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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁAPSZACH NIŻNYCH. 
 

Wymagania na poszczególne oceny 

konieczne 

(ocena dopuszczająca) 

podstawowe 

(ocena dostateczna)  

rozszerzające 

(ocena dobra) 

dopełniające 

(ocena bardzo dobra) 

wykraczające 

(ocena celująca) 

1. Mapa Polski 

Uczeń:  

 wyjaśnia znaczenie terminów: 

mapa, skala, legenda mapy 

 wymienia elementy mapy 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 

wysokość bezwzględna, wysokość 

względna 

 odczytuje wysokość bezwzględną 

obiektów na mapie poziomicowej 

 podaje nazwy barw stosowanych 

na mapach hipsometrycznych 

 wymienia różne rodzaje map 

 odczytuje informacje z planu 

miasta 

Uczeń:  

• odczytuje za pomocą legendy znaki 

kartograficzne na mapie 

 stosuje legendę mapy do odczytania 

informacji 

• odczytuje skalę mapy 

• rozróżnia rodzaje skali 

• oblicza wysokość względną na 

podstawie wysokości bezwzględnej 

odczytanej z mapy  

• odczytuje informacje z mapy 

poziomicowej i mapy 

hipsometrycznej 

• wyszukuje w atlasie przykłady map: 

ogólnogeograficznej, 

krajobrazowej, turystycznej i planu 

miasta 

Uczeń:  

 rozróżnia na mapie znaki 

punktowe, liniowe i 

powierzchniowe 

 rysuje podziałkę liniową 

 wyjaśnia, dlaczego każda mapa ma 

skalę 

 oblicza odległość na mapie wzdłuż 

linii prostej za pomocą skali 

liczbowej 

 wyjaśnia, jak powstaje mapa 

poziomicowa 

 wyjaśnia różnicę między obszarem 

nizinnym, wyżynnym a obszarem 

górskim 

 wyjaśnia różnicę między mapą 

ogólnogeograficzną a mapą 

krajobrazową 

 przedstawia sposoby orientowania 

mapy w terenie 

Uczeń:  

 dobiera odpowiednią mapę w celu 

uzyskania określonych informacji 

geograficznych 

 przekształca skalę liczbową na 

mianowaną i podziałkę liniową 
 oblicza odległość w terenie za 

pomocą skali liczbowej 

• oblicza odległość w terenie za 

pomocą podziałki liniowej 

 oblicza długość trasy złożonej z 

odcinków za pomocą skali liczbowej 

 rozpoznaje przedstawione na 

mapach poziomicowych formy 

terenu 

 rozpoznaje formy ukształtowania 

powierzchni na mapie 

hipsometrycznej 
 podaje różnice między mapą 

turystyczną a planem miasta 

 

Uczeń:  

• podaje przykłady wykorzystania 

map o różnej treści 

• analizuje treść map 

przedstawiających ukształtowanie 

powierzchni Polski 

• czyta treść mapy lub planu 

najbliższego otoczenia szkoły, 

odnosząc je do obserwowanych w 

terenie elementów środowiska 

geograficznego  

 

2. Krajobrazy Polski 

Uczeń:  

• wyjaśnia znaczenie terminu 

krajobraz 

• wymienia składniki krajobrazu 

Uczeń: 

 podaje różnicę między krajobrazem 

naturalnym a krajobrazem 

kulturowym 

Uczeń: 

 charakteryzuje pasy rzeźby terenu w 

Polsce 

 opisuje krajobraz najbliższej okolicy 

Uczeń: 

 dokonuje oceny krajobrazu 

najbliższego otoczenia szkoły pod 

względem jego piękna oraz ładu i 

Uczeń: 

 proponuje zmiany w 

zagospodarowaniu terenu 

najbliższej okolicy 
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• wymienia elementy krajobrazu 

