
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE 

Z GEOGRAFII DLA KLASY VIII 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁAPSZACH NIŻNYCH. 

 

AUTOR PODRĘCZNIKA PLANETA NOWA 8 – TOMASZ RACHWAŁ, DAWID SZCZYPIŃSKI 

 

NUMER EWIDENCYJNY W WYKAZIE MEN: 906/4/2018 

 

WYDAWNICTWO -  NOWA ERA 

 

AUTOR PROGRAMU NAUCZANIA – EWA MARIA TUZ, BARBARA DZIEDZIC 

 

REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. BŁ. KS. J. STANKA 

W ŁAPSZACH NIŻNYCH W ROKU SZKOLNYM: 2020/2021 

 

NAUCZYCIEL – ELŻBIETA HOROBA 

  



WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY VIII 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) 

I. Azja 

Uczeń:  
 wskazuje na mapie położenie 

geograficzne Azji  
 wymienia formy ukształtowania 

powierzchni Azji 
 wymienia strefy klimatyczne Azji  

na podstawie mapy klimatycznej  
 wymienia największe rzeki Azji 
 wymienia strefy aktywności sejsmicznej 

w Azji na podstawie mapy geologicznej  
 wyjaśnia znaczenie terminu wulkanizm 
 odczytuje z mapy nazwy największych 

wulkanów w Azji  
 wskazuje na mapie zasięg Ognistego 

Pierścienia Pacyfiku  
 wymienia czynniki przyrodnicze 

wpływające na rozwój rolnictwa w Azji 
 wymienia główne uprawy w Azji  

na podstawie mapy gospodarczej  
 określa cechy położenia Japonii na 

podstawie mapy ogólnogeograficznej  
 wymienia cechy środowiska 

naturalnego Japonii 
 wymienia główne uprawy w Japonii 
 określa cechy położenia Chin na 

podstawie mapy ogólnogeograficznej  
 lokalizuje na mapie ośrodki przemysłu 

zaawansowanych technologii  
w Chinach 

 wymienia główne uprawy w Chinach  
i opisuje ich rozmieszczenie na 
podstawie mapy gospodarczej  

 określa położenie geograficzne Indii 
 porównuje liczbę ludności Chin i Indii 

oraz odczytuje z wykresu ich prognozę 
 wymienia największe aglomeracje Indii 

i wskazuje je na mapie 

Uczeń:  

 opisuje linię brzegową Azji na 
podstawie mapy świata  

 charakteryzuje zróżnicowanie 
środowiska geograficznego Azji 

 przedstawia kontrasty  
w ukształtowaniu powierzchni terenu 
Azji 

 omawia czynniki klimatyczne 
kształtujące klimat Azji 

 omawia strefy roślinne Azji 

 omawia budowę wulkanu  
na podstawie ilustracji 

 wymienia typy wulkanów i podaje  
ich główne cechy 

 wskazuje na mapie obszary Azji  
o korzystnych i niekorzystnych 
warunkach do rozwoju rolnictwa  

 wymienia czołówkę państw azjatyckich 
w światowych zbiorach roślin 
uprawnych na podstawie infografiki  

 charakteryzuje ukształtowanie 
powierzchni Japonii 

 omawia strukturę zatrudnienia  
w Japonii na podstawie analizy danych 
statystycznych  

 omawia warunki naturalne rozwoju 
rolnictwa w Japonii 

 przedstawia cechy rolnictwa Japonii na 
podstawie analizy danych 
statystycznych  

 określa różnorodność cech środowiska 
geograficznego Chin na podstawie 
mapy tematycznej  

 omawia czynniki przyrodnicze 
sprzyjające osadnictwu w Chinach 

Uczeń:  
 omawia budowę geologiczną Azji  

na podstawie mapy tematycznej  
 omawia cyrkulację monsunową i jej 

wpływ na klimat Azji 
 charakteryzuje kontrasty klimatyczne  

i roślinne w Azji na podstawie mapy 
tematycznej  

 omawia czynniki wpływające na układ 
sieci rzecznej w Azji 

 omawia płytową budowę litosfery  
na podstawie map tematycznych  

 wyjaśnia przyczyny występowania 
trzęsień ziemi i tsunami w Azji 

 opisuje przebieg trzęsienia ziemi 
 omawia warunki przyrodnicze  

i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa  
w Azji 

 opisuje ekstremalne zjawiska 
klimatyczne i ich skutki w Japonii 
opisuje skutki występowania tajfunów 
na obszarze Japonii 

