
Przedmiotowe zasady oceniania 

Geografia/Biologia/Przyroda- Konarzewo* 

 

Sposoby sprawdzania wiedzy: 

- diagnoza-  w maju z wiedzy i umiejętności u z całego roku, nie podlega ocenie cyfrowej 

- sprawdzian do 45 min., z tygodniową zapowiedzią,  

- kartkówka/odpowiedź ustna do 15 min. z 3 ostatnich lekcji i niezapowiedziana 

- aktywność  

- praca w grupach  lub terenie 

- zeszyt lub ćwiczenia  

- projekt 

- konkurs 

- wykonanie modelu/pomocy  naukowej, przyniesienie eksponatu 

Aktywność- system plusów składających się na ocenę cząstkową. Plusy uczeń otrzymuje za 

systematyczne, aktywne uczestnictwo w lekcji, samodzielność i pomysłowość, pomoc w 

nauce innym dzieciom, przygotowywanie zadań dodatkowych. 4 plusy =celujący (przy 2 

godz. w tygodniu). Nauczyciel przelicza je na koniec półrocza. Nie ma plusa jeśli ktoś 

wykrzykuje odpowiedź bez zgłaszania się i bez wskazania przez nauczyciela. 

 

Zasady wystawiania ocen śródrocznych/końcoworocznych z przedmiotu dla laureatów i 

finalistów konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich opisane są w statucie szkoły. 

Oceny nie mają przypisanych wag.  

Nauczyciel wystawiając ocenę śródroczną i końcoworoczną sugeruje się średnią 

arytmetyczną. Od końcówki średniej 0,51 ocenę się podwyższa, np. średnia 

arytmetyczna 4,51, ocena śródroczna lub końcoworoczna 5; średnia arytmetyczna 

poniżej 4,50 –ocena śródroczna/końcoworoczna to 4 itp. 

W szkole jest zakaz pisania prac pisemnych długopisem wymazywalnym i ołówkiem. 

Niezastosowanie się do zasady skutkuje oceną niedostateczną. 

Prace pisemne są oddawane uczniowi do domu. 

Klasy IV-VI mogą w tygodniu mieć 2 sprawdziany a klasy VII-VIII 3 sprawdziany 

zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem. 

W przypadku poprawy sprawdzianu uczeń będzie miał wpisane do dziennika obie 

oceny. 

Oddana pusta praca pisemna (sprawdzian, kartkówka) lub gdy uczeń nie odda swojej 

pracy pisemnej= ocena niedostateczna 



Jeśli uczeń opuścił pracę klasową i sprawdzian (nieobecność usprawiedliwiona), musi napisać 

je w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły. W szczególnym wypadku (długotrwała 

choroba) decyzję o terminie podejmuje nauczyciel przedmiotu.  

Poprawa sprawdzianu i pracy klasowej ocenionej na ocenę niedostateczną jest 

obowiązkowa w ciągu 2 tygodni od uzyskania oceny. Uczeń może tylko raz poprawiać 

ocenę. 

Nie wymaga się poprawy kartkówek, ocen z  odpowiedzi. 

Gdy uczeń umówi się na poprawę lecz na nią nie przyjdzie traci prawo do poprawy  

(z wyjątkiem usprawiedliwionej nieobecności). 

Warunkiem przystąpienia do poprawy jest przedstawienie przez ucznia wcześniej 

napisanej pracy. 

Nieprzygotowanie - 1 raz w półroczu (nie dotyczy prac klasowych, sprawdzianów, 

zapowiedzianych kartkówek). Nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed rozpoczęciem zajęć. Za 

nieprzygotowanie do lekcji rozumie się: brak zeszytu, brak pomocy/materiałów potrzebnych 

do lekcji, brak gotowości do odpowiedzi z trzech ostatnich lekcji. Każdy kolejny raz 

nieprzygotowania skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.  

Jeśli rodzic ma uwagi do pracy pisemnej musi umówić się z nauczycielem na spotkanie celem 

ponownego sprawdzenia pracy. Praca musi być okazana nauczycielowi. 

 

Procentowy rozkład punktów na poszczególne oceny: 

1) 0-30% = niedostateczny ( 1 ) 

2) 31-37% = dopuszczający minus (2-) 

3) 38-44% = dopuszczający (2 ) 

4) 45-50% = dopuszczający plus (2+ ) 

5) 51-57% = dostateczny minus (3- ) 

6) 58-64% = dostateczny ( 3 ) 

7) 65-70% = dostateczny plus (3+ ) 

8) 71-75% = dobry minus ( 4- ) 

9) 76-80% = dobry ( 4 ) 

10) 81-85% = dobry plus (4+ ) 

11) 86-89 %= bardzo dobry minus ( 5- ) 

12) 90-92% = bardzo dobry ( 5 ) 

13) 93-95% = bardzo dobry plus ( 5+ ) 

14) 96-100% = celujący ( 6 )   

 

Oceny śródroczne i końcoworoczne są całościowe tzn. nie mogą mieć + ani -. 

Aby uczeń był klasyfikowany musi mieć minimum 50% obecności na przedmiocie. 



Notatki w zeszycie i zeszycie ćwiczeń z nieobecności muszą być przez ucznia uzupełnione do 

tygodnia od powrotu do szkoły. 