najbliższej okolicy 

• wymienia pasy rzeźby terenu Polski 

• wskazuje na mapie Wybrzeże 

Słowińskie 

• wymienia elementy krajobrazu 

nadmorskiego 

• wymienia główne miasta leżące na 

Wybrzeżu Słowińskim 

• wymienia po jednym przykładzie 

rośliny i zwierzęcia 

charakterystycznych dla Wybrzeża 

Słowińskiego 

• wskazuje na mapie Pojezierze 

Mazurskie 

• odczytuje z mapy nazwy 

największych jezior na Pojezierzu 

Mazurskim 

• wskazuje na mapie pas Nizin 

Środkowopolskich oraz Nizinę 

Mazowiecką 

• wskazuje na mapie największe rzeki 

przecinające Nizinę Mazowiecką 

• wskazuje na mapie największe 

miasta Niziny Mazowieckiej 

•  podaje nazwę parku narodowego 

leżącego w pobliżu Warszawy 

• określa położenie Warszawy na 

mapie Polski 

• wymienia najważniejsze obiekty 

turystyczne Warszawy 

• wskazuje na mapie pas Wyżyn 

Polskich i Wyżynę Śląską 

• wskazuje na mapie największe 

miasta na Wyżynie Śląskiej 

 określa położenie najbliższej okolicy 

na mapie Polski 

 przedstawia główne cechy 

krajobrazu nadmorskiego na 

podstawie ilustracji 

 omawia cechy krajobrazu Pojezierza 

Mazurskiego 

 wymienia atrakcje turystyczne 

Pojezierza Mazurskiego 

 przedstawia cechy krajobrazu Niziny 

Mazowieckiej 

 wymienia atrakcje turystyczne 

Niziny Mazowieckiej 

 opisuje cechy krajobrazu 

wielkomiejskiego 

 wymienia główne cechy krajobrazu 

miejsko-przemysłowego Wyżyny 

Śląskiej 

 przedstawia cechy krajobrazu 

rolniczego Wyżyny Lubelskiej 

 omawia cechy krajobrazu Wyżyny 

Krakowsko-Częstochowskiej na 

podstawie ilustracji 

 wymienia dwa przykłady roślin 

charakterystycznych dla Wyżyny 

Krakowsko-Częstochowskiej 

 wskazuje na mapie najwyższe 

szczyty Tatr 

 wymienia cechy krajobrazu 

wysokogórskiego 

 omawia cechy pogody w górach 

 wymienia atrakcje turystyczne Tatr  

w odniesieniu do pasów rzeźby 

terenu 

 opisuje wpływ wody i wiatru na 

nadmorski krajobraz 

 przedstawia sposoby 

gospodarowania w krajobrazie 

nadmorskim 

 opisuje zajęcia mieszkańców 

regionu nadmorskiego 

 przedstawia wpływ lądolodu na 

krajobraz pojezierzy 

 omawia cechy krajobrazu 

przekształconego przez człowieka 

na Nizinie Mazowieckiej 

 przedstawia najważniejsze obiekty 

dziedzictwa kulturowego w stolicy  

 omawia znaczenie węgla 

kamiennego na Wyżynie Śląskiej 

 charakteryzuje życie i zwyczaje 

mieszkańców Wyżyny Śląskiej 

 omawia na podstawie ilustracji 

powstawanie wąwozów lessowych 

 charakteryzuje czynniki wpływające 

na krajobraz rolniczy Wyżyny 

Lubelskiej 

 charakteryzuje na podstawie 

ilustracji rzeźbę krasową i formy 

krasowe Wyżyny Krakowsko-

Częstochowskiej 

 opisuje na podstawie ilustracji 

piętra roślinności w Tatrach  

 opisuje zajęcia i zwyczaje 

mieszkańców Podhala 

estetyki zagospodarowania 

 porównuje na podstawie mapy 

Polski i ilustracji rzeźbę terenu w 

poszczególnych pasach  

 wyjaśnia na podstawie ilustracji, jak 

powstaje jezioro przybrzeżne 

 wymienia obiekty dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego 

Wybrzeża Słowińskiego oraz 