 omawia bariery utrudniające rozwój 
gospodarki Japonii 

 omawia znaczenie i rolę transportu  
w gospodarce Japonii 

 omawia cechy gospodarki Chin 
 analizuje wielkości PKB w Chinach na 

tle innych krajów świata na podstawie 
danych statystycznych  

 charakteryzuje tradycyjne rolnictwo  
i warunki rozwoju rolnictwa Chin 

 przedstawia problemy demograficzne 
Indii 

 omawia system kastowy w Indiach 
 przedstawia zróżnicowanie indyjskiej 

edukacji 

Uczeń:  
 analizuje azjatyckie rekordy dotyczące 

rzeźby terenu, linii brzegowej  
i hydrosfery na podstawie infografiki  

 omawia powstawanie Himalajów  
i rowów oceanicznych 

 przedstawia sposoby zabezpieczania 
ludzi przed skutkami trzęsień ziemi 

 omawia warunki klimatyczne w Azji 
wpływające na rytm uprawy ryżu 

 omawia znaczenie uprawy ryżu dla 
krajów Azji Południowo-Wschodniej  

 wykazuje związek między budową 
geologiczną a występowaniem 
wulkanów, trzęsień ziemi i tsunami  
w Japonii 

 analizuje źródła gospodarczego 
rozwoju Japonii 

 charakteryzuje cechy nowoczesnej 
gospodarki Japonii oraz rodzaje 
produkcji przemysłowej 

 uzasadnia, że gospodarka Japonii należy 
do najnowocześniejszych na świecie 

 przedstawia problemy demograficzne  
i społeczne Chin z uwzględnieniem 
przyrostu naturalnego na podstawie 
analizy danych statystycznych  

 omawia znaczenie nowoczesnych kolei 
w rozwoju gospodarczym Chin 

 omawia kontrasty etniczne, językowe  
i religijne w Indiach 

 charakteryzuje cechy gospodarki Indii  
i możliwości ich rozwoju 

 omawia znaczenie ropy naftowej  
w rozwoju ekonomicznym państw 
Bliskiego Wschodu 

 omawia źródła konfliktów zbrojnych  

Uczeń:  
• wyjaśnia, dlaczego na wschodnich 

wybrzeżach Azji występuje wiele 
wulkanów 

• udowadnia słuszność stwierdzenia,  
że Azja to kontynent kontrastów 
geograficznych 

• omawia wpływ budowy geologicznej  
na występowanie rowów 
tektonicznych, wulkanów, trzęsień 
ziemi i tsunami 

• ocenia skutki trzęsień ziemi dla 
obszarów gęsto zaludnionych 

• wyjaśnia na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej i analizy danych 
statystycznych, dlaczego grunty orne 
mają niewielki udział w strukturze 
użytkowania ziemi w Azji  

• wykazuje związki między cechami 
klimatu monsunowego a rytmem 
upraw i „kulturą ryżu” w Azji 
Południowo-Wschodniej 

• ocenia znaczenie warunków 
przyrodniczych i czynników społeczno-
kulturowych w tworzeniu nowoczesnej 
gospodarki Japonii 

• omawia wpływ gospodarki Chin na 
gospodarkę światową 

• opisuje główne problemy indyjskiego 
społeczeństwa oraz przedstawia ich 
przyczyny 

• analizuje skutki występowania 
konfliktów zbrojnych na Bliskim 
Wschodzie 



 wyjaśnia znaczenie terminu slumsy 
 wymienia główne rośliny uprawne  

w Indiach i wskazuje na mapie 
tematycznej regiony ich występowania  

 wymienia surowce mineralne w Indiach 
i wskazuje na mapie regiony ich 
występowania  

 określa położenie geograficzne 
Bliskiego Wschodu 

 wymienia państwa leżące na Bliskim 
Wschodzie na podstawie mapy 
politycznej  

 wskazuje na mapie miejsca konfliktów 
zbrojnych na Bliskim Wschodzie  

 przedstawia nierównomierne 
rozmieszczenie ludności Chin na 
podstawie mapy gęstości zaludnienia  

