
PRZEDMIOTOWE OCENIANIE 
Obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 

GEOGRAFIA 
Technikum Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze 

 
Przedmiotowe zasady oceniania z GEOGRAFII opracowane zostały w oparciu o:  
 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,  

  Podstawę programową z geografii dla szkół ponadpodstawowych, 

 Program nauczania zatwierdzony przez MEN, 

 Wewnątrzszkolne ocenianie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im Jarosława Iwaszkiewicza w 
Twardogórze 

 
Sposoby informowania uczniów:  

1.  na pierwszej godzinie lekcyjnej nauczyciel zapoznaje uczniów z wymaganiami edukacyjnymi, 
2.  oceny są jawne (dla danego ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych), oparte o opracowane 

kryteria, 
3. sprawdziany przechowywane są w szkole do końca danego roku szkolnego. 

 
 
 Zasady obowiązujące w ocenianiu: 
 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 
2. Sprawdziany, zapowiedziane kartkówki, ocena z aktywności oraz z zadań domowych są 

obowiązkowe. 
3. Sprawdziany są zapowiedziane z co najmniej z  tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres 

sprawdzanych umiejętności i wiedzy. 
4. Zakres wiadomości obowiązujących na kartkówkę to trzy jednostki lekcyjne.   
5.  Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu w terminie do 14 dni roboczych 

od dnia napisania. 
6.  Prac pisemnych nie wolno kserować i fotografować. 
7.  W sytuacji nieobecności usprawiedliwionej ucznia może on skorzystać z prawa do ustalenia 

indywidualnego terminu napisania pracy. 
8.  Korzystanie przez ucznia w czasie sprawdzianów, kartkówek i innych form sprawdzania wiedzy z 

niedozwolonych przez nauczyciela pomocy stanowi podstawę do wystawienia oceny 
niedostatecznej i wówczas nie przysługuje poprawa pracy.  

9. Uczeń może być nieklasyfikowany, jeśli brakuje podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z 
powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej 50% czasu przeznaczonego 
na te zajęcia. 

10.  Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji z następującą częstotliwością:  
● 1 raz w ciągu semestru (przy wymiarze 1 godzina geografii tygodniowo)  
● 2 razy w ciągu semestru (przy wymiarze 2 lub więcej godzin geografii tygodniowo), 

, 
 
 Sprawdzanie osiągnięć uczniów obejmuje następujące formy. Wszystkie formy sprawdzania wiedzy 
uczniów mają wagę 1 
 

 Sprawdziany,  

 Kartkówki, 

 Odpowiedzi ustne, 



 Aktywność na zajęciach, 

 Zadania domowe, 

 Karty pracy, 

  Praca w grupach, 

 Konkursy. 
 

 

 

Ad. 1. Prace klasowe ,sprawdziany. 

  Sprawdzian wiadomości jest przeprowadzony po każdym skończonym dziale, 
 jest zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, 
 sprawdzany przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni, 

 
Nauczyciel ocenia sprawdziany, prace klasowe, próbne matury na podstawie opracowanej kartoteki, w 
której określa punktację za dane zadania. Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się kryterium procentowe 
przeliczając na ocenę cząstkową według:  

0% - 30% - niedostateczny;  
31% - 50% - dopuszczający;  
51% -70% - dostateczny; 
 71% - 85% - dobry; 
 86% - 98% - bardzo dobry;  
 99% - 100% - celujący. 
 

Ad. 2 Kartkówka: 

 nie musi być zapowiedziana, 

 jeżeli została zapowiedziana uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania, 

 zakres treści dotyczy trzech ostatnich lekcji, 
 
     Ad. 3 odpowiedzi ustne: 

 zakres treści dotyczy trzech ostatnich lekcji, 

 w przypadku lekcji powtórzeniowych zakres treści obejmuje cały dział programowy, 
 
Kryteria odpowiedzi ustnych: 
CELUJĄCĄ jeżeli: 

 posiada wiadomości wykraczające poza materiał programowy, 

 samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przyrodnicze, 

 wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązania konkretnych problemów, 

 odnosi sukcesy w konkursach, w których wymagana jest wiedza przyrodnicza wykraczająca poza 
program nauczania, 

 prezentuje swoje umiejętności na forum klasy, 
 
BARDZO DOBRĄ jeżeli: 

  opanował w pełni materiał programowy, 

 biegle posługuje się terminologią geograficzną, 

 dostrzega i ocenia związki w przebiegu zjawisk przyrodniczych i działalności człowieka, 

 przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz przebiegu procesów naturalnych w 
przyrodzie, 



 wyjaśnia i rozwiązuje naturalne procesy w przyrodzie, 

 samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, posługując się 
zdobytymi umiejętnościami, 
 

