
Przedmiotowe zasady oceniania z geografii 

 
Przedmiotowe zasady oceniania mają na celu: 

dostarczyć nauczycielowi informację o postępach i wynikach pracy poszczególnych uczniów  
motywować uczniów do nauki 

przekazywać uczniom i ich rodzicom informację o pracy, trudnościach i mocnych stronach uczniów 

dostarczyć nauczycielowi informacji na temat skuteczności poszczególnych metod i form pracy, przy-

datności dydaktycznej pomocy naukowych wykorzystywanych podczas lekcji 
pomóc osiągnąć zamierzone cele 

umożliwić wystawienie uczniom ocen zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Ocenie podlega: 

wiedza merytoryczna ucznia 
umiejętności 

praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności 

postawa i zaangażowanie ucznia 

praca na lekcji 
ocenianie powinno być nakierowane na te wiadomości i umiejętności, których opanowanie przez 

ucznia pozwala osiągnąć założone cele nauczania. 

Wspomaganie procesu uczenia się i nauczania 

Ocenianie powinno motywować ucznia oraz skłaniać zarówno ucznia, jak i nauczyciela do wyciągania 
wniosków z dotychczasowej współpracy. 

Otwartość 

Kryteria oceniania powinny być zrozumiałe i jawne, a wyniki – dostępne dla wszystkich zaintereso-

wanych. Procesoceniania powinien być otwarty na analizę i weryfikację. 

 
W ciągu dwóch pierwszych tygodni pracy w nowym cyklu kształcenia nauczyciel powinien wnikliwie 

obserwować umiejętnościi postawy wszystkich uczniów. Powinien również udzielić każdemu z nich 

słownej oceny motywującej do działaniai wskazującej, co już potrafi, a z czym ma trudności i nad 
czym szczególnie musi pracować. Taka diagnoza pozwoli nauczycielowi przygotować plan pracy  

z daną grupą uczniów. 

 

I. Formy bieżącego sprawdzania postępów ucznia 

 

Forma Zakres treści Częstotliwość Zasady 
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sprawdziany 

pisemne 

(trwające 30 

min 

lub dłużej) 

• jeden dział lub po-

łowa obszernego 
działu 

minimum jeden 

w półroczu 

• zapowiadane przynajmniej 

z tygodniowym 
wyprzedzeniem 

• adnotacja w dzienniku 

lekcyjnym 
• w miarę możliwości po-

przedzone lekcją powtórze-

niową,na której nauczyciel 
informuje uczniówo narzę-

dziach sprawdzających 

kartkówki 

(trwające 

do 20 min) 

• zagadnienia z 

ostatniego tematu 
lekcji lub z dwóch 

ostatnich tematów 

• minimum dwie 

w półroczu 

• zapowiedziane z tygo-

dniowym wyprzedzeniem 

2
. 

P
ra

ce
 

d
o
m

o
w

e pisemne • materiał nauczania 

z bieżącej lekcji lub 
przygotowanie mate-

riału dotyczącego 

  według potrzeb  • ocenie może podlegać wy-

biórczo kilka prac 



nowego tematu 

w innej formie • prace badawcze, 
np.: prowadzeniedo-

świadczeń, wykony-

wanie modeli 

• prace dodatkowe, 
np.: wykonywanie-

plakatów, planszy, 

pomocy dydaktycz-
nych 

3. Odpowiedzi ustne • dana partia materia-

łu  

według potrzeb • bez zapowiedzi 

4. Praca na lekcji 

(indywidualna 

lub zespołowa) 

• bieżący materiał 
nauczania  

minimum dwie 
oceny 

w półrocza 

 

• ocenie podlegają: aktyw-
ność, zaangażowanie, umie-

jętność pracy samodzielnej 

oraz praca w grupie 

Uczeń może otrzymać za 
aktywność „+” lub „-„. Za 

trzy "+" uczeń otrzymuje 

ocenę bardzo dobrą, za trzy 
”-„ jedynkę 
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II. Pozostałe ustalenia dotyczące sposobów bieżącego sprawdzania postępów ucznia 

1. Sprawdziany pisemne 

Sprawdziany pisemne są obowiązkowe. 

Uczeń, który nie zgłosił się na sprawdzian z przyczyn usprawiedliwionych, musi przystąpić do niego 
w ciągu dwóchtygodni od daty powrotu do szkoły. 

Jeżeli nieobecność na sprawdzianie jest nieusprawiedliwiona, uczeń przystępuje do niego na  

pierwszej lekcji, na którą przyszedł. 
Każdy uczeń na własną prośbę ma prawo jeden raz w półroczu pisać sprawdzian poprawkowy (formę 

oraz terminustala z nauczycielem). Obie oceny są wpisywane do dziennika, a pod uwagę jest brana 

ocena poprawkowa. 

Sposób oceniania sprawdzianów: 

100% - 95%  celujący 
94–80% bardzo dobry 

79–66% dobry 

65–50% dostateczny 
49–30% dopuszczający 

29 % niedostateczny 

2. Kartkówki 

Nieobecność ucznia na kartkówce nie zobowiązuje go do zaliczania danej partii materiału. Kartkówki 

zastępują odpowiedź ustną(za wyjątkiem dostosowania). Materiał obowiązujący na kartkówce to  
3 ostatnie tematy 

3. Odpowiedzi ustne 

Przy wystawieniu oceny za odpowiedź ustną nauczyciel powinien przekazać uczniowi informację 

zwrotną. Materiał obowiązujący podczas odpowiedzi to 3 ostatnie tematy 

4. Prace domowe 

Uczeń ma prawo nie wykonać pracy domowej raz w półroczu bez konsekwencji, ale musi ją uzupełnić 
na następną lekcję. 