Uczeń zobowiązany jest do regularnego czytania podręcznika po każdej lekcji celem 

powtórzenia i utrwalenia wiadomości. 

 

Podwyższenie oceny śródrocznej/końcoworocznej- uzyskanie oceny wyższej niż 

wystawiona jest możliwa po napisaniu testu odpowiednio z półrocza pierwszego/całego roku 

na ocenę wyższą niż  wystawiona przez nauczyciela. Na pisemny wniosek rodzica najpóźniej 

14 dni przed klasyfikacją ocen. Sprawdzian składa się z części pisemnej i ustnej. Zdawany 

jest przed trzyosobową komisją. Komisja nie może wystawić uczniowi oceny niższej niż 

proponowana przez nauczyciela. 

 

 

*Uczniowie ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi będą oceniani zgodnie z 

zaleceniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
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Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania wobec ucznia na poszczególne oceny 
z przyrody w kl.IV  

 
Ocena niedostateczna 
- nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 
Ocena dopuszczająca 
- korzysta z wiedzy i umiejętności z przedmiotu zdobytych w poprzednich latach 
edukacji 
- wskazuje i poprawnie nazywa kierunki geograficzne na mapie 
- czyta mapę; rysuje plany przedmiotów w skali; wymienia jednostki długości i metody badań 
przyrodniczych , składniki pogody i stany skupienia substancji (zamiana stanów) ; wyjaśnia 
zmiany długości cienia w porach roku; układa proste łańcuchy pokarmowe i odróżnia materię 
żywą od martwej 
- wymienia podstawowe gatunki organizmów , 2 zasady zdrowego stylu życia 
- wyjaśnia kogo dotyczy fotosynteza ; omawia rolę układów w ciele człowieka 
- potrafi wykonać pierwszą pomoc przedmedyczną i wyjaśnić  szkodliwość używek na 
zdrowie człowieka 
- rozróżnia krajobrazy, formy ukształtowania terenu, wody, skały, ekosystemy (las, pole, łąkę, 
jezioro, rzekę) 
- nazywa formy ochrony przyrody  w najbliższym otoczeniu 
- wskazuje biegi rzeki i porównuje warunki życia w wodzie i na lądzie  
Ocena dostateczna 
Spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz: 
- zamienia skale  i jednostki długości, dobiera jednostki do przyrządów pomiarowych 
- stosuje metody badań przyrodniczych;  omawia „wędrówkę” Słońca po niebie w ciągu roku i 
zjawiska pogodowe, prowadzi kalendarz pogody; rozpoznaje podstawowe gatunki roślin, 
zwierząt, grzybów, stany skupienia substancji; wyjaśnia istotę fotosyntezy i omawia 
funkcjonowanie narządów w ciele człowieka 
- omawia zasady zdrowego stylu życia; wymienia różne krajobrazy, formy ukształtowania 
terenu, wody, skały, formy ochrony przyrody, wskazuje je w najbliższym otoczeniu; omawia 
biegi rzeki i charakteryzuje ekosystemy( las, pole, łąkę, jezioro, rzekę) 
Ocena dobra 
Spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz: 
- przychodzi przygotowany na pierwszy termin prac pisemnych 
- czyta mapę; stosuje skale; zamienia skale; porównuje „wędrówkę” Słońca po niebie w 
różnych porach roku 
- omawia składniki pogody, biegle stosuje pojęcia przyr. 
- wymienia stany skupienia substancji (zamiana stanów) i podaje przykłady również ze 
świata otaczającego 
- nazywa ogniwa łańcucha pok., podaje przykłady organizmów 
- potrafi napisać reakcję fotosyntezy i charakteryzuje budowę rzeki i porównuje warunki życia 
w środowiskach 
Ocena bardzo dobra 
Spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz: 
- orientuje mapę; rysuje szkic terenu, zna metody badań przyrodniczych i je omawia, stosuje 
- omawia składniki pogody  i układa łańcuchy pokarmowe;  
- wymienia cechy organizmów żywych i materii martwej; rozpoznaje podstawowe gatunki 
roślin, zwierząt, grzybów; wyjaśnia przebieg fotosyntezy i jego znaczenie w przyrodzie 
- omawia funkcjonowanie układów w ciele człowieka i wyjaśnia pojęcie profilaktyki chorób 
- stawia samodzielnie  wnioski i bierze udział w konkursach , projektach przyr. 
Ocena celująca 
Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz:  
- wskazuje i poprawnie nazywa kierunki geograficzne w terenie  
- biegle zamienia jednostki długości, nazywa jednostki przyrządów pomiarowych 
- układa sieci pokarmowe w różnych ekosystemach 
- omawia hierarchiczną budowę organizmu człowieka 
- wykazuje myślenie przyczynowo- skutkowe 
- odnosi sukcesy w konkursach, projektach przyr. 
 