DOBRĄ jeżeli: 

 posiada niewielkie luki w wiadomościach i umiejętnościach rozwijanych na lekcjach, 

   korzysta z różnych źródeł informacji, 

 dostrzega wpływ przyrody na życie i gospodarkę człowieka, 

 proponuje działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, 

 ocenia relacje między działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym, 

 dokonuje porównań zjawisk i elementów geograficznych, posługując się terminologią geograficzną, 

 dobrze posługuje się mapą geograficzną – potrafi odczytać zawarte w niej informacje, 
 
DOSTATECZNĄ jeżeli: 

 opanował wiadomości i umiejętności w stopniu podstawowym, 

 zna podstawowe pojęcia geograficzne, 

  posługuje się mapą jako źródłem wiedzy geograficznej, 

 potrafi wykonać proste zadania pisemne oparte na podręczniku lub innych źródłach wiedzy, 
 

DOPUSZCZAJĄCĄ jeżeli: 

 rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska geograficzne, 

 opanował materiał programowy w stopniu elementarnym, 

 potrafi wykonać proste polecenia, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności 
wymaganych w procesie uczenia się, 

  rozumie prosty tekst źródłowy 
 

NIEDOSTATECZNĄ jeżeli:  

 nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania 
podstawowych umiejętności, 

 nie opanował minimum programowego, 

  wykazuje wyraźny brak zainteresowania przedmiotem, 

 nie wykonuje zadań postawionych przez nauczyciela lub realizowanych przez grupę 
 
 

 Ad.4 Aktywność w czasie lekcji 

 Uczeń może być oceniony oceną lub plusem. Na koniec semestru każdy uczeń otrzymuje ocenę z 
aktywności.  Zamiana plusów z aktywności na ocenę  

Ilość plusów Ocena z aktywności 

+++++   bardzo dobry  

++++  dobry 

+++ dostateczny 

++ dopuszczający 

+ lub brak plusa niedostateczny 

 
Ad. 6. Praca w grupie karty pracy.  
         Ocenie podlegają tylko osoby wykonujące pracę na lekcji. Osoby nieobecne nie mogą otrzymać ocenę. 
 
Ad. 7.karty pracy.  



         Ocenie podlegają tylko osoby wykonujące pracę na lekcji. Osoby nieobecne nie mogą otrzymać ocenę. 
 
Ad. 8. prace domowe, ( zadawane rzadko, dwa razy do roku), wykonane w zeszycie na ocenę. 

 

Poprawa prac pisemnych. 
1. Uczeń może systematycznie, na bieżąco poprawić ocenę. 
2.  Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu i kartkówki. Powinno się to 

odbyć do 2 tygodni od pierwotnego terminu. Wyjątkiem od reguły może być dłuższa, 
usprawiedliwiona nieobecność. Jeżeli uczeń nie zgłosi się na umówiony z nauczycielem termin 
poprawy z przyczyn nieusprawiedliwionych, traci możliwość poprawy oceny, 

3.  Uczeń, który nie pisał sprawdzianu w ustalonym terminie przystępuje do napisania sprawdzianu w 
terminie do 2 tygodni od pierwotnego terminu.  W przypadku nieusprawiedliwionego nie zgłoszenia 
się w ustalonym terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną,  

4. Nauczyciel ma prawo wyegzekwować od ucznia, w dowolnym terminie, napisanie sprawdzianu 
jeżeli ten nie pisał go w wyznaczonym terminie i nie stawił się na wyznaczony termin poprawkowy, 

 
 

Wystawienie oceny semestralnej: 
1. Ocena śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną stopni cząstkowych. Decydujący 

wpływ na wystawienie wymienionych wyżej ocen mają stopnie uzyskane z prac klasowych 
 i sprawdzianów. 

2.  Uczeń, który przystąpi do olimpiady lub konkursu i pomyślnie ukończy co najmniej etap 
międzyszkolny lub powiatowy, może uzyskać podniesienie oceny rocznej o jeden stopień.  

3.  Uczeń, który pomyślnie ukończy etap wojewódzki uzyskuje ocenę końcową „celujący”. 
 
 Dostosowanie wymagań edukacyjnych:  

1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznej (do tego 
upoważnionej) dostosować wymagania edukacyjne do możliwości i potrzeb ucznia, u którego 
stwierdzono deficyty rozwojowe zgodnie z zaleceniami poradni. 

Opracowała : Małgorzata Jaśkiewicz 
 


