
 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS 5 I 6 DLA UCZNIÓW 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W STOPNIU LEKKIM  
Podstawa Prawna Przedmiotowych Zasad Oceniania z geografii: 

- 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 psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

- Podstawa Programowa z geografii dla szkoły podstawowej. 
- Statut Szkoły-Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO). 
 

 

1. Zasad prezentacji materiału: 

· stosowanie ćwiczeń doskonalących szybkość i precyzyjność spostrzegania, 

· zwracanie szczególnej uwagi na odróżnianie istotnych szczegółów, 

· wydłużanie czasu na zrozumienie prezentowanych treści materiału, 

· przekazywanie treści za pomocą konkretów uwzględniając krótkotrwały okres koncentracji, 

· podawanie atrakcyjnego wizualnie materiału mniejszymi partiami, 

· wykorzystanie w pracy z uczniem jego dobrego poziomu pamięci operacyjnej oraz  

 - uwzględnianie wolnego tempa uczenia się; 

2. Form sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

· wydłużanie czasu na opanowanie materiału, 

· uwzględnianie problemów z funkcją pamięci logicznej i abstrahowania, 

· angażowanie ucznia do wypowiedzi ustnej uporządkowanej, 

· formułowanie krótkich i precyzyjnych poleceń w pracach klasowych, kartkówkach i testach; 

3. Zasad oceniania: 

· uwzględnianie przy ocenianiu możliwości wystąpienia błędów mających związek z wadą 

wymowy, 

· ocenianie wkładu pracy w wykonanie ćwiczeń, 

· stosowanie zasady oceniania rzeczywistych indywidualnych postępów w nauce, a nie stanu 

faktycznego, 

· stosowanie różnego rodzaju wzmocnień, tj. pochwały i zachęty, 



· ograniczanie w wypowiadaniu się na określony temat do kilku prostych zdań, 

· naprowadzanie podczas wypowiedzi ustnych poprzez pytania pomocnicze, 

Kryteria oceniania z geografii na poszczególne oceny: 

 

 

CELUJĄCY: 

- wiedza na poziomie znacznie przekraczającym wymagania programowe, 

- pełne rozumienie wiadomości programowych i na ich podstawie operowanie treściami 

programowymi, 

- samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą geograficzną w teorii i praktyce, 

- odpowiedzi ustne i pisemne świadczące o opanowaniu wiedzy we właściwym zakresie 

problemowym, 

- posługiwanie się poprawnym językiem geograficznym, 

- swobodne operowanie faktami, dostrzeganie między nimi związków, ukazywanie związków 

między zjawiskami z różnych dziedzin życia, 

- aktywność na lekcjach, 

- systematyczność i pilność w nauce. 

 

BARDZO DOBRY 

- materiał został opanowany we właściwym zakresie problemowym, 

- samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą geograficzną w teorii i praktyce 

(odpowiedzi nie wychodzą poza obowiązujący program nauczania), 

- duża szczegółowość w przedstawianiu faktów geograficznych, 

- podejmowanie samodzielnej oceny zjawisk i faktów geograficznych, 

- duża aktywność na zajęciach, 

- w pracach pisemnych i w wypowiedziach ustnych właściwe używanie terminologii 

geograficznej, 

- systematyczność i pilność w nauce 



 

DOBRY 

- materiał nie został w pełni opanowany i zrozumiany, 

- materiał opanowany w zakresie podstaw programowych, 

- w odpowiedziach ustnych lub pisemnych występują drobne błędy rzeczowe i merytoryczne, 

- ograniczona umiejętność analizy problemu, 

- poprawne stosowanie słownictwa i terminologii geograficznej, 

- poprawne rozumienie i stosowanie pojęć geograficznych, 

- poprawne przedstawianie związków przyczynowo-skutkowych, 

- uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych. 

 

DOSTATECZNY 

- materiał został opanowany i zrozumiany w niewielkim stopniu, 

- odpowiedzi ustne i pisemne tylko częściowo odpowiadają podstawowym zagadnieniom, 

- zdarza się błędne używanie terminologii geograficznej, 

- sporadyczne używanie właściwych pojęć, 

- brak własnej oceny wydarzeń, 

- niesamodzielność i odtwórczość w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych, 

- bierna postawa na zajęciach, 

- w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych ubogie słownictwo, błędne stosowanie 

terminologii geograficznej. 