 



 

 
Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania wobec ucznia  na poszczególne oceny 

z biologii w kl.V 
Ocena niedostateczna 
- nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 
Ocena dopuszczająca 
- korzysta z wiedzy i umiejętności z przedmiotu zdobytych w poprzednich latach 
edukacji 
- prowadzi obserwacje mikroskopowe 
- wymienia metody badań biol. 
- rozróżnia materie żywą od martwej 
- definiuje biologię 
- rozróżnia komórkę roślinna od zwierzęcej, samożywność od cudzożywności 
- wyjaśnia pojęcie klasyfikacji organizmów i wymienia królestwa organizmów żywych 
- wymienia organy roślin i ich rolę 
- rozróżnia nagonasienne od okrytonasiennych 
- omawia budowę mchów i paprotników 
Ocena dostateczna 
 Spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz: 
- omawia metody badań, zna pojęcia przyrodnicze 
- wymienia przystosowania organów roślinnych 
- podaje 3 różnice w budowie kom. Roślinnej i zwierzęcej 
- omawia tkanki roślinne 
- charakteryzuje przedstawicieli królestw organizmów 
- podaje przykłady nagonasiennych i okrytonasiennych 
- omawia znaczenie przedstawicieli królestw dla przyrody i człowieka 
Ocena dobra 
Spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz: 
 - przychodzi przygotowany na pierwszy termin prac pisemnych 
- omawia sposoby oddychania organizmów 
- samodzielnie formułuje wnioski 
- wymienia choroby wirusowe i bakteryjne 
- omawia znaczenie nasiennych 
- stosuje metody badań; prawidłowo posługuje się pojęciami przyrodniczymi 
- omawia procesy życiowe organizmów 
- rozpoznaje przedstawicieli roślin, zwierząt, mchów, paprotników, grzybów, protistów 
- porównuje budowę komórek przedstawicieli królestw 
- omawia fotosyntezę 
- omawia cechy cudzożywnych organizmów 
Ocena bardzo dobra 
Spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz: 
- bierze udział w konkursach i projektach przyr. 
- biegle stosuje pojęcia przyrodnicze 
- stawia wnioski  
- porównuje reakcje fotosyntezy i oddychania 
- klasyfikuje organizmy 
- omawia rolę organelli komórkowych 
- zna wszelkie podziały- komórek, organizmów, odżywiania itp. 
- rozpoznaje tkanki roślinne i omawia ich rolę 
Ocena celująca 
Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: 
- odnosi sukcesy w konkursach i projektach przyr. 
- wykazuje myślenie przyczynowo-skutkowe 
- stawia wnioski i hipotezy 
- proponuje doświadczenia i przeprowadza je w domu prezentując wyniki w klasie 
- porównuje przedstawicieli królestw 
 
 
 



 
 
 

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania wobec ucznia na poszczególne oceny 
z biologii w kl.VII 

Ocena niedostateczna 
- nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 
Ocena dopuszczająca 
- korzysta z wiedzy i umiejętności z przedmiotu zdobytych w poprzednich latach 
edukacji 
- wymienia układy w ciele człowieka, podaje ich role 
- omawia hierarchiczną budowę organizmu człowieka 
- wymienia dziedziny nauk biologicznych 
- wyjaśnia pojęcie homeostazy 
- omawia rolę i działanie poszczególnych narządów 
- wypowiada się na temat odpowiedzialności człowieka za swoje zdrowie 
- omawia wpływ używek na zdrowie człowieka 
- wymienia metody badań 
Ocena dostateczna 
Spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz: 
- porównuje komórki i tkanki, krwinki, stawy itp. 
- stosuje metody badań 
- omawia wpływ higieny na zdrowie człowieka 
- zna zasady pierwszej pomocy 
- wymienia składniki pokarmowe, narządy zmysłu, witaminy 
- omawia fragmenty poszczególnych układów, porządkuje je we właściwej kolejności 
- wymienia choroby  
- porównuje wdech z wydechem, krwiobiegi, układy rozrodcze człowieka 
- omawia budowę skóry, narządów zmysłu, składniki pokarmowe, budowę szkieletu,  
- dobiera rolę do witamin 
- omawia podział układu nerwowego; wskazuje dni płodne i bezpłodne w cyklu 
miesiączkowym kobiety 
Ocena dobra 
Spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz: 
- przychodzi przygotowany na pierwszy termin prac pisemnych 
- omawia układ ruchu i mięśniowy, budowę i rolę ukł.limfatycznego 
-  opisuje cykl miesiączkowy kobiety 
- wymienia etapy rozwoju człowieka i metody antykoncepcji 
Ocena bardzo dobra 
Spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz: 
- bierze udział w konkursach i projektach 
- omawia podziały i działanie układu odpornościowego 
- charakteryzuje oddychanie komórkowe 
- omawia zaburzenia funkcjonowania ukł. hormonalnego 
- porównuje metody antykoncepcji 
- wymienia cechy charakterystyczne dla etapów rozwojowych człowieka 
Ocena celująca 
Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: 
- osiąga sukcesy w konkursach i projektach 
- stawia wnioski z uwzględnieniem myślenia przyczynowo-skutkowego 
- formułuje hipotezy badawcze 
- zauważa związki układów i wzajemne ich zależności 
- omawia sposoby utrzymania w ciele homeostazy- regulacje hormonalne itp.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania wobec ucznia na poszczególne oceny 