 omawia główne kierunki produkcji 
rolnej w Chinach 

 omawia cechy środowiska 
geograficznego Półwyspu Indyjskiego 

 podaje przyczyny powstawania 
slumsów w Indiach 

 omawia warunki uprawy roślin  
w Indiach na podstawie mapy 
tematycznej  

 charakteryzuje indyjską Dolinę 
Krzemową 

 omawia cechy środowiska 
przyrodniczego Bliskiego Wschodu 

 omawia wielkość zasobów ropy 
naftowej na świecie i na Bliskim 
Wschodzie na podstawie wykresu  
i mapy tematycznej  

 przedstawia cele organizacji OPEC 
 

 analizuje strukturę zatrudnienia  
i strukturę PKB Indii na podstawie 
wykresu  

 charakteryzuje przemysł przetwórczy 
Indii 

 omawia zróżnicowanie religijne na 
Bliskim Wschodzie 

 omawia wpływ religii na życie 
muzułmanów 

 przedstawia znaczenie przemysłu 
naftowego w krajach Bliskiego 
Wschodu 

i terroryzmu na Bliskim Wschodzie 

II. Afryka 



Uczeń:  
• określa położenie matematyczno- 
-geograficzne Afryki na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej  

• wymienia strefy klimatyczne Afryki 
• wymienia największe rzeki i jeziora 
Afryki 

• wymienia czynniki przyrodnicze 
wpływające na rozwój rolnictwa  
w Afryce 

• wymienia główne uprawy w Afryce 
• wymienia surowce mineralne Afryki  
na podstawie mapy gospodarczej  

• wskazuje obszary występowania 
surowców mineralnych na terenie Afryki 

• wymienia atrakcyjne turystycznie 
państwa Afryki 

• określa położenie geograficzne Etiopii  
• wyjaśnia różnicę między głodem  
a niedożywieniem 

• wymienia państwa w Afryce dotknięte 
głodem i niedożywieniem  

• określa położenie geograficzne Kenii 
• wymienia obiekty turystyczne na 
terenie Kenii 

Uczeń: 
 omawia cechy ukształtowania 
powierzchni Afryki 

 wymienia cechy różnych typów klimatu 
w Afryce na podstawie klimatogramów  

 charakteryzuje sieć rzeczną i jeziora 
Afryki 

 omawia czynniki przyrodnicze  
i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa  
w Afryce 

 charakteryzuje znaczenie hodowli 
zwierząt w krajach Afryki 

 przedstawia zróżnicowanie PKB  
w różnych państwach Afryki na 
podstawie analizy danych 
statystycznych  

 omawia przemysł wydobywczy w Afryce 
 wskazuje państwa w Afryce dotknięte 
problemem głodu i niedożywienia na 
podstawie mapy tematycznej  

 analizuje niedożywienie ludności  
w Afryce na podstawie wykresu  

 przedstawia ruch turystyczny Kenii na 
podstawie analizy danych 
statystycznych  

Uczeń: 
 omawia wpływ czynników 
klimatotwórczych na klimat Afryki 

 omawia rozmieszczenie opadów 
atmosferycznych w Afryce na podstawie 
mapy klimatycznej  

 omawia udział rolnictwa w strukturze 
zatrudnienia w wybranych państwach 
Afryki na podstawie wykresu  

 omawia gospodarkę w strefie Sahelu 
 omawia cechy gospodarki krajów Afryki 
na podstawie analizy danych 
statystycznych  

 przedstawia nowoczesne działy 
gospodarki Afryki 

 omawia rozwój i znaczenie usług  
w Afryce 

 omawia przyczyny niedożywienia 
ludności w Etiopii 

 opisuje zmiany w poziomie 
niedożywienia ludności Etiopii 

 wymienia obiekty w Kenii wpisane na 
listę dziedzictwa UNESCO  

 opisuje walory kulturowe Kenii na 
podstawie wybranych źródeł informacji  

Uczeń: 
 omawia związek budowy geologicznej 
Afryki z powstawaniem rowów 
tektonicznych 

