
 
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - GEOGRAFIA 

 
 

I. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ OPRACOWANY W OPARCIU O: 

 Podstawę programową  

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wypisane szczegółowo w Ocenianiu 
Wewnątrzszkolnym 

 Wewnątrzszkolny System Oceniania 

 Program nauczania geografii wydawnictwa Nowa Era 
 

 II. PRZEDMIOTEM OCENIANIA SĄ:  

 Wiadomości, umiejętności, aktywność i postawa ucznia na lekcji 
 

 III. OGÓLNE CELE OCENIANIA: 

 Poznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia  
wiadomości i umiejętności  z zakresu geografii w stosunku do wymagań programowych 

 Dostarczanie informacji zwrotnej dla nauczyciela na temat efektywności nauczania,  
doboru metod i form pracy z uczniami 

 Poinformowanie ucznia  o poziomie jego osiągnięć i postępach  

 Motywowanie uczniów do dalszej pracy 

 Pomaganie uczniom w samodzielnym kształceniu z zakresu geografii 

 Przekazywanie rodzicom informacji o postępach dziecka 
 

 IV. FORMY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE 

 Wypowiedzi ustne obejmujące materiał  z 3 ostatnich lekcji 

 Wypowiedzi pisemne 
 Kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być zapowiedziane) 
 Sprawdziany podsumowujące poszczególne działy zapowiedziane  

z  2 tygodniowym  wyprzedzeniem 
 Sprawdziany okresowe – semestralne lub całoroczne 

 
Prace pisemne zawierają krótkie, pisemne uzasadnienie oceny, w którym nauczyciel wskazuje 
wiadomości i umiejętności opanowane przez ucznia w porównaniu z wymaganiami edukacyjnymi  
z obszaru sprawdzanego testem lub klasówką. W przypadku kartkówek uzasadnienie pisemne oceny  
nie jest wymagane. 

 Aktywność,  praca na lekcji 
Praca na lekcji oceniana jest za pomocą ocen oraz plusów lub minusów, które zostają przeliczone 
na oceny i zapisane w dzienniku. Uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą jeżeli zgromadzi trzy plusy, 
gdy ich nie osiągnie na koniec semestru zostaną zamienione odpowiednio przy dwóch plusach na 
ocenę dobrą, przy jednym na dostateczną (za zgodą ucznia). W przypadku dużego wkładu pracy 
na lekcji uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą lub celującą. Przewidziane są również minusy oraz 
ocena niedostateczna dla uczniów, którzy nie biorą udziału w lekcji a swoją postawą  
i zachowaniem uniemożliwiają uwagę oraz przyswajanie wiedzy innym uczniom. 

 Umiejętności doskonalone w domu – zadania domowe, referaty, wypracowania, prezentacje 
multimedialne na podany przez nauczyciela temat 

 Zeszyt przedmiotowy – sprawdzany jest raz w semestrze, przy ocenie brana jest pod uwagę 
staranność i systematyczność 

 Zeszyt ćwiczeń (jeżeli jest wymagany) – pod uwagę brana jest systematyczność, staranność  
i poprawność rzeczowa 

 Prace dodatkowe: 
                             Foldery, plakaty, plansze, rysunki, okazy wzbogacające zbiory, udział w konkursach oceniane       
                              skali celujący, bardzo dobry lub za pomocą plusów  
 

V. SPOSÓB OCENIANIA 

 Oceny cząstkowe wyrażone są cyfrowo w skali 1-6. Mogą być stosowane plusy i minusy. 

 W ciągu semestru przy 1 godz. geografii w tygodniu uczeń powinien uzyskać co najmniej 3 oceny 
cząstkowe (w tym co najmniej 1 z pracy pisemnej), przy 2 godz. w tygodniu – 4 oceny 

 

 Uczeń ma prawo do zgłoszenia nie przygotowania przed lekcją bez żadnych konsekwencji  
raz na semestr przy jednej godzinie geografii tygodniowo i dwa razy przy dwóch godzinach  
lub z powodu choroby trwającej dłużej niż 3 dni pracy szkoły. Wyjątkiem są zapowiedziane 
sprawdziany, kartkówki i lekcje powtórzeniowe. 
 

 W przypadku nieobecności ucznia w w/w formie sprawdzania wiadomości i umiejętności  
    bez względu na przyczyny, uczeń zobowiązany jest w ciągu tygodnia zgłosić się do nauczyciela  
    w celu ustalenia terminu sprawdzenia osiągnięć. W razie nieobecności ucznia w tym terminie 

nauczyciel ma prawo w dowolnej chwili sprawdzić w toku zajęć szkolnych, czy uczeń opanował 
treść nauczania i umiejętności z zakresu tego sprawdzianu. 

 W szczególnych przypadkach nauczyciel ustala indywidualnie z uczniem nieobecnym termin 
napisania testu/sprawdzianu, jednak nie dłuższy niż dwa tygodnie od jego ustalenia. 
 

 Jeżeli uczeń odmawia przystąpienia do sprawdzianu, otrzymuje ocenę niedostateczną  
bez możliwości jej poprawy.  

 Ucieczka ze sprawdzianu lub kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi  
    w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej. 

 Uczeń nie ma prawa poprawić otrzymanej oceny niedostatecznej w przypadku niesamodzielnej 
pracy. 

 Uczeń ma prawo do poprawy maksymalnie 2 ocen niedostatecznych w półroczu 
 

 Terminy oddawania prac pisemnych: prace klasowe – 3 tygodnie, sprawdziany – 2 tygodnie,    
 kartkówki – tydzień 
 

 Przy wypowiedziach pisemnych stosuje się następującą punktację: 

 Od 97 % do 100 % - celujący; 

 Od 88 % do 96 % - bardzo dobry; 

 Od 71 % do 87 % - dobry; 

 Od 46 % do 70 % - dostateczny; 

 Od 31 % do 45 % - dopuszczający; 

 Od 0 % do 30 % - niedostateczny. 
 

 Uczeń ma obowiązek odrabiać wszystkie prace domowe, a nauczyciel ocenia co najmniej 1-2 
prace domowe w semestrze. 

 Ucieczka ze sprawdzianu lub kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi  
             w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej. 

 Uczeń może poprawić cząstkową ocenę niedostateczną nie później niż 14 dni od jej otrzymania 
lub w terminie ustalonym przez nauczyciela. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio 
wpisuje się ocenę poprawioną. 

 Ocena klasyfikacyjna wyrażona jest słownie w skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, 
dopuszczający, niedostateczny 

 Klasyfikacji semestralnej i rocznej dokonuje się w oparciu o oceny cząstkowe przy czym większe 
znaczenie mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są kartkówki i wypowiedzi ustne. 
Inne oceny mają charakter wspomagający.  

 W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu, nauczyciel chętnie udzieli 
pomocy. 
 

VI. SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW 

 Zapoznanie uczniów na pierwszej lekcji z kryteriami oceniania na lekcjach geografii 

 Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria 

 O ocenach cząstkowych lub końcowych za pierwszy semestr informuje się rodziców poprzez e-
dziennik a także na zebraniach lub drzwiach otwartych 

 Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniowie otrzymują do wglądu.  

 Prace pisemne są przechowywane u nauczyciela do końca roku szkolnego 
 

 