z biologii w kl.VIII 
 

Ocena niedostateczna 
- nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 
Ocena dopuszczająca 
- korzysta z wiedzy i umiejętności z przedmiotu zdobytych w poprzednich latach 
edukacji 
- omawia budowę DNA, skalę porostową 
- wyjaśnia na czym polega dziedziczenie cech i płci 
- wyjaśnia pojęcie mutacji, ewolucji 
- wymienia kilka cech człowieka nawiązujących do jego pochodzenia  od małp 
człekokształtnych 
- wymienia zależności między organizmami 
- buduje łańcuchy pokarmowe 
- porównuje sukcesję pierwotną z wtórną 
- wypowiada się na temat wpływu człowieka na bioróżnorodność 
- wymienia formy ochrony przyrody, podaje przykłady 
Ocena dostateczna 
Spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz: 
- rozróżnia mitozę od mejozy 
- rozróżnia fenotyp od genotypu 
- wymienia choroby genetyczne, mutacje 
- stosuje pojęcia z dziedziny genetyki, ekologii, ewolucjonizmu 
- omawia dowody ewolucji 
- wypowiada się na temat wpływu człowieka na stan środowiska przyrodniczego 
Ocena dobra 
Spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz: 
- przychodzi przygotowany na pierwszy termin prac pisemnych 
- omawia znaczenie podziałów komórkowych 
- wykonuje proste krzyżówki genetyczne 
- omawia choroby genetyczne 
- wyjaśnia pojęcia z dziedziny genetyki, ekologii, ewolucjonizmu 
- podaje przykłady ogniw pośrednich w ewolucji; przykłady przystosowań organizmów 
- wyjaśnia skąd pochodzą gatunki 
- definiuje dobór naturalny/sztuczny 
- wymienia odkrywców/badaczy z dziedziny genetyki i ewolucjonizmu; gatunki które wyginęły 
- wymienia kilka podobieństw w szkielecie małpy człekokształtnej  
- wyjaśnia na czym polega degradacja gleb, zanieczyszczenie wód, powietrza przez 
działalność człowieka 
Ocena bardzo dobra 
Spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz: 
- bierze udział w konkursach i projektach 
- rozróżnia relikty od ogniw pośrednich oraz struktury homologiczne od analogicznych 
- wyjaśnia przebieg mitozy/mejozy 
- rozróżnia dobór naturalny od sztucznego+ przykłady 
- omawia osiągnięcia G.Mendla, K.Darwina i F.Cricka i J.Watsona 
- porównuje szkielet człowieka i małpy człekokształtnej 
- omawia ewolucję człowieka; przystosowania organizmów; wpływ sukcesji na różnorodność 
- podaje przykłady zakresu tolerancji organizmów 
- rozpoznaje wykresy zakresów tolerancji 
Ocena celująca 
Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz 
- osiąga sukcesy w konkursach i projektach 
- wypowiada się na temat racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody 
- wykazuje myślenie przyczynowo-skutkowe 
- wyciąga wnioski i stawia hipotezy 
- wykazuje holistyczne podejście do wiedzy (łączy wiedzę z działów w całość) 
 



 

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania wobec ucznia na poszczególne oceny 
z geografii w kl.V 

 
Ocena niedostateczna 
- nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 
Ocena dopuszczająca 
- korzysta z wiedzy i umiejętności z przedmiotu zdobytych w poprzednich latach 
edukacji 
- czyta mapę fizyczną Polski i świata 
- orientuje się na mapie Polski (zna kierunki geograficzne) 
- wskazuje największe niziny, wyżyny, góry na mapie Polski; pasy krajobrazowe 
- wyjaśnia, co to jest skala 
- wymienia krajobrazy Polski i świata  
- wskazuje/nazywa lądy i oceany na mapie świata, wskazuje i nazywa półkule Ziemi 
- wymienia podróżników i odkrywców geogr. 
- definiuje pojęcie krajobrazu,  geografii, wskazuje źródła informacji geograficznej 
- omawia podział elementów  środowiska  
Ocena dostateczna 
Spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz: 
- czyta mapy poziomicowe 
- potrafi obliczyć odległość rzeczywistą korzystając z mapy i jej skali 
- wymienia typy skal; zabytki Warszawy 
- rozróżnia wysokość względną od bezwzględnej 
- wskazuje na mapie Polski: Wybrzeże Słowińskie, Pojezierze Mazurskie, Niz.Mazowiecką, 
Warszawę, Wyżynę Śląską, Lubelską, Krakowsko-Częstochowską, Tatry 
- definiuje krasowienie, wąwóz, less 
- pokazuje na globusie południki, równoleżniki, siatkę geogr. 
- charakteryzuje krajobrazy Polski i świata 
- wyjaśnia dlaczego w Tatrach jest pasowy układ roślinności 
Ocena dobra 
Spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz: 
- przychodzi przygotowany na pierwszy termin prac pisemnych 
- przekształca skale 
- omawia proces powstawania jeziora przybrzeżnego oraz klifu 
- omawia budowę jaskini krasowej, wymienia formy krasowe 
- zna podział Tatr 
- omawia piętrowy układ roślinności w Tatrach, porządkuje piętra we właściwej kolejności 
- porównuje południki z równoleżnikami 
- czyta informacje z klimatogramu;  oblicza średnią roczną temp. i opadów 
 - wskazuje na mapie świata krajobrazy i je nazywa; najważniejsze równoleżniki (Raka, 
Koziorożca i równik, koła podbiegunowe) 
- podaje przykłady przystosowań organizmów do życia w różnych warunkach 
- wypowiada się na temat wpływu człowieka na środowisko przyr. 
Ocena bardzo dobra 
Spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz: 
- bierze udział w konkursach i projektach 
- omawia zróżnicowanie temp. i opadów na Ziemi 
- porównuje las tropikalny z lasem klimatu umiarkowanego, step z sawanną, pustynie gorącą 
i lodową, tajgę z tundrą itp. 
- porównuje piętra roślinności w Tatrach z piętrami w Himalajach 
- na podstawie klimatogramu rozpoznaje krajobrazy świata 
- oblicza amplitudę temp. 
Ocena celująca 
Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz 
- osiąga sukcesy w konkursach i projektach 
- wypowiada się na temat racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody 
- wykazuje myślenie przyczynowo-skutkowe 
- wyciąga wnioski i stawia hipotezy 
- wykazuje holistyczne podejście do wiedzy (łączy wiedzę z działów w całość) 



