
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – GEOGRAFIA 

KLASY 5-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 
I. Przedmiotowe zasady oceniania z geografii zostały opracowane w oparciu o: 

a) Podstawę programową, 

b) Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa, wydawnictwa 

Nowa Era, 

autorstwa E.M. Tuz i B. Dziedzic, 

 

II. Cele oceniania uczniów 

Sprawdzanie i ocenianie uczniów przez nauczyciela geografii ma na celu nie tylko badanie 

efektywności kształcenia. Do celów oceniania należą przede wszystkim: 

 

1. Wspieranie poprzez: 

- motywowanie uczniów do nauki i pracy nad sobą, 

- stymulowanie i mobilizowanie uczniów do myślenia o swojej przyszłości oraz do 

podejmowania starań podnoszących jakość edukacji geograficznej, 

- stworzenie uczniom okazji i szansy osiągnięcia sukcesów edukacyjnych w zakresie 

geografii oraz dowartościowanie ich, 

- pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju, 

- różnicowanie, wyróżnianie i nagradzanie uczniów. 

 

2.Prognozowanie poprzez : 

- zdobywanie informacji o efektywności nauczania geografii i pracy nauczyciela, 

- przewidywanie przyszłych osiągnięć ucznia, wykrywanie potencjalnych umiejętności. 

 

3. Diagnoza poprzez: 

- poinformowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce, 

- zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów, tj. określenie ich zainteresowań 

poznawczych i potrzeb w zakresie uczenia się geografii oraz przyczyn trudności w uczeniu 

się tego przedmiotu, 

- określenie stopnia opanowania wymagań edukacyjnych, 

- porównanie osiągnięć uczniów różnych klas w szkole, 

- dostarczenie rodzicom i opiekunom uczniów oraz nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach uczniów. 

 

4. Ewaluacja poprzez : 

- uzyskiwanie informacji o jakości i poziomie osiągnięć oraz pracy edukacyjnej uczniów, 

- badanie wyników nauczania oraz ich analiza. 

 

 

 

 

 

 

III. W toku nauczania geografii ocenie podlegają kluczowe kompetencje edukacji 

geograficznej, za które uznaje się: 

- Czytanie map różnej treści. 



- Wyjaśnianie prawidłowości występujących w cyklach astronomicznych i społecznych. 

- Umiejętność odczytywania i wykorzystywania oraz sporządzania dokumentacji 

geograficznej ( dane statystyczne, wykresy, diagramy). 

- Umiejętność dokonywania obliczeń ( odległości, różnicy wysokości,średnich temperatur , 

amplitudy, spadku temperatury z wysokością, wysokości Słońca w różnych szerokościach 

geograficznych, różnic czasowych). 

- Umiejętność posługiwania się słownictwem, terminologią i symboliką geograficzną. 

- Wartościowanie działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. 

 

IV. Nauczyciel, na początku roku szkolnego informuje uczniów o: 

 

1. Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i zajęć edukacyjnych, wynikających z 

realizowanego przez siebie programu nauczania, 

 

2. Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

 

V. Warunki i sposoby przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom) informacji o 

postępach i trudnościach dziecka w nauce: 

 

1. Podczas zebrań z rodzicami, 

2. Przedstawiając do wglądu prace pisemne ucznia (sprawdzone i ocenione prace pisemne 

uczniów przechowywane są przez okres całego roku szkolnego), 

3. Poprzez pisemne wezwania rodziców/prawnych opiekunów, którzy nie komunikują się z 

wychowawcą oraz nauczycielami przedmiotów, 

4. Telefonicznie, 

 

VI. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie: 

-  wypowiedzi ustne ( kilku zdaniowa wypowiedź, udział w dyskusji, prezentacja pracy 

własnej lub grupy) 

 

-  prace pisemne: 

a) sprawdziany( przeprowadzone po zakończeniu działu, zapowiadane z tygodniowym 

wyprzedzeniem) 

b) kartkówki ( z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji, sprawdzające wybrane 

umiejętności , np. odczytywanie treści mapy, graficznych sposobów przedstawiania zjawisk 

itp. ) 

c) konturówki ( sprawdzające umiejętność orientacji na mapie w klasie VII i VIII). 

d) aktywność i praca na lekcji( indywidualna i w zespołach, a tu: zaangażowanie , 

umiejętność komunikowania się i współpracy w zespole , korzystanie z różnych źródeł 

informacji, efektywność pracy). 

 

e) podstawowe umiejętności praktyczne ( czytanie mapy, interpretacja rysunku, orientacja w 

terenie- położenie , kierunki, dokonywanie podstawowych obliczeń stosowanych w 

geografii, czytanie i graficzna interpretacja danych liczbowych). 

f) praca domowa( krótkoterminowa- zadania w zeszycie ćwiczeń, inne: polecenia z lekcji na 

lekcję; długoterminowa- plakaty i inne opracowania tematyczne do lekcji). 



g) aktywność obejmująca prezentowanie wyników swojej pracy w różnej formie ( konkursy 

przedmiotowe, udział w projektach orazinnych przedsięwzięciach przedmiotowych). 

h) zeszyt przedmiotowy ( sprawdzany pod kątem staranności i systematyczności). 

 

 

 


