) waga 2 – dodatkowa praca domowa, np. referat, aktywność 

d) waga 1 – obowiązkowa praca domowa 

 

 

 