 
 

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania wobec ucznia na poszczególne oceny 
z geografii w kl.VII 

Ocena niedostateczna 
- nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 
Ocena dopuszczająca 
- korzysta z wiedzy i umiejętności z przedmiotu zdobytych w poprzednich latach 
edukacji 
- omawia położenie i granice Polski, dzieje Ziemi 
- wyjaśnia pojęcia orogeneza, glacjał, interglacjał, eutrofizacja, retencja, pedosfera, migracje, 
emigracje/imigracje, struktura zaludnienia, urbanizacja, restrukturyzacja, OZE 
- rozróżnia płyty kontynentalne od oceanicznych , lodowiec od lądolodu 
- wymienia typy gór; zlodowacenia, formy rzeźby młodoglacjalnej, przyczyny powodzi, gleby, 
funkcje lasów 
- omawia pasowy układ rzeźby terenu, wskazuje i nazywa pasy 
- omawia klimat Polski, zmiany liczby ludności, rozmieszczenie ludności 
- klasyfikuje wody powierzchniowe Polski, źródła energii, surowce mineralne 
- wskazuje Bałtyk, zatoki, wyspy, państwa sąsiadujące 
- porównuje typy wybrzeży i wskazuje sąsiadów Polski i ich stolice 
Ocena dostateczna 
Spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz: 
- podaje przykłady typów gór, lodowca i lądolodów 
- wskazuje zakresy zlodowaceń w Polsce, obszary zagrożone powodziami w Polsce, 
państwa w Europie i ich stolice, województwa w Polsce; rozróżnia formy rzeźby 
młodoglacjalnej i czyta klimatogramy 
- omawia pasy rzeźby terenu, formy ochrony przyrody, wpływ zmienności pogody na 
gospodarkę; wody powierzchniowe Polski i gleby; skutki bezrobocia 
- podaje przykłady surowców mineralnych, typów lasów 
- wymienia cechy klimatu Polski; cechy Morza Bałtyckiego, czynniki wpływające na 
rozmieszczenie ludności, funkcje miast; rodzaje transportu 
- wyjaśnia pojęcie przyrostu naturalnego, piramidy wieku i płci; wpływ działalności człowieka 
na przyrodę 
Ocena dobra 
Spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz: 
- przychodzi przygotowany na pierwszy termin prac pisemnych 
- czyta wykresy słupkowe, kołowe, korzysta z danych statystycznych 
- charakteryzuje formy rzeźby młodoglacjalnej 
- rozróżnia skały, bryzę nocną od dziennej 
- wskazuje na mapie obszary występowania surowców min., wody powierzchniowe Polski, 
województwa sąsiadujące z Wielkopolskim i ich stolice 
- omawia znaczenie surowców, przemiany miast, przyczyny rozwoju miast, rozwój przemysłu 
w Polsce, swój region, cechy klimatu Polski, typy lasów, podział administracyjny Polski, 
piramidę wielu i płci Polski, przyczyny migracji, wpływ UE na polską wieś; warunki rozwoju 
rolnictwa, produkcję roślinną i zwierzęcą, gospodarkę morską, usługi, transport i łączność 
- wymienia czynniki kształtujące klimat Polski; mniejszości narodowe i etniczne 
- podaje przykłady przeciwdziałania powodziom; porównuje niszczącą i budującą działalność 
Bałtyku, profile typów gleb 
Ocena bardzo dobra 
Spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz: 
- bierze udział w konkursach i projektach 
- klasyfikuje i charakteryzuje skały, aglomeracje, przemysł 
- omawia w jaki sposób powstają bryzy dzienne i nocne oraz halny, lesistość Polski, skutki 
migracji 
- wskazuje wszystkie województwa i ich miasta wojewódzkie 
- wyjaśnia, co to jest wskaźnik urbanizacji; co to jest lista UNECSO+przykłady 
- oblicza współczynnik przyrostu naturalnego i rzeczywistego 
- rozpoznaje na podstawie wykresu ujemny/dodatni przyrost naturalny, wyż/niż 
demograficzny itp.. 
Ocena celująca 



Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz 
- osiąga sukcesy w konkursach i projektach 
- wypowiada się na temat racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody 
- wykazuje myślenie przyczynowo-skutkowe 
- wyciąga wnioski i stawia hipotezy 
- wykazuje holistyczne podejście do wiedzy (łączy wiedzę z działów w całość) 
 