wskazuje je na mapie 

 wyjaśnia znaczenie turystyki na 

Wybrzeżu Słowińskim 

 charakteryzuje najważniejsze 

obiekty dziedzictwa przyrodniczego 

i kulturowego na Nizinie 

Mazowieckiej 

 opisuje zabudowę i sieć 

komunikacyjną Warszawy 

 omawia atrakcje turystyczne na 

Szlaku Zabytków Techniki  

  opisuje za pomocą przykładów 

rolnictwo na Wyżynie Lubelskiej 

 opisuje najważniejsze obiekty 

dziedzictwa kulturowego Wyżyny 

Lubelskiej 

 charakteryzuje na podstawie mapy 

atrakcje turystyczne Szlaku Orlich 

Gniazd  

 przedstawia argumenty 

potwierdzające różnicę w 

krajobrazie Tatr Wysokich i Tatr 

Zachodnich 

 opisuje dziedzictwo przyrodnicze 

Tatr 

 prezentuje projekt planu 

zagospodarowania terenu wokół 

szkoły 

 przygotowuje prezentację 
multimedialną na temat 
Wybrzeża Słowińskiego z 
uwzględnieniem elementów 
krajobrazu naturalnego i 
kulturowego 

 przedstawia zróżnicowanie 

krajobrazu krain geograficznych 

w pasie pojezierzy na podstawie 

mapy 

 analizuje na podstawie 

dodatkowych źródeł informacji 

oraz map tematycznych warunki 

rozwoju rolnictwa na Nizinie 

Mazowieckiej  

 planuje na podstawie planu 

miasta wycieczkę po Warszawie  

 przedstawia pozytywne i 

negatywne zmiany w krajobrazie 

Wyżyny Śląskiej wynikające z 

działalności człowieka 

 analizuje na podstawie 

dodatkowych źródeł informacji 

oraz map tematycznych warunki 

sprzyjające rozwojowi rolnictwa 

na Wyżynie Lubelskiej 

 wyjaśnia negatywny wpływ 

turystyki na środowisko Tatr 
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• wskazuje na mapie Polski Wyżynę 

Lubelską 

• wymienia gleby i główne uprawy 

Wyżyny Lubelskiej 

• określa na podstawie mapy Polski 

położenie Wyżyny Krakowsko-

Częstochowskiej 

• podaje nazwę parku narodowego 

leżącego na Wyżynie Krakowsko-

Częstochowskiej 

• podaje nazwy zwierząt żyjących w 

jaskiniach na Wyżynie Krakowsko-

Częstochowskiej 

• określa na podstawie mapy 

położenie Tatr 

• wskazuje na mapie Tatry Wysokie i 

Tatry Zachodnie 

3. Lądy i oceany 

Uczeń: 

 wskazuje na globusie i mapie świata 

bieguny, równik, południk zerowy i 

180o, półkule, zwrotniki i koła 

podbiegunowe 

 wymienia nazwy kontynentów i 

oceanów oraz wskazuje ich 

położenie na globusie i mapie 

 wymienia największych 

podróżników biorących udział w 

odkryciach geograficznych 

Uczeń:  

 wyjaśnia, co to są siatka 

geograficzna i siatka kartograficzna 

 wskazuje główne kierunki 

geograficzne na globusie 

 porównuje powierzchnię 

kontynentów i oceanów na 

podstawie diagramów 

 wskazuje akweny morskie na 

trasach pierwszych wypraw 

geograficznych 

Uczeń: 

 podaje przyczyny odkryć 

geograficznych 

• wskazuje na mapie wielkie formy 

ukształtowania powierzchni Ziemi i 

akweny morskie na trasie wyprawy 

geograficznej Marca Polo 

• opisuje na podstawie mapy szlaki 

wypraw Ferdynanda Magellana i 

Krzysztofa Kolumba 

Uczeń: 

 określa na globusie i mapie 

położenie punktów, kontynentów i 

oceanów na kuli ziemskiej  

 opisuje podróże odkrywcze w 

okresie od XVII w. do XX w.  