 

DOPUSZCZAJĄCY 

- materiał został opanowany tyko w zakresie podstawowych wiadomości, 

- ograniczone, częściowe przedstawianie pojęć geograficznych, 

- poprawne rozumienie treści programowych przy znacznej pomocy nauczyciela, 

- niewielkie umiejętności posługiwania się wiedzą w teorii i w praktyce, 



- zaburzona umiejętność wskazywania związków przyczynowo-skutkowych, 

- liczne błędy w rozumieniu i używaniu pojęć geograficznych, 

- umiejętność właściwego doboru materiału, ograniczenie się do jednej płaszczyzny, 

częściowe odwrócenie procesu geograficznego, 

- ubogie słownictwo, pełne uproszczeń i nieścisłości, 

- sporadyczna aktywność na lekcjach, 

- sporadyczne przygotowywanie się do zajęć, 

- odpowiedzi pisemne i ustne w dużej części nie na temat, 

 

NIEDOSTATECZNY 

- materiał nie został opanowany nawet w zakresie wiadomości podstawowych mimo znacznej 

pomocy nauczyciela, 

- nieznajomość podstawowych faktów z zakresu geografii, 

- brak umiejętności i stosowania wiedzy w teorii i praktyce, 

- błędne rozumienie pojęć, złe ich stosowanie, 

- prace pisemne i odpowiedzi ustne nie na temat, 

-nie wypełnianie poleceń nauczyciela, 

- brak odrobionych prac domowych, 

- lekceważący stosunek do przedmiotu i nauczyciela, 

- brak aktywności na lekcjach. 

 
 
 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  
Z GEOGRAFII W  KL.VII-VIII 

DLA UCZNIÓW  NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W STOPNIU LEKKIM 

 

1.Podstawa Prawna Przedmiotowych Zasad Oceniania z geografii: 

- 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 psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 



- Podstawa Programowa z geografii dla szkoły podstawowej. 

- Statut Szkoły-Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO). 

 

2. Przedmiotowe zasady oceniania z geografii mają na celu: 

- dostarczyć nauczycielowi informację o postępach i wynikach pracy ucznia 

- 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, przydatności dydaktycznej pomocy naukowych wykorzystywanych podczas lekcji 

- pomóc osiągnąć zamierzone cele 

- umożliwić wystawienie uczniom ocen zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

3. Kompleksowa ocena uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  

    uwzględnia: 

- indywidualne możliwości ucznia 

- postawę ucznia 

- zaangażowanie w lekcje oraz przygotowywanie się do nich 

- systematyczność i stopień samodzielności ucznia 

- postęp edukacyjny 

 

4. Warunki uzyskiwania ocen cząstkowych, semestralnych i rocznych: 

Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia: 

Sprawdziany, testy podsumowujące poszczególne działy– termin, forma i zakres podawane są 

uczniom i zapisywane w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdziany 

są obowiązkowe. W przypadku dłuższej (tygodniowej), usprawiedliwionej nieobecności 

ucznia na sprawdzianie, uczeń zalicza sprawdzian do dwóch tygodni od momentu pojawienia 

się w szkole w terminie i na zasadach ustalonych przez nauczyciela. Sprawdziany 

konstruowane są głównie w oparciu o wymagania podstawowe. Kartkówki obejmują materiał 

z trzech ostatnich lekcji, sprawdzenie zadania domowego. Kartkówki konstruowane są 

głównie w oparciu o wymagania podstawowe. Odpowiedź ustna –obejmująca materiał  

z trzech ostatnich lekcji, uwzględniająca swobodną wypowiedź na określony temat, 

charakteryzowanie procesów biologicznych, umiejętność wnioskowania przyczynowo-

skutkowego itp. Umiejętności doskonalone w domu-prace domowe krótkoterminowe  

i długoterminowe są oceniane w zależności od stopnia trudności.  
Za brak zadania domowego uczeń otrzymuje "-" i powinien je wykonać i pokazać 

nauczycielowi na następnej lekcji.  

