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Ocena uwzględnia przede wszystkim wkład pracy ucznia i jego zaangażowanie, w drugiej 

kolejności mierzy efekt końcowy. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności są dostosowane do 

możliwości psychofizycznych ucznia. 

Ze względu na specyfikę pracy nauczyciel stosuje na lekcjach geografii następujące formy, metody 

i sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych  : 

- uwzględniać trudności z zapamiętywaniem nazw, 

- w czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie wspomagać,  dawać więcej czasu na przypomnienie, 

wydobycie z pamięci nazw, terminów, dyskretnie naprowadzać 

- częściej powtarzać i utrwalać materiał 

- podczas uczenia stosować techniki skojarzeniowe ułatwiające zapamiętywanie 

- wprowadzać w nauczaniu metody aktywne, angażujące jak najwięcej zmysłów (ruch, dotyk, 

wzrok, słuch) , używać wielu pomocy dydaktycznych, urozmaicać proces nauczania 

- zróżnicować formy sprawdzania wiadomości i umiejętności tak, by ograniczyć ocenianie  na 

podstawie pisemnych odpowiedzi ucznia 

- często oceniać prace domowe 

- w związku z dużym problemem w selekcji i wyborze najważniejszych informacji z danego tematu 

można wypisać kilka podstawowych pytań, na które uczeń powinien znaleźć odpowiedź czytając 

dany materiał 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII 

 

Celem nauczania lekcjach geografii jest: 

• ukształtowanie podstawowych pojęć geograficznych, zgodnie z możliwościami 

intelektualnymi ucznia, na podstawie zdobytych wiadomości 

• przyswojenie przez ucznia zasobu wiadomości przewidzianych w treściach programowych 

oraz wyrabianie umiejętności praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą; gdy jest to 

możliwe – spontanicznie i bez pomocy dorosłego 

• rozwijanie zainteresowania Polską, krajami sąsiednimi, innymi krajami Europy i świata – 

ich pięknem i różnorodnością 

• kształtowanie poszanowania dla innych narodów i ich sposobu życia 

• rozwijanie zdolności poznawczych uczniów – skupienia uwagi, ćwiczenia pamięci, 

wyobraźni itd. 

• kształtowanie umiejętności korzystania z mapy w różnych sytuacjach życiowych 

• uświadomienie wartości, jaką jest własny kraj 

• rozumienie potrzeby współpracy i przyjaźni między różnymi krajami 

• wyrabianie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy geograficznej 

• kształtowanie postawy poszanowania przyrody i odpowiedzialności za jej stan 

 

 

Zasady oceniania : 

• ograniczenie wymagań do umiejętności koniecznych, 

• przygotowanie testów dostosowanych do możliwości ucznia ( poziom konieczny), a w przypadku 

stosowania testów ogólnych uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą za 20 % możliwych do 

uzyskania punktów, 

• wyróżnianie inną czcionką lub kolorem definicji i nazw oraz ważnych informacji, 

• wydłużenie czasu pracy na wykonanie zadania 



• wydłużenie czasu na nauczenie się pewnych partii materiału lub rozłożenie jej na mniejsze części, 

• kontrola poprawności odczytywanych poleceń, 

• dodatkowe wskazówki nauczyciela, 

• umożliwienie wielokrotnego poprawiania sprawdzianów, 

• umożliwienie ustnej poprawy sprawdzianu pisemnego, 

• w zależności od zalecenia przewaga odpowiedzi pisemnych nad ustnymi 

 

 

Uczeń słabowidzący 

 

U takich uczniów niepełnosprawność w zakresie widzenia oznacza osłabienie wzroku, które nawet 

przy użyciu szkieł korekcyjnych wpływa negatywnie na ich osiągnięcia szkolne. 

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych 

• właściwe umiejscowienie dziecka w klasie – zapobiegające odblaskowi pojawiającemu się 

pobliżu okna, zapewnienie właściwego oświetlenia i widoczności 

• udostępnianie tekstów w wersji powiększonej 

• podawanie przedmiotów do obejrzenia z bliska 

• zwracanie uwagi na szybką męczliwość ucznia związana ze zużywaniem większej energii na 

patrzenie i interpretację informacji uzyskanych droga wzrokową – wydłużenie czasu na 

wykonanie określonych zadań 

• częste zadawanie pytania – „co widzisz?” w celu sprawdzenia i uzupełnienia słownego 

trafności doznań wzrokowych 

 