Uczeń: 

 oblicza różnicę wysokości między 

najwyższym szczytem na Ziemi a 

największą głębią w oceanach 

 przedstawia znaczenie odkryć 

geograficznych 

4. Krajobrazy świata 

Uczeń: 

 wyjaśnia znaczenie terminu pogoda 

 wymienia składniki pogody 

 wyjaśnia znaczenie terminu klimat 

Uczeń: 

 wyjaśnia różnicę między pogodą a 

klimatem 

  odczytuje z klimatogramu 

Uczeń: 

• wskazuje na mapie klimatycznej 

obszary o najwyższej oraz 

najniższej średniej rocznej 

Uczeń: 

• oblicza średnią roczną temperaturę 

powietrza 

• oblicza różnicę między średnią 

Uczeń: 

• przedstawia zróżnicowanie 

temperatury powietrza i opadów 

atmosferycznych na Ziemi na 
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 wymienia na podstawie mapy 

tematycznej strefy klimatyczne 

Ziemi 

 wymienia na podstawie ilustracji 

strefy krajobrazowe Ziemi 

 wskazuje na mapie strefy 

wilgotnych lasów równikowych oraz 

lasów liściastych i mieszanych strefy 

umiarkowanej  

 podaje nazwy warstw wilgotnego 

lasu równikowego i wskazuje te 

warstwy na ilustracji  

 rozpoznaje rośliny i zwierzęta 

typowe dla lasów równikowych oraz 

lasów liściastych i mieszanych  

 wyjaśnia znaczenie terminów: 

sawanna, step  

 wskazuje na mapie strefy sawann i 

stepów 

 wymienia gatunki roślin i zwierząt 

charakterystyczne dla sawann i 

stepów 

 wyjaśnia znaczenie terminu 

pustynia 

 wskazuje na mapie obszary 

występowania pustyń gorących i 

pustyń lodowych 

 rozpoznaje rośliny i zwierzęta 

charakterystyczne dla pustyń 

gorących i pustyń lodowych 

 wskazuje na mapie położenie strefy 

krajobrazów śródziemnomorskich 

 wymienia na podstawie mapy 

państwa leżące nad Morzem 

Śródziemnym 

temperaturę powietrza i wielkość 

opadów atmosferycznych w danym 

miesiącu 

 wymienia typy klimatów w strefie 

umiarkowanej  

• omawia na podstawie mapy stref 

klimatycznych i klimatogramów 

klimat strefy wilgotnych lasów 

równikowych oraz klimat strefy 

lasów liściastych i mieszanych  

• omawia na podstawie ilustracji 

warstwową budowę lasów strefy 

umiarkowanej  

 wyjaśnia znaczenie terminów: 