Aktywność na lekcji:  

Uczeń może otrzymać za aktywność „+” lub „-”. Za trzy „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo 

dobrą, za 3 „-” ocenę niedostateczną. Aktywne włączanie się w tok lekcji. Przygotowanie 

pomocy dydaktycznych. Dbałość o pracownię. Efektywna praca w grupach lub z 

podręcznikiem. Brak efektywnej pracy w grupie lub z podręcznikiem. Brak znajomości 

elementarnych pojęć i terminów geograficznych. Brak aktywnego włączania się w tok lekcji 

prowadzonej metodą dyskusji lub powtórzenia przerobionego materiału. 

Prace dodatkowe – prezentacje na temat wybranych krajów, parków, gromadzenie zbiorów 

(np. kamieni, surowców mineralnych, skał). 

Przy wystawianiu oceny semestralnej oraz rocznej brane są pod uwagę 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 orzeczenia PPPP w tym Publicznej Poradni Specjalistycznej.  

Przy ustalaniu oceny cząstkowej dopuszcza się stosowanie znaku „+”  podwyższającego 

ocenę i znaku „-” obniżającego ocenę. Jeżeli uczeń otrzyma ze sprawdzianu maksymalną 

liczbę punktów na daną ocenę dopisywany jest do oceny znak „+”. Jeżeli uczeń otrzyma ze 

sprawdzianu minimalną liczbę punktów na daną ocenę, do oceny dopisywany jest znak –  

5. Informacja nauczyciela o sposobie kontrolowania i oceniania: 

a. Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu. Poprawa jest dobrowolna, ocena z 

poprawy wpisywana jest do dziennika lekcyjnego. Poprawa ocen odbywa się w terminie do 

tygodnia od momentu uzyskania informacji o tej ocenie. 

 b. Uczeń ma prawo do nie oceniania po dłuższej(co najmniej 

tygodniowej),usprawiedliwionej nieobecności w pierwszych dniach nauki (po nieobecności) . 

c. Zeszyt przedmiotowy jest obowiązkowy. Powinien być prowadzony systematycznie i 

starannie. W przypadku nieobecności ucznia, musi on uzupełnić notatki w zeszycie do 

tygodnia. 

d. Wszystkie oceny, które uzyskuje uczeń są jawne i uzasadnione, przy konstruowaniu 

sprawdzianów, testów, kartkówek, nauczyciel uwzględnia indywidualne możliwości 

intelektualne ucznia w tym opinie i orzeczenia PPPP. 

e. Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed lekcją, bez żadnych konsekwencji dwa razy w ciągu 

semestru( klasa 7 i raz klasa 8) do nieprzygotowanie na lekcji (za wyjątkiem zapowiedzianych 

sprawdzianów i kartkówek).  

6.Zasady informowania o postępach w nauce: 

a. Wszystkie oceny są jawne i podawane na bieżąco. 

b. Prace kontrolne otrzymuje uczeń do wglądu na lekcji, a rodzice do wglądu w kontaktach 

indywidualnych, zebraniach na terenie szkoły. 

c. Prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do 31 sierpnia danego roku 

szkolnego. 

d. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia i wychowawcę, a ten na 

miesiąc przed klasyfikacją przekazuje informację rodzicom. 

7. Wymagania edukacyjne: 

Ocenę bardzo dobrą lub celującą otrzymuje uczeń, który opanuje treści wykraczające poza 

poziom podstawowy. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował treści zawarte w wymaganiach 

podstawowych. 

Ocenę dostateczną lub dopuszczającą otrzymuje uczeń, jeżeli poziom jego wiedzy jest 

niższy niż podstawowy otrzymuje on ocenę dostateczną lub dopuszczającą (w zależności od 

charakteru i zakresu niedostatków w osiągnięciach ucznia) Jeżeli uczeń wykazuje problemy  

w opanowaniu wymagań podstawowych, ale posiada minimum wiedzy i umiejętności dla 

danego poziomu edukacji i stara się uczestniczyć w procesie nauczania, to zasługuje na ocenę 

dostateczną. Jeżeli uczeń wykazuje fragmentaryczną wiedzę i niski poziom umiejętności 

określonej w programie nauczania wystawia się ocenę dopuszczającą. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności 



określonych w podstawie programowej. Nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym 

stopniu trudności nawet z pomocą. 


