
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  
Z GEOGRAFII 

1. Na lekcjach geografii ocenie podlega: 

 umiejętności wiadomości  

 wiedza niezbędna do zrozumienia istoty zjawisk oraz charakteru i dynamiki 

procesów zachodzących w środowisku geograficznym w skali lokalnej, 

krajowej, wielkich regionów i świata (globalnej) 

 poznanie, zrozumienie i interpretowanie związków przyczynowo-skutkowych 

i funkcjonalnych w różnych skalach przestrzennych i czasowych. 

 zdobycie umiejętności geograficznych niezbędnych do stosowania w praktyce 

opanowanej wiedzy geograficznej. 

 zrozumienie potrzeby uczestnictwa w rozwoju własnego regionu i Polski oraz 

podejmowania działań na rzecz zachowania ich dziedzictwa przyrodniczego 

i kulturowego. 

 zrozumienie złożoności świata, współzależności jego poszczególnych 

elementów i gotowości do udziału w jego przekształcaniu zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju 

 

Zasady oceniania  
 

1. Uczniowie w toku zajęć lekcyjnych mogą otrzymywać oceny cząstkowe za:  

 krótkie sprawdziany wiedzy – kartkówki;  

 odpowiedź ustną(połączoną ze znajomością mapy);  

 sprawdzian wiadomości po zakończonym dziale;  

 samodzielnie wykonaną pracę domową;  

 aktywność na lekcji;  

 przygotowanie do lekcji (przynoszenie podręczników, zeszytów 

przedmiotowych );  

 krótkie odpowiedzi w toku lekcji;  

 pisemne zadania domowe;  

 udział w dyskusjach;  

 prezentowanie pracy grupy;   

 wykonanie prac dodatkowych (zaproponowanych przez ucznia lub wskazanych 

przez nauczyciela), wynikających zainteresowań ucznia, wiążących się z 

programem jak i wykraczające poza program np.: własne działania na rzecz 

środowiska potwierdzone przez dorosłych, przygotowanie materiału do nowej 

lekcji, zorganizowanie wystawy, konkursu itp.,  

 

2. Sumę punktów uzyskanych podczas pisania prac pisemnych przelicza się na oceny 

następującej skali: 

              -  niedostateczny          0 %   -   39 % 

              -  dopuszczający         40 %   -   50% 

              -  dostateczna              51 %   -  74% 

              -  dobry                       75%   -  90% 

              -  bardzo dobry          91%   -  100% 

              -  celujący                   98%  - 100 % + zadanie dodatkowe 



 

3. Sposoby badania osiągnięć uczniów 

 

Sposób sprawdzania 

wiadomości i 

umiejętności 

Zasady 

Praca kontrolna 

- test 

- praca pisemna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obejmuje materiał działu programowego  

 Termin ustalony z 2-tygodniowym wyprzedzeniem 

 Częstotliwość 2-3 razy w semestrze 

 Prace sprawdzane są w ciągu 2 tygodni 

 Sprawdziany są dla uczniów obowiązkowe i zapowiadane 

wpisywane do terminarza w dzienniku elektronicznym.  

UWAGA: nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi, jeżeli 

stwierdzi na podstawie zachowanie ucznia niesamodzielność 

jego pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas pracy klasowej 

może być podstawą ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej.  

 Każdy uczeń ma obowiązek napisania sprawdzianu, w przypadku 

nieobecności ma obowiązek zaliczyć sprawdzian w ciągu 2 tygodni 

od daty przeprowadzenia sprawdzianu, w przypadku dłuższej 

nieobecności termin ten zostaje ustalony indywidualnie 

 Uczeń, który jest nieobecny tylko na lekcji, na której pisana jest 

praca kontrolna, nie ma możliwości pisania testu i otrzymuje ocenę 

niedostateczną bez prawa do jej poprawy 

 Nie zaliczony w terminie sprawdzian traktowany jest jako praca z 

wynikiem niedostatecznym 

 Uczeń może poprawiać prace klasowe w terminie dwóch tygodni od 

daty poinformowania go o ocenie  (nie ma możliwości poprawy 

oceny w przypadku niesamodzielnej pracy) 

 Uczeń może poprawiać każdą ocenę. Liczą się wszystkie oceny 

 Zakres materiału obowiązujący na poprawie jest ten sam co na 

sprawdzianie. 