preria, pampa 

 omawia charakterystyczne cechy 

klimatu stref sawann i stepów 

• opisuje na podstawie ilustracji świat 

roślin i zwierząt pustyń gorących i 

pustyń lodowych 

 wymienia cechy charakterystyczne 

klimatu śródziemnomorskiego 

 wymienia obiekty turystyczne w 

basenie Morza Śródziemnego 

 wymienia charakterystyczne cechy 

klimatu stref tajgi i tundry 

 wskazuje na mapie położenie 

najwyższych łańcuchów górskich 

innych niż Himalaje 

  charakteryzuje krajobraz 

wysokogórski w Himalajach 

 opisuje świat roślin i zwierząt w 

Himalajach  

temperaturze powietrza 

• wskazuje na mapie klimatycznej 

obszary o największej 

i najmniejszej rocznej sumie 

opadów 

• porównuje temperaturę 

powietrza i opady atmosferyczne 

w klimacie morskim i 

kontynentalnym  

 wymienia kryteria wydzielania 

stref krajobrazowych 

• przedstawia na podstawie 

ilustracji układ stref 

krajobrazowych na półkuli 

północnej  

• charakteryzuje warstwy 

wilgotnego lasu równikowego  

• charakteryzuje na podstawie 

ilustracji krajobrazy sawann i 

stepów  

• omawia klimat stref pustyń 

gorących i pustyń lodowych  

• omawia rzeźbę terenu pustyń 

gorących 

• omawia cechy krajobrazu 

śródziemnomorskiego 

• charakteryzuje cechy krajobrazu 

tajgi i tundry 

• charakteryzuje na podstawie 

ilustracji piętra roślinne w 

Himalajach  

temperatura powietrza w 

najcieplejszym miesiącu i 

najzimniejszym miesiącu roku 

• oblicza roczną sumę opadów 

• prezentuje przykłady budownictwa, 

sposoby gospodarowania i zajęcia 

mieszkańców stref wilgotnych lasów 

równikowych oraz lasów liściastych i 

mieszanych  

• porównuje cechy krajobrazu 

sawann i stepów 

• omawia przykłady budownictwa i 

sposoby gospodarowania w strefach 

pustyń gorących i pustyń lodowych 

• prezentuje przykłady budownictwa i 

sposoby gospodarowania w strefie 

śródziemnomorskiej  

• porównuje budownictwo i życie 

mieszkańców stref tajgi i tundry 

• analizuje zmienność warunków 

klimatycznych w Himalajach i jej 

wpływ na życie ludności  

podstawie map tematycznych  

• omawia wpływ człowieka na 

krajobrazy Ziemi 

• porównuje wilgotne lasy równikowe 

z lasami liściastymi i mieszanymi 

strefy umiarkowanej pod względem 

klimatu, roślinności i świata zwierząt 

• analizuje strefy sawann i stepów 

pod względem położenia, 

warunków klimatycznych i głównych 

cech krajobrazu 

• przedstawia podobieństwa i różnice 

między krajobrazami pustyń 

gorących i pustyń lodowych 

• opisuje na podstawie dodatkowych 

źródeł informacji zróżnicowanie 

przyrodnicze i kulturowe strefy 

śródziemnomorskiej  

• porównuje rozmieszczenie stref 

krajobrazowych na Ziemi i pięter 

roślinności w górach 
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 rozpoznaje rośliny i zwierzęta 

charakterystyczne dla strefy 

śródziemnomorskiej 

 wymienia gatunki upraw 

charakterystycznych dla strefy 

śródziemnomorskiej 

 wyjaśnia znaczenie terminów: tajga, 

tundra, wieloletnia zmarzlina 

 wskazuje na mapie położenie stref 

tajgi i tundry 

 rozpoznaje gatunki roślin i zwierząt 

charakterystyczne dla tajgi i tundry 

 wskazuje na mapie Himalaje  

 wymienia charakterystyczne dla 

Himalajów gatunki roślin i zwierząt  

 
 
 
 

Materiał nauczania i cele nauczania wyznaczają wymagania programowe, które powinien osiągnąć uczeń po kolejnych latach kształcenia.  
Wymagania programowe będą stosowane do następujących form sprawdzania osiągnięć - ocenianie bieżące:  
 
- sprawdzian (wartość wiedzy i umiejętności - 6),  
- poprawa sprawdzianów (wartość wiedzy i umiejętności - 6),  
- kartkówka (wartość wiedzy i umiejętności - 5), 
- referat (wartość wiedzy i umiejętności - 5), 
- praca z tekstem – praca samodzielna = własne pytania do czytanego tekstu + 100 procentowa odpowiedź całym zdaniem (wartość wiedzy i umiejętności - 5),     
- mapa (wartość wiedzy i umiejętności - 5), 
- odpowiedź (wartość wiedzy i umiejętności - 4),  
- krzyżówka (wartość wiedzy i umiejętności - 3), 
- aktywność ucznia + zadania (wartość wiedzy i umiejętności - 2),  
- zadanie domowe (wartość wiedzy i umiejętności - 2), 
- zeszyt (wartość wiedzy i umiejętności - 1). 
 