 wyjaśnia cyrkulację powietrza w strefie 
międzyzwrotnikowej 

 omawia przyczyny procesu pustynnienia 
w strefie Sahelu 

 omawia typy rolnictwa w Afryce 
 przedstawia czynniki ograniczające 
rozwój gospodarki w Afryce 

 omawia skutki niedożywienia ludności  
w Etiopii 

 omawia bariery ograniczające rozwój 
turystyki w Afryce 

 omawia walory przyrodnicze Kenii 
wpływające na rozwój turystyki 

Uczeń: 

 wyjaśnia istnienie strefowości 
klimatyczno-roślinno-glebowej  
w Afryce 

 wyjaśnia związki między warunkami 
przyrodniczymi a możliwościami 
gospodarowania w strefie Sahelu 

 ocenia skutki stosowania rolnictwa 
żarowo-odłogowego i plantacyjnego  
w Afryce Zachodniej 

 przedstawia rolę chińskich inwestycji 
na kontynencie afrykańskim 

 przedstawia sposoby walki z głodem 
ludności Afryki na przykładzie Etiopii 

 określa związki między warunkami 
przyrodniczymi i kulturowymi  
a rozwojem turystyki na przykładzie 
Kenii 

 przedstawia argumenty pomagające 
przełamywać stereotypy na temat 
Afryki 

III. Ameryka Północna i Ameryka Południowa 

Uczeń: 
 określa położenie geograficzne Ameryki 
 wymienia nazwy mórz i oceanów 
oblewających Amerykę Północną  
i Amerykę Południową 

 wymienia największe rzeki Ameryki  
i wskazuje je na mapie  

 wyjaśnia znaczenie terminów: tornado, 
cyklon tropikalny 

 wskazuje na mapie Aleję Tornad 
 wymienia nazwy wybranych cyklonów 

tropikalnych w XXI wieku 
 określa położenie geograficzne 

Amazonii 
 omawia florę i faunę lasów 

równikowych 
 podaje liczbę ludności Ameryki 

Północnej i Ameryki Południowej  
na podstawie wykresu  

Uczeń:  
 wymienia nazwy państw leżących  
w Ameryce Północnej i Ameryce 
Południowej 

 podaje główne cechy ukształtowania 
powierzchni Ameryki 

 wymienia strefy klimatyczne Ameryki 
 omawia przyczyny powstawania tornad 
i cyklonów tropikalnych 

 podaje główne rejony występowania 
cyklonów tropikalnych i kierunki ich 
przemieszczania się 

 podaje cechy środowiska 
geograficznego Amazonii 

 omawia cechy klimatu Amazonii 
 podaje przyczyny zróżnicowania 
etnicznego i kulturowego Ameryki 

 przedstawia czynniki wpływające na 
rozmieszczenie ludności w Ameryce 

Uczeń: 
• charakteryzuje budowę geologiczną 
Ameryki 

• omawia czynniki klimatyczne 
wpływające na klimat Ameryki 

• porównuje strefy klimatyczne ze 
strefami roślinnymi w Ameryce 

• charakteryzuje wody powierzchniowe 
Ameryki na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej  

• omawia mechanizm powstawania 
tornad i cyklonów tropikalnych 

• podaje przyczyny wysokich rocznych 
sum opadów atmosferycznych  
w Amazonii 

• opisuje piętrowość wilgotnych lasów 
równikowych w Amazonii 

• omawia wielkie migracje w historii 
zasiedlania Ameryki 

Uczeń: 
 wykazuje związek ukształtowania 

powierzchni z budową geologiczną  
w Ameryce 

 omawia związek stref klimatycznych ze 
strefami roślinnymi w Ameryce 

 przedstawia skutki występowania 
tornad i cyklonów tropikalnych  
w Ameryce 

 omawia ekologiczne następstwa 
wylesiania Amazonii 

• podaje kierunki gospodarczego 
wykorzystania Amazonii 

 przedstawia sytuację rdzennej ludności 
w Ameryce 

 przedstawia negatywne skutki 
urbanizacji w Ameryce 

 określa cechy megalopolis w Ameryce 
Północnej 

Uczeń: 

 ustala prawidłowości w ukształtowaniu 
powierzchni Ameryki Północnej  
i Ameryki Południowej na podstawie 
map tematycznych  