 Poprawa ocen oraz pisanie prac klasowych w przypadkach 

nieobecności ucznia nie może odbywać się podczas zajęć 

lekcyjnych danego ucznia. Termin poprawy na konsultacjach lub 

uczeń uzgadnia z nauczycielem 

 Do dziennika wpisywana jest ocena z poprawy obok oceny 

poprawianej. 

 Uczeń otrzymuje na lekcji do wglądu sprawdzoną i omówioną pracę 

pisemną, zapoznaje się z jej wynikiem i ewentualne zastrzeżenia 

zgłasza do nauczyciela. Prace przechowywane są w dokumentacji 

nauczyciela do końca roku szkolnego.  

  

 Obejmuje materiał z aktualnie realizowanego działu programowego 

(3 ostatnie lekcje) 



Kartkówka 

 krótka  

 

 Zapowiadany z krótkim wyprzedzeniem lub bez zapowiedzi  

 Częstotliwość 2-3 razy w semestrze 

 Czas trwania do 15 minut  

 Prace sprawdzane są w ciągu 2 tygodni 

 Uczeń może poprawiać kartkówkę w terminie dwóch tygodni od 

daty poinformowania go o ocenie  (nie ma możliwości poprawy 

oceny w przypadku niesamodzielnej pracy) 

 Uczeń nieobecny na lekcji podczas kartkówki pisze ją na 

najbliższych zajęciach.  

 

 

Odpowiedź na lekcji 

 

 Obejmuje materiał z aktualnie realizowanego działu programowego 

(3 tematy) 

 Oceny uzyskane przez uczniów w wyniku odpowiedzi ustnych  

mogą być poprawiane. 

 W przypadku zapowiedzianego powtórzenia obejmuje zadany 

zakres wiadomości  

 Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z przygotowania się do 

zajęć. Jeżeli uczeń był nieobecny na ostatniej jednej lekcji ma 

obowiązek uzupełnienia w zeszycie przedmiotowym tematu z 

ostatniej lekcji i wykonania zadanej pracy domowej.  

 

Praca domowa  Pisemna lub ustna 

 Uczeń, który niesamodzielnie odrobił prace domową, otrzymuje 

ocenę niedostateczną. Jednocześnie ma obowiązek poprawy tej 

pracy i oceny na najbliższe zajęcia.  

 

Prezentacje  Przedstawienie przygotowanych referatów, plakatów, opracowań 

Aktywność  Oceniany  jest aktywny udział w lekcji. Zabieranie głosu w 

dyskusji, logiczne wnioskowanie, argumentowanie, prezentowanie 

własnego światopoglądu itp. . 

 Na każdej lekcji można otrzymać plusy ( 5plusów ocena bardzo 

dobra ) lub ocenę za aktywność.  

Nieprzygotowanie  Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy to 

zapowiedzianych sprawdzianów, lekcji powtórzeniowych). 

Nieprzygotowanie zgłasza się przed sprawdzeniem nieobecności 

potem nie ma już takiej możliwości, dwa razy w semestrze 

 

 

4. Sposoby ustalania oceny semestralnej i rocznej 

Decyzję o sposobie wystawienia oceny semestralnej i rocznej (z ocen cząstkowych) 

podejmuje nauczyciel. 

 Na ocenę semestralną i roczną mają wpływ wszystkie oceny uzyskane 

w semestrze/roku.  

 Ocenianie semestralne i roczne powinno być dokonane na podstawie przynajmniej 

3 ocen cząstkowych  



 Pod koniec semestru i roku szkolnego uczeń  nie może domagać się zaliczenia 

dużej partii materiału 

 Wystawienie oceny niedostatecznej za pierwszy semestr pociąga za sobą 

obowiązek zaliczenia I semestru w okresie 1 miesiąca od dnia klasyfikacji 

w formie wskazanej przez nauczyciela. 

 

 