     Sprawdziany (45 minut) będą zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisane w zeszycie oraz na dzienniku elektronicznym.  
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Jeżeli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie w I terminie, to pisze go w II terminie (najbliższa lekcja) oraz dostarcza usprawiedliwienie od rodzica za  nieobecność 
na sprawdzianie  nauczycielowi prowadzącemu przedmiot, w celu zmiany zapisu w dzienniku elektronicznym nieobecność nieusprawiedliwiona na nieobecność 
usprawiedliwiona. Brak usprawiedliwienia powoduje niższą ocenę śródroczną lub roczną. Nie ma możliwości pisania sprawdzianu w III terminie (wyjątkowo w 
przypadku ucznia chorującego dłuższy czas, III termin jest po lekcjach - wcześniej ustalony!). III termin (kolejna lekcja) - omówienie sprawdzianu przez nauczyciela 
+ zgłoszenie uwag przez uczniów dotyczących sprawdzianu. + poprawa sprawdzianu (własne błędy) zapisana w zeszycie przez każdego ucznia. Z poprawy 
zwolniony jest uczeń, który nie ma błędów oraz nieobecny na tej lekcji. Na najbliższej lekcji uczniowie są odpytani z poprawy ( 5 plusów na 5 plusów z kolejnych 
popraw sprawdzianów daje ocenę bdb, 0 lub 1 plus  na 5 plusów daje ocenę ndst).  
 
     Kartkówki (do 15 minut) obejmować będą materiał z trzech ostatnich lekcji. Zadania będą oceniane na zasadzie zaliczone „+” (połowa zadania wykonana 
poprawnie, większość lub w całości) i niezaliczone „-” (brak odpowiedzi, błędna odpowiedź).  
Krótkie formy wypowiedzi ucznia dotyczące tematu lekcji (aktywność) - poprawne będą oceniane plusami, niepoprawne minusami. Trzy plusy - ocena bardzo 
dobra, trzy minusy ocena niedostateczna. 
Odpowiedź z 3 ostatnich lekcji – 5 plusów ocena bdb, (5 obiektów geograficznych = bdb).  Zadanie domowe (ustnie lub pisemnie) 3 plusy ocena bdb, 3 minusy 
ocena ndst. 
Wszystkie plusy, minusy oraz oceny będą na bieżąco wpisywane do dziennika elektronicznego. Na bieżąco powinny być kontrolowane przez rodzica. 
  
    Uczeń ma możliwość zgłosić (początek lekcji): 
 
- nieprzygotowanie z 3 ostatnich lekcji (wartość wiedzy i umiejętności - 0),(1 raz – uczeń powinien  zapisać to w zeszycie na ostatniej stronie, kolejne zgłoszenie 
powoduje ocenę ndst  z odpowiedzi), 
- nieprzygotowanie z zadania domowego (wartość wiedzy i umiejętności - 0), (1 raz – uczeń powinien  zapisać to w zeszycie na ostatniej stronie, kolejne 
zgłoszenie powoduje ocenę ndst z zadania), 
- brak zeszytu lub notatki (wartość wiedzy i umiejętności - 0), (2 razy, 3 raz powoduje ndst z zeszytu), 
- brak podręcznika (wartość wiedzy i umiejętności - 0), (2 razy, 3 raz powoduje ndst z podręcznika). Taki zapis w ocenianiu bieżącym przedmiotu wynika z reżimu 
sanitarnego, obowiązującego na lekcjach. Każdy uczeń ma mieć swoje podręczniki, przybory. 
 
Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt starannie. Pisać numer lekcji i datę. Brakujące notatki uzupełnić. W sytuacji kiedy uczeń przebywa na kwarantannie, 
zwraca się do swoich kolegów, koleżanek z klasy o przesłanie zdjęć notatek  z odbytych zajęć lekcyjnych. Zeszyt podlega ocenie (notatki, zadania domowe). 
 
Uczeń pisze datę na pracach pisemnych (kartkówka, sprawdzian). 
 
Informacja dla rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną śródroczną lub roczną dziecka (wartość wiedzy i umiejętności - 0)znajduje się w ocenianiu bieżącym z 
przedmiotu. 
 
     Uczniowie posiadający opinie lub orzeczenia wydane przez poradnie są oceniani zgodnie ze wskazówkami i zaleceniami tych poradni. Wymagania są 
dostosowane do ich indywidualnych możliwości i umiejętności.   
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ŚREDNIA WAŻONA NIE JEST OSTATECZNĄ OCENĄ ŚRÓDROCZNA, ROCZNĄ. 
 
 
Kształcenie w szkole podstawowej jest fundamentem wykształcenia młodego człowieka. W związku z tym organizując proces dydaktyczny uwzględniam w nim 
kształcenie i rozwijanie tzw. kompetencji kluczowych, tj.: 
 
• kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, 
• kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych,  
• kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się, 
• kompetencje obywatelskie, 
• kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, 
• kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. 
 
 
 
 
Praca w czasie zdalnego nauczania: 
 
NAUCZYCIEL:  
 
Metoda – odwróconej lekcji 
1.Wysyłanie uczniom wszystkich klas zadań przez dziennik elektroniczny, w dniu i o godzinie, kiedy mają ze mną lekcje (według planu). 
2.Ocena tych zadań, w dniu kiedy uczniowie mają ze mną lekcje, po upływie odpowiedniego czasu (czas potrzebny na wykonanie zadania podany przy wysyłanym 
zadaniu zawsze). 
3.Wpisywanie ocen,  plusów, minusów w dzienniku elektronicznym  po sprawdzeniu zadania, w czasie lekcji według planu. Każda ocena jest dokładnie opisana. 
Uczniowie, którym nie oceniono zadania w czasie lekcji będą mieli sprawdzone w tym samym dniu w późniejszych godzinach. 
Kontakt nauczyciela z uczniami, rodzicami uczniów – dziennik elektroniczny, e-mail (e.horoba@onet.pl) telefon stacjonarny w czasie trwania lekcji według planu 
lekcji (182659390). 
 
UCZEŃ: 
 
1. Praca z podręcznikiem, atlasem geograficznym, konstytucją RP – czytanie tekstu, analiza wykresów, tabel, zdjęć, map (ćwiczenia doskonalące czytanie ze 
zrozumieniem). 
2. Zadania wykonane w  zeszycie przedmiotowym mają być odesłane zgodnie z PRZYPOMINAJKĄ, pojawiającą się przy każdym zadaniu, na e-maila n-la. 
3. Wysłanie wykonanego zadania w wyznaczonym przez n-la terminie (termin wysłania podany przy zadaniu – zawsze) na e-maila nauczyciela.  
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4. Sprawdzanie ocen cząstkowych i w razie wątpliwości, po dokładnym, ponownym sprawdzeniu wysłanego zadania, wysłanie zapytania do n-la (przez e-mail n-
la). 
 
Ocena zadań, wysyłanych przez uczniów na mój adres e-mailowy. 
  
Do każdego zadania zadawanego na dzienniku elektronicznym będzie podana informacja dla ucznia i tym samym rodzica. 

Przykład: 

Dzisiejsza lekcja ma nr ... . Przeczytaj uważnie i zapisz w zeszycie przedmiotowym temat .. podręcznik str. … . W trakcie czytania tematu korzystaj również z atlasu 

geograficznego, konstytucji RP (odszukaj obiekty geograficzne, które pojawiają się w temacie). Pod tematem zapisz: ……... Napisaną notatkę przeczytaj kilka razy. 