 przedstawia sposoby ochrony przed 
nadchodzącym cyklonem na podstawie 
wybranych źródeł informacji  

 przedstawia działania człowieka mające 
na celu ochronę walorów 
przyrodniczych Amazonii 

 omawia skutki zanikania kultur 
pierwotnych na przykładzie Ameryki 
Północnej i Ameryki Południowej 

 opisuje problemy ludności 
mieszkających w slumsach na 
podstawie materiałów źródłowych  

 wykazuje zależność między 
ukształtowaniem powierzchni, 



 wymienia główne odmiany człowieka 
zamieszkujące Amerykę 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
urbanizacja, wskaźnik urbanizacji, 
aglomeracja, megalopolis 

 wymienia obszary słabo i gęsto 
zaludnione w Ameryce Północnej  
i Ameryce Południowej i wskazuje je na 
mapie 

 wymienia największe miasta  
i aglomeracje Ameryki Północnej  
i Ameryki Południowej i wskazuje  
na mapie 

 przedstawia położenie geograficzne 
Kanady na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej  

 wymienia główne uprawy na terenie 
Kanady  

 wskazuje zasięg występowania 
głównych upraw w Kanadzie na mapie 
gospodarczej  

 określa położenie geograficzne Stanów 
Zjednoczonych 

 wyjaśnia znaczenie terminów: produkt 
światowy brutto, technopolia 

 wymienia główne działy przemysłu  
w Stanach Zjednoczonych 

 wymienia rodzaje usług 
wyspecjalizowanych w Stanach 
Zjednoczonych 

Północnej i Ameryce Południowej 
 analizuje liczbę ludności miejskiej  
w ogólnej liczbie ludności państw 
Ameryki na podstawie mapy 
tematycznej  

 przedstawia cechy położenia 
geograficznego Kanady na podstawie 
mapy ogólnogeograficznej  

 omawia ukształtowanie powierzchni 
Kanady 

 przedstawia czynniki wpływające na 
klimat Kanady 

 omawia strukturę użytkowania ziemi  
w Kanadzie na podstawie wykresu  

 opisuje cechy położenia geograficznego 
Stanów Zjednoczonych 

 wymienia czynniki wpływające na 
rozwój Doliny Krzemowej 

 omawia strukturę użytkowania ziemi  
w Stanach Zjednoczonych na podstawie 
wykresu  

• omawia zmiany liczby ludności  
w Ameryce na przestrzeni lat  
na podstawie wykresu 

• omawia rozwój miast Ameryki  
na podstawie wybranych źródeł  

• podaje przykłady megalopolis  
w Ameryce i wskazuje je na mapie  

• podaje przyczyny powstawania slumsów 
w wielkich miastach na przykładzie 
Ameryki Południowej 

• przedstawia zasięg występowania lasów 
w Kanadzie na podstawie mapy 
tematycznej  

• przedstawia miejsce Kanady  
w światowym eksporcie wybranych 
płodów rolnych na podstawie wykresu  

• omawia znaczenie przemysłu i jego 
kluczowe działy w Stanach 
Zjednoczonych 

• omawia cechy rolnictwa Stanów 
Zjednoczonych 

 omawia czynniki wpływające na 
przebieg północnej granicy upraw  
i lasów w Kanadzie 

 opisuje cechy gospodarstw 
wielkoobszarowych na terenie Kanady 

 charakteryzuje wybrane wskaźniki 
rozwoju gospodarczego Stanów 
Zjednoczonych 

 omawia znaczenie usług 
wyspecjalizowanych w gospodarce 
Stanów Zjednoczonych 

 omawia przyczyny marnowania 
żywności na przykładzie Stanów 
Zjednoczonych 

cyrkulacją powietrza, odległością  
od morza, prądami morskimi  
a przebiegiem północnej granicy upraw 
i lasów w Kanadzie  

 omawia cechy charakterystyczne 
gospodarki Kanady z uwzględnieniem 
surowców mineralnych, rozwoju 
przemysłu i handlu 

 ocenia wpływ przemysłu 
zaawansowanych technologii na rozwój 
gospodarki Stanów Zjednoczonych 

 ocenia rolę Stanów Zjednoczonych  
w gospodarce światowej na podstawie 
analizy danych statystycznych  

