
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z geografii turystyki 

Klasa I-IV 

Ocena 

 

Wymagania edukacyjne 

niedostateczny 

Otrzymuje uczeń, który:  

nie opanował podstawowej wiedzy faktograficznej i terminologicznej określonej w programie nauczania geografii 

turystycznej dla danej klasy; nawet przy pomocy nauczyciela: błędnie analizuje zjawiska przyrodnicze i społeczno-

gospodarcze typowe dla danego regionu turystycznego, nie potrafi określić podstawowych cech atrakcyjności turystycznej 

wskazanych regionów, nie potrafi posłużyć się mapą jako podstawowym źródłem informacji turystycznej; braki te 

uniemożliwiają mu kontynuację nauki w następnej klasie lub ukończenie szkoły.  

 

dopuszczający Otrzymuje uczeń, który:  

opanował częściowo podstawową wiedzę faktograficzną i terminologiczną określoną w programie nauczania geografii 

turystycznej dla danej klasy; posiada braki w znajomości i rozumieniu zjawisk przyrodniczych i społeczno-gospdarczych, 

kształtujących charakter danego regionu; określa tylko niektóre cechy atrakcyjności turystycznej wskazanego regionu; 

posługuje się prawidłowo mapami jedynie podczas omawiania ogólnych cech środowiska geograficznego; wyciąga 

powierzchowne wnioski i płytkie oceny zjawisk geograficzno-turystycznych; ma problemy w rozwiązywaniu typowych 

zadań teoretycznych i praktycznych, jednakże braki te nie przekreślają możliwości kontynuacji nauki lub ukończenia 

szkoły przez ucznia. 

 

dostateczny Otrzymuje uczeń, który:  

opanował podstawową wiedzę faktograficzną i terminologiczną określoną w programie nauczania geografii turystycznej 

dla danej klasy; posiada pewne braki w znajomości i rozumieniu zjawisk przyrodniczych i społeczno-gospdarczych, 

kształtujących charakter danego regionu; określa główne cechy atrakcyjności turystycznej wskazanego regionu; 

wykorzystuje treści map do charakterystyki środowiska geograficznego; posiada słabą umiejętność analizy przyczynowo – 

skutkowej zjawisk geograficzno-turystycznych; w ograniczony sposób podejmuje próby oceny i porównań zjawisk 



geograficzno-turystycznych. 

 

dobry Otrzymuje uczeń, który:  

opanował podstawową wiedzę faktograficzną i terminologiczną określoną w programie nauczania geografii turystycznej 

dla danej klasy; zna i rozumie zjawiska przyrodnicze i społeczno-gospdarcze, kształtujące charakter danego regionu, ale 

jego wiedza jest odtwórcza; określa cechy atrakcyjności turystycznej wskazanego regionu; wykorzystuje treści map do 

charakterystyki i interpretacji środowiska geograficznego; korzysta z innych, w tym słabiej z cyfrowych źródeł informacji 

geograficzno-turystycznej; posiada umiejętność analizy przyczynowo – skutkowej typowych zjawisk geograficzno-

turystycznych; rozwiązuje typowe zadania problemowe, zarówno praktyczne, jak i teoretyczne; zna zasady myślenia 

geograficzno-turystycznego, nie zawsze jednak potrafi je wykorzystać w celu rozwiązania zadanych mu problemów. 

 

bardzo dobry Otrzymuje uczeń, który:  

opanował podstawową wiedzę faktograficzną i terminologiczną określoną w programie nauczania geografii turystycznej 

dla danej klasy i swobodnie się nią posługuje; zna i rozumie zjawiska przyrodnicze i społeczno-gospdarcze, kształtujące 

charakter danego regionu; określa wszystkie cechy atrakcyjności turystycznej wskazanego regionu; wykorzystuje treści 

map do wieloaspektowej charakterystyki i interpretacji środowiska geograficznego; korzysta z innych, w tym cyfrowych 

źródeł informacji geograficzno-turystycznej; umiejętnie interpretuje i analizuje zjawiska geograficzno-turystyczne; 

dostrzega związki i zależności pomiędzy różnymi zjawiskami przyrodniczymi i społeczno-gospodarczymi danego regionu, 

posiada nawyk myślenia geograficzno-turystycznego. 

 

celujący Otrzymuje uczeń, który:  

posiadł wiedzę faktograficzną i terminologiczną obejmującą cały program nauczania geografii turystycznej w danej klasie oraz 

swobodnie się nią posługuje; zna i rozumie zjawiska przyrodnicze i społeczno-gospdarcze, kształtujące charakter danego 

regionu; określa wszystkie cechy atrakcyjności turystycznej wskazanego regionu; wykorzystuje treści map do 

wieloaspektowej charakterystyki i interpretacji środowiska geograficznego; korzysta z innych, w tym cyfrowych źródeł 

informacji geograficzno-turystycznej; umiejętnie interpretuje i analizuje zjawiska geograficzno-turystyczne; dostrzega 

związki i zależności pomiędzy różnymi zjawiskami przyrodniczymi i społeczno-gospodarczymi danego regionu; wykazuje 



zainteresowanie zagadnieniami geograficzno-turystycznymi, samodzielnie selekcjonuje i interpretuje treści geograficzno-turystyczne; 

ocenia i wyciąga wnioski na podstawie materiałów źródłowych; samodzielnie rozwiązuje postawione mu problemy; posiada nawyk 

myślenia geograficzno-turystycznego. 

 

 

 