 

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania wobec ucznia na poszczególne oceny 
z geografii w kl.VIII 

 
Ocena niedostateczna 
- nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 
Ocena dopuszczająca 
- korzysta z wiedzy i umiejętności z przedmiotu zdobytych w poprzednich latach 
edukacji 
- wskazuje kontynenty i je nazywa 
- orientuje się na mapie ogólnogeograficznej Azji, Afryki, Ameryki N i S, Australii i Oceanii, 
obszarów okołobiegunowych 
- omawia zjawiska trzęsień Ziemi i wulkanizmu i wskazuje miejsca na Ziemi  gdzie występują 
- charakteryzuje Azję, Afrykę, Ameryki N i S, Australię i Oceanię, obszary okołobiegunowe 
(największe kraje) 
- wyjaśnia pojęcia : monsun, tsunami, slamsy, pasaty, plantacja, rekultywacja, cyklon, 
tornado, selwa, megalopolis, nunataki 
Ocena dostateczna 
Spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz: 
- porównuje monsun letni z zimowym, epicentrum od hipocentrum, plony a zbiory 
- omawia klimaty, roślinność, krajobrazy, rolnictwo, przemysł kontynentów i problemy 
demograficzne Chin, Indii, kulturę Japonii, walory przyrodnicze Kenii, budowę lasu 
tropikalnego 
- wymienia najciekawsze miejsca w omawianych krajach 
- klasyfikuje wulkany 
- rysuje kierunki pasatów w okolicach równika 
- wyjaśnia termin: Lista światowego dziedzictwa UNESCO+przykłady 
- rozpoznaje na podstawie zdjęć ekosystemy 
Ocena dobra 
Spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz: 
- przychodzi przygotowany na pierwszy termin prac pisemnych 
- potrafi czytać klimatogramy i różne rodzaje map 
- wskazuje Ognisty Pierścień Pacyfiku 
- omawia problemy Arabii Saudyjskiej- religii, cyrkulacje powietrza w strefie 
międzyzwrotnikowej, problemy głodu i niedożywienia w Etiopii; nazwy cyklonów w zależności 
od ich lokalizacji 
- wyjaśnia na czym polega rolnictwo żarowo-odłogowe, plantacyjne i gdzie występuje, 
pasterstwo koczownicze, tłumaczy jak powstaje tornado i jakie są jego skutki 
- interpretuje wykresy 
Ocena bardzo dobra 
Spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz: 
- rozpoznaje po klimatogramach strefy klimatyczne, ekosystemy 
- tłumaczy proces powstawania Himalajów 
- wypowiada się na temat kultury ryżu w Azji, systemu kastowego Indii, problemu migrantów 
z Bliskiego Wschodu 
- wyjaśnia termin Arabska wiosna 
- omawia ludność Ameryki  
Ocena celująca 
Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz 
- osiąga sukcesy w konkursach i projektach 
- wypowiada się na temat racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody 
- wykazuje myślenie przyczynowo-skutkowe 



- wyciąga wnioski i stawia hipotezy 
- wykazuje holistyczne podejście do wiedzy (łączy wiedzę z działów w całość) 
 
 
 

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania wobec ucznia na poszczególne oceny 
z geografii w kl.VI 

 
Ocena niedostateczna 
- nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 
Ocena dopuszczająca 
- korzysta z wiedzy i umiejętności z przedmiotu zdobytych w poprzednich latach 
edukacji 
- wskazuje i nazywa: najważniejsze południki i równoleżniki, strefy oświetlenia Ziemi oraz 
półkule, sąsiadów Polski na globusie i mapie 
- biegle wykonuje zadania z kierunkami geograficznymi 
- wyjaśnia: role współrzędnych geogr.; co to są plony 
- stosuje pojęcia astronomiczne i omawia budowę Układu Słonecznego; rozróżnia ruchy 
Ziemi, demonstruje i omawia 
- zna daty astronomicznych pór roku 
- wskazuje: Europę na mapie politycznej świata; większe morza, zatoki, cieśniny, wyspy, 
państwa europejskie i umowną granicę Europy z Azją na mapie fizycznej 
- wymienia strefy klimatyczne w Europie; wskazuje obszary o cechach klimatu 
kontynentalnego i morskiego; cechy środowiska i rolnictwa Danii i Węgier; przykłady 
współpracy Polski z sąsiadami 
- wymienia czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności w Europie, omawia pojęcie 
gęstość zaludnienia i wskazuje obszary na mapie; francuskie wyroby przemysłowe, źródła 
energii, typy elektrowni, walory przyrodnicze i atrakcje turystyczne Europy i sąsiadów Polski; 
surowce Ukrainy i Rosji 
- wymienia grupy ludów Europy, religie, języki; zadania, funkcje rolnictwa, przemysłu Europy 
i sąsiadów Polski 
Ocena dostateczna 
Spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz: 
- potrafi nanieść punkt o podanych współrzędnych na mapę/globus 
- wymienia cechy południków i równoleżników, niemieckie wyroby, nazwy euroregionów 
- definiuje pojęcia: długość i szerokość geograficzna, rozciągłość południkowa i 
równoleżnikowa, pojęcia astronomiczne (rozróżnia planetę od gwiazdy), wulkaniczne 
- wymienia: następstwa ruchów Ziemi oraz strefy oświetlenia Ziemi i je wskazuje na 
mapie/globusie; przyczyny migracji w Europie, gałęzie przemysłu Rosji 
- omawia przebieg granicy między Azją a Europą, klimatogramy Europy, znaczenie 
przemysłu w niemieckiej gospodarce, rolnictwo w Rosji 
- wymienia i wskazuje większe krainy geograficzne Europy; wymienia czynniki decydujące o 
długości linii brzegowej Europy; cechy środowiska Danii i Węgier sprzyjające rolnictwu; 
czynniki rozwoju przemysłu we Francji; czynniki wpływające na strukturę produkcji energii w 
Europie; walory kulturowe Europy, obiekty z listy UNESCO Czech i Słowacji, atrakcje 
turystyczne Litwy i Białorusi, cechy środowiska przyrodniczego Ukrainy sprzyjające 
gospodarce 
- wskazuje Islandię i państwa powstałe w latach 80 i 90 XX w.; obszary nad którymi Ukraina 
utraciła kontrolę 
- podaje kryterium wyróżniania stref klimatycznych; zalety i wady różnych elektrowni 
- omawia rozmieszczenie ludności w Europie, liczbę ludności na tle innych kontynentów 
Ocena dobra 
Spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz: 
- przychodzi przygotowany na pierwszy termin prac pisemnych 
- potrafi definiować pojęcia: długość i szerokość geograficzna 
- odczytuje współrzędne  geogr. punktów i nanosi punkty o podanych współrzędnych na 
mapę 
- omawia wędrówkę Słońca po niebie w określonych porach roku i zmiany w oświetleniu 
Ziemi w pierwszych dniach astronomicznych pór roku; położenie Islandii względem płyt 
litosfery, relację Polski z Rosją, przyczyny zmniejszania się liczby ludności na Ukrainie 