Postaraj się przyswoić to co piszesz w każdej notatce.  

Zadanie wykonaj i wyślij zdjęcie lub skan na mojego e-maila do … . W temacie e-maila napisz: … . Brak tematu e-maila podanego przez nauczyciela = zadanie 

niezaliczone (tj. minus). Bardzo ważne!!! 

 

PRZYPOMINAJKA - Pamiętaj o: 

1. pisaniu numeru lekcji, daty, tematu lekcji (zdjęcia mają obejmować numer lekcji, datę, temat lekcji. Brak tego będę traktowała jako brak zadania tj. minus na 

dzienniku w ocenach bieżących), 

2. starannym piśmie w zeszycie (pismo niestaranne = zadanie niewykonane!, czyli minus), 

3.  odstępach między zadaniami, 

4. numerowaniu zadania + strona zadania, 

5.  po napisaniu odpowiedzi na ostatnie zadanie, notatki lub innej formy pisemnej uczeń podpisuje się imię i nazwisko!!! Bardzo ważne. Zawsze. Brak podpisu = 

zadania nieoceniane (tj. minus).  

Ocena zadań: 

3 plusy (1 PLUS JEST ZA: podany numer lekcji, datę, temat lekcji, zadania do danej lekcji wysłane w terminie, napisane całym zdaniem, 100% odpowiedź, 

podpisane: imię i nazwisko oraz temat e-maila) = ocena bardzo dobra 
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2 plusy jeden minus (1 MINUS JEST ZA: brak numeru lekcji, daty,  tematu, zadania wysłane po terminie, niewysłane, napisane niecałym zdaniem, zbyt krótka 

odpowiedź, błędna odpowiedź, brak podpisu: imię i nazwisko, nieczytelne pismo oraz brak tematu e-maila 100%) = ocena dobra 

1 plus 2 minusy = ocena dostateczna 

1 plus z kropką (zadanie wykonane na 95%) i 2 minusy = ocena dopuszczająca  

3 minusy = ocena niedostateczna 

UCZEŃ ZAWSZE PO WYSŁANIU DO NAUCZYCIELA  ZADANIA, NOTATKI POWINIEN SPRAWDZIĆ W WYSŁANYCH, CZY ZADANIE ZOSTAŁO WYSŁANE.  

ZADANIA MAJĄ BYĆ ZGODNE Z PRYPOMINAJKĄ. 

UCZEŃ UCZY  SIĘ DOKŁADNOŚCI, CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM.  

TEMAT E-MAILA MA BYĆ TAKI JAK PODAJE NAUCZYCIEL. 

ZADANIA, KTÓRE SĄ NIEZGODNE Z PRZYPOMINAJKĄ NIE BĘDĄ OCENIANE POZYTYWNIE. 

PRZYPOMINAJKA BĘDZIE  PRZY KAŻDYM ZADANIU. 

 ZADANIA SĄ DOPASOWANE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ PRZEDMIOTU ORAZ HIGIENY PRACY W CZASIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO. 

UCZNIOWIE , KTÓRZY NIE BĘDĄ WYSYŁAĆ PRAC BĘDĄ MIELI ZAPISANĄ W ODPOWIEDNIEJ KOLUMNIE W OCENIANIU BIEŻĄCYM OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ. 
 
W czasie zdalnego nauczania nauczyciel bierze pod uwagę: 
- specyfikę nauczanego przez siebie przedmiotu,  
- sytuację domową ucznia (liczba dzieci korzystających z komputera, jakość sprzętu, internet …), 
- zalecenia MEN (umiar w zadawaniu zadań, ograniczanie lekcji online).  
 
 

 Łapsze Niżne; 14.09.2020r.                                                                                                                                                                            mgr Elżbieta Horoba                                                                                                                             

 

 
 