IV. Australia i Oceania 

Uczeń: 
 określa położenie geograficzne Australii 

i Oceanii 
 wymienia największe pustynie Australii 

na podstawie mapy  
 wyjaśnia znaczenie terminu basen 

artezyjski 
• wymienia endemity w Australii oraz na 
wyspach Oceanii  

• przedstawia liczbę ludności i gęstość 
zaludnienia w Australii na podstawie 
mapy tematycznej i analizy danych 
statystycznych  

• wymienia największe miasta Australii 

Uczeń: 
 charakteryzuje środowisko przyrodnicze 
Australii i Oceanii 

 charakteryzuje ukształtowanie 
powierzchni Australii 

 wymienia strefy klimatyczne w Australii 
 charakteryzuje wody powierzchniowe 
Australii 

 omawia czynniki przyrodnicze 
wpływające na rozmieszczenie ludności 
w Australii 

 omawia występowanie surowców 
mineralnych w Australii na podstawie 
mapy tematycznej  

Uczeń: 
 wymienia cechy charakterystyczne 

poszczególnych typów klimatu  
w Australii na podstawie 
klimatogramów  

• omawia strefowość roślinną w Australii 
na podstawie mapy tematycznej  

• omawia bariery utrudniające 
zamieszkanie Australii 

• charakteryzuje rdzennych mieszkańców 
Australii 

• omawia cechy rolnictwa Australii na tle 
warunków przyrodniczych 

• przedstawia znaczenie turystyki  

Uczeń: 
• wyjaśnia wpływ położenia Australii  

na klimat 
• omawia zasoby wód artezyjskich i ich 
rolę w gospodarce Australii 

• wyjaśnia, dlaczego Australia jest 
atrakcyjna dla imigrantów 

• omawia znaczenie przemysłów 
przetwórczego i zaawansowanych 
technologii w rozwoju Australii 

Uczeń: 
• wykazuje zależność między klimatem  

a zasobami wód powierzchniowych  
w Australii 

• wykazuje zależność pomiędzy 
rozmieszczeniem ludności a warunkami 
naturalnymi występującymi w Australii 

• określa główne cechy gospodarki 
Australii na tle warunków 
przyrodniczych 



oraz wskazuje je na mapie w rozwoju gospodarki Australii i Oceanii 

V. Obszary okołobiegunowe 

Uczeń: 
 określa położenie geograficzne 

obszarów okołobiegunowych 
 wyjaśnia znaczenie terminów: góra 

lodowa, pak lodowy, lądolód, lodowce 
szelfowe, nunataki 

 wymienia gatunki roślin i zwierząt  
na obszarach Arktyki i Antarktyki 

 wymienia surowce mineralne  
na obszarach Arktyki i Antarktyki 

 wskazuje na mapie Antarktydy 
położenie polskiej stacji badawczej 
Henryka Arctowskiego 

Uczeń: 
 wymienia cechy środowiska 

przyrodniczego obszarów 
okołobiegunowych 

 charakteryzuje klimat Arktyki  
i Antarktyki 

 wymienia zagrożenia środowiska 
naturalnego obszarów polarnych 

Uczeń: 
• opisuje zjawisko dnia polarnego i nocy 

polarnej na obszarach 
okołobiegunowych 

• charakteryzuje ludy zamieszkujące 
Arktykę oraz warunki ich życia 

• opisuje warunki życia w polarnej stacji 
badawczej 

Uczeń: 
• porównuje środowisko przyrodnicze 

Arktyki i Antarktyki  
• wyjaśnia, dlaczego Antarktyda jest 

największą pustynią lodową 
• prezentuje osiągnięcia polskich badaczy 

obszarów okołobiegunowych 
• wyjaśnia status prawny Antarktydy 

Uczeń: 
• omawia zmiany w środowisku 

przyrodniczym obszarów polarnych 
• charakteryzuje cele oraz zakres badań 

prowadzonych w Arktyce  
i w Antarktyce na podstawie na 
podstawie dostępnych źródeł  

• omawia wkład Polaków w badania 
obszarów polarnych na podstawie 
dostępnych źródeł  

 
 
 

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.  
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.   
 
 
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.  
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 

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                                                                                                                             

 

 
 