- omawia przebieg linii zmiany daty, ukształtowanie Europy na podstawie mapy fizycznej 
oraz klimat Europy; położenie i układ przestrzenny Londynu i Paryża, warunku przyr. i 
pozaprzyr. rozwoju rolnictwa w Europie, przemysł w Niemczech, środowisko przyrodnicze  i 
turystykę: Czech, Słowacji, Litwy, Białorusi i Rosji,  
- wyjaśnia pochodzenie stref oświetleniowych Ziemi 
- wymienia obszary sejsmiczne w Europie na podstawie map; zalety i wady życia w 
metropolii, cechy krajobrazu wielkomiejskiego; wskazuje/porównuje większe miasta Europy i 
świata 
- opisuje: zmiany liczby ludności, strukturę wieku i płci na podstawie piramid; rozmieszczenie 
upraw i hodowli w Danii i na Węgrzech; nowoczesny przemysł Francji; znaczenie turystyki w 
Europie S., zmiany w wykorzystaniu energii w Europie na przestrzeni XX i XXI w. 
- podaje przyczyny różnorodności narodowości, języków, religii 
Ocena bardzo dobra 
Spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz: 
- potrafi stosować GPS i aplikację obsługującą mapy w smartfonie, wyznaczać współrzędne 
na podstawie mapy drogowej 
- oblicza rozciągłości, rozróżnia czas strefowy od czasu słonecznego 
- wyjaśnia zależność między kątem padania promieni słonecznych a długością cienia 
gnomonu/drzewa na podstawie ilustracji oraz przyczyny występowania dnia i nocy polarnych 
- charakteryzuje strefy oświetlenia Ziemi (uwzględniają kąt padania promieni słonecznych, 
czasu trwania dnia i nocy i występowania pór roku) 
- porównuje ukształtowanie powierzchni w poszczególnych częściach Europy, piramidy 
społeczeństwa młodego i starzejącego się, Londyn i Paryż pod względem ich znaczenia na 
świecie; wydajność rolnictwa Danii i Węgier, cechy środowiska Czech, Słowacji i Litwy i 
Białorusi 
- wyjaśnia pochodzenie gejzerów w Islandii, zalety, wady elektrowni jądrowych, przyczyny 
konfliktów na Ukrainie 
- omawia: strefy klimatyczne i roślinne na podstawie klimatogramów i zdjęć; wpływ prądów 
morskich na temp. i ukształtowania na klimat, skutki zróżnicowania kulturowego, korzyści i 
zagrożenia związane z migracjami; znaczenie nowoczesnych usług we Francji; strukturę 
PKB we Francji, usługi turystyczne i transportowe Francji, główne kierunki zmian w 
przemyśle Niemiec, atrakcje turystyczne Czech, Słowacji, przemysł Rosji, stosunki Polski z 
sąsiadami 
- wyjaśnia wpływ turystyki na infrastrukturę turystyczną i na strukturę zatrudnienia w Europie 
S. 
- stawia samodzielnie  wnioski i bierze udział w konkursach , projektach przyr. 
Ocena celująca 
Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz:  
- wyznacza w terenie współrzędne geograficzne dowolnych punktów za pomocą GPS i 
aplikacji obsługującej mapy w smartfonie 
- wyjaśnia związki między ruchami Ziemi a konkretnymi zjawiskami w przyrodzie; wpływ 
lądolodu na ukształtowanie Europy; występowanie zjawisk sejsmicznych; pochodzenie 
odmian klimatów; zależności między strefami oświetlenia a klimatycznymi, skąd w Europie 
korzystne warunki  przyrodnicze dla rozwoju rolnictwa 
- określa czas strefowy na podstawie mapy stref czasowych 
- wykazuje związek między położeniem geogr. a wysokością górowania Słońca 
- omawia rolę UE, pozytywne i negatywne skutki rozwoju rolnictwa w Europie, rolę i 
znaczenie nowoczesnego przemysłu i usług we Francji, wpływ środowiska na wykorzystanie 
źródeł energii, wpływ konfliktu z Ukrainą na Rosję, inicjatywy w danym euroregionie 
- udowadnia, że Niemcy są światową potęga gosp. a Czechy i Słowacja są atrakcyjne 
turystycznie 
- analizuje przyczyny i skutki starzenia się społeczeństwa i proponuje sposoby zapobiegania 
zjawisku, konsekwencje gosp. konfliktów na Ukrainie 
- projektuje wycieczkę na Litwę, Białoruś, Ukrainę 
- ocenia skutki migracji, rolę i funkcje Paryża i Londynu (wielkich metropolii) 
- wykazuje myślenie przyczynowo- skutkowe 
- odnosi sukcesy w konkursach, projektach przyr. 