 

5. Praca na lekcji 



Uczeń może otrzymać za aktywność oceny jak również „+” za: aktywne włączanie się w tok lekcji, 

propagowanie wiadomości geograficznych, przygotowanie pomocy dydaktycznych, współpracę 

 w grupach lub pracę z podręcznikiem mapą atlasem, natomiast „- ” za:  brak efektywnej pracy  

w grupie lub pracy z podręcznikiem, brak znajomości elementarnych pojęć i terminów. 

6. Nieprzygotowanie 

Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej bez usprawiedliwienia dwa  raz  

w półroczu przy 2 godzinach lekcyjnych w tygodniu i raz w półroczu przy jednej godzinie w tygodniu. 
W przypadkach losowych, na prośbę rodzica, może być nieprzygotowany po raz drugi. O powyższym 

fakcie uczeń jest zobowiązany poinformować nauczyciela na początku lekcji. 

 

7. Zasady informowania o postępach w nauce oraz udostępniania prac 

Wszystkie oceny są jawne i podawane na bieżąco. 
Prace kontrolne otrzymuje uczeń do wglądu na lekcji, a rodzice do wglądu w kontaktach indywidual-

nych, podczas konsultacji, zebraniach na terenie szkoły. 

Pisemne prace są przechowywane przez nauczyciela do 31 sierpnia danego roku szkolnego 
O zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec roku nauczyciel informuje ucznia podczas lekcji, rodzica 

poprzez zapis w e-dzienniku oraz wychowawcę ucznia, a ten na miesiąc przed klasyfikacją przekazuje 

pisemną informację rodzicom. 

 

III. Sprawdzenie i ocenianie sumujące postępy ucznia 

Uczeń otrzymuje za swoje osiągnięcia w danym roku szkolnym oceny: śródroczną i roczną. Wystawia 

je nauczycielna podstawie wagi ocen cząstkowych ze wszystkich form aktywności ucznia. 

Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną wszystkich otrzymanych ocen. 
Przy wystawianiu oceny semestralnej oraz rocznej brane są również pod uwagę postępy ucznia,  

systematyczność, pilność, jak również indywidualne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne ucznia  

u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom na podstawie opinii lub orzeczenia PPPP w tym  
Publicznej Poradni Specjalistycznej. 

Warunki i tryb uzyskania wyższej od przewidywanej oceny końcowej określa Statut szkoły. 

 

IV. Wymagania edukacyjne: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

opanował wiadomości i umiejętności w stopniu bardzo dobrym, będące efektem jego samodzielnej 

pracy, 

wybiera odpowiednie terminy i pojęcia do opisu zjawisk,  
potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych, 

odczytuje informacje przedstawione na mapach,  w tabelach, wykresach, klimatogramach, rysunkach, 

fotografiach, porównuje, analizuje, przetwarza i interpretuje informacji, 
stosuje zintegrowaną wiedzę do objaśniania zjawisk przyrodniczych: formułuje problemy i rozwiązuje 

je w sposób twórczy: kojarzy różnorodne fakty, obserwacje, wyciąga wnioski, analizuje sytuację  

problemową, dostrzega i formułuje problem, określa wartości dane i szukane (określa cel), 
dokonuje analizy lub syntezy zjawisk i procesów geograficznych, 

wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach,  

potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji, 

bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 
wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią,  

bierze udział w konkursach geograficznych  na terenie szkoły i poza nią 

 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, 

wykazuje szczególne zainteresowania geografią, 



samodzielnie interpretuje zjawiska geograficzne 

potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach, 
bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji, 

potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać proste doświadczenia  

sprawnie znajduje odpowiednie miejsca na mapie, odczytuje klimatogramy 
potrafi samodzielnie wykonać pomoce naukowe 

prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią geograficzną, 

aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i użyteczne  

w szkolnej i pozaszkolnej działalności, 

potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych,  
w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela, 

właściwie stosuje terminologię przedmiotową 

stosuje wiedzę do objaśniania prostych zjawisk przyrodniczych: 

udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania, 
jest aktywny na lekcji. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu  
geografii, oraz takie które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, 

 rozwiązuje typowe problemy o średnim stopniu trudności, 

analizuje podstawowe zależności, próbuje porównywać, wnioskować i zajmować określone  

stanowisko. 
 wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają one 
możliwości dalszego kształcenia,  

wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności,  

z pomocą nauczyciela wykonuje proste ćwiczenia, 
wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii geograficznej, 

jest mało aktywny na lekcji. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, koniecznymi  

do dalszego kształcenia, 

nie potrafi wskazać na mapie najprostszych zadań,  
wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych,  

 nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy 

 nauczyciela oraz wykazuje się bierną postawą na lekcji 

 
Podstawa Prawna Przedmiotowych Zasad Oceniania z geografii: 

Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy w szkołach publicznych na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245) 

Rozporządzeniem MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy w szkołach publicznych na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.2) 

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologicz-

no-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

Podstawa Programowa z geografii dla szkoły podstawowej. 

Statut Szkoły-Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO)                         opracowała  Magdalena Górska 