 



 

 

 

 

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania wobec ucznia na poszczególne oceny 
z biologii w kl. VI 

 
Ocena niedostateczna 
- nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 
Ocena dopuszczająca 
- korzysta z wiedzy i umiejętności z przedmiotu zdobytych w poprzednich latach 
edukacji 
- wymienia cechy zwierząt, tkanki; rozróżnia kręgowce od bezkręgowców 
- definiuje pojęcie: tkanka 
- potrafi mikroskopować 
- wskazuje środowiska występowania zwierząt 
- klasyfikuje zwierzęta do konkretnych grup zwierząt 
- omawia budowę i przystosowania grup zwierząt 
Ocena dostateczna 
Spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz: 
- przedstawia hierarchiczną budowę organizmów 
- podaje przykłady kręgowców, bezkręgowców, organizmów zmiennocieplnych i 
stałocieplnych 
- omawia budowę, funkcje tkanek i rozmieszczenie w organizmie; rolę parzydełek i 
szczecinek; znaczenie owadów dla człowieka, sposób odżywiania się pajęczaków, proces 
wymiany gazowej u ryb 
- wyjaśnia drogę inwazji tasiemca do organizmu; omawia jego cykl rozwojowy, znaczenie 
zwierząt w przyrodzie i dla człowieka 
- wymienia choroby wywołane przez nicienie; stadia rozwojowe płazów i zagrożenia płazów i 
gadów 
- rozróżnia typy piór u ptaków; rodzaje zębów ssaków; omawia budowę jaja;  
Ocena dobra 
Spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz: 
- przychodzi przygotowany na pierwszy termin prac pisemnych 
- definiuje pojęcia: komórka, tkanka, narząd, układ narządów, organizm, oskórek 
- omawia funkcje składników krwi; funkcje siodełka u dżdżownicy, czynności życiowe 
zwierząt 
- porównuje polipa i meduzę, nereidę i dżdżownicę 
- wyjaśnia na czym polega „choroba brudnych rąk” 
- wymienia odnóża u stawonogów 
- omawia zagrożenia grup zwierząt i sposoby ochrony 
Ocena bardzo dobra 
Spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz: 
- charakteryzuje: grupy zwierząt i omawia cechy budowy morfologicznej i anatomicznej; 
tkanki zwierzęce 
- rozpoznaje tkanki na ilustracji, omawia ich budowę i funkcje 
- omawia czynności życiowe grup zwierząt 
- wypowiada się na temat profilaktyki chorób wywoływanych przez pasożyty 
- wskazuje przystosowania grup zwierząt do środowiska 
- omawia znaczenie grup zwierząt w przyrodzie i dla człowieka 
- porównuje grupy zwierząt; zmiennocieplność ze stałocieplnością 
- rozpoznaje przedstawicieli grup zwierząt 
- wskazuje sposoby ochrony zwierząt 
- stawia samodzielnie  wnioski i bierze udział w konkursach , projektach przyr. 
Ocena celująca 
Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz:  



- prezentuje stopniowo komplikującą się budowę ciała zwierząt 
- klasyfikuje zwierzęta na podstawie opisu 
- analizuje budowę tkanek; omawia związek między budową tkanek a pełnioną funkcją 
- rysuje mapy mentalne zagadnień i portfolia 
- wykazuje związek między budową zwierzęcia a jego środowiskiem życia 
- wykazuje myślenie przyczynowo- skutkowe 
- porównuje zwierzęta lub ich stadia rozwojowe 
- przedstawia różnorodność stawonogów i ich cechy wspólne 
- analizuje aparaty gębowe owadów i wykazuje związek z pobieranym pokarmem 
-wykazuje związek między sposobem rozmnażania gadów a ich środowiskiem życia; 
technika oddychania u ptaków a przystosowaniem ptaków do lotu 
- wykazuje przynależność człowieka do świata ssaków 
- odnosi sukcesy w konkursach, projektach przyr. 
 
 

 


