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Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Zbąszyniu  

GEOGRAFIA  

Przedmiotowe Zasady Oceniania   

nauczyciel: mgr Anna Skotarczyk 

1. Uczniowie zostają poinformowani o zasadach przedmiotowego oceniania na początku roku 

szkolnego. 2. Niniejszy regulamin jest zgodny z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania.   

a) Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:   

∙ bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce;   
∙ pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań;   
∙ uświadamianie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem  

nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie;   
∙ wdrażanie ucznia do systematycznej pracy samokontroli i samooceny;   
∙ ukierunkowywanie samodzielnej pracy ucznia;   
∙ okresowe (roczne) podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określanie na tej podstawie  

stopnia opanowania przez ucznia materiału programowego przewidzianego na dany okres (rok  
szkolny).   

∙ dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych  
uzdolnieniach ucznia   

∙ korygowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela;   

b) Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie, w różnych formach,  w 
warunkach zapewniających obiektywność oceny. Stopnie szkolne są jawne zarówno dla ucznia jak i jego  
rodziców. Nauczyciel ustalając stopień szkolny powinien go - na prośbę ucznia lub jego rodziców - krótko  
uzasadnić. Prace kontrolne uczniów są omawiane przez nauczyciela po ich sprawdzeniu i ocenieniu, a na  
prośbę jego rodziców są im udostępnione do wglądu.  

c) Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu  
ocenia się w stopniach szkolnych, zwanych dalej "stopniami", według następującej skali:   

stopień  skrót literowy  oznaczenia 
cyfrowe 

celujący  cel.  6 

bardzo dobry  bdb.  5 

dobry  db.  4 

dostateczny  dst.  3 

dopuszczający  dop.  2 

niedostateczny  ndst.  1 
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d) Oceny wyrażane w stopniach dzielą się na:   

∙ cząstkowe, określające poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze zrealizowanej części  
programu nauczania;   

∙ okresowe i roczne, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w  
programie nauczania na dany okres (rok szkolny): stopnie te nie powinny być ustalane jako średnia  
arytmetyczna stopni cząstkowych. 

  
e) Stopień ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu.   

f) Ustala się następujące ogólne kryteria stopni z geografii:   

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia poziom wymagania na stopień bardzo dobry. Taki uczeń  
potrafi selekcjonować i hierarchizować wiadomości oraz z powodzeniem bierze udział w konkursach  
przedmiotowych i olimpiadach. Wskazane jest by uczeń wykazał się dodatkową aktywnością np. udział  
zajęciach dodatkowych.  

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych  
programem nauczania geografii w danej klasie (treści dopełniające). Taki uczeń potrafi samodzielnie  
interpretować zjawiska oraz bronić swych poglądów. Uczeń opanował wiadomości i umiejętności trudne do  
przyswojenia, złożone oraz o charakterze problemowym.  

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem  nauczania 
geografii w danej klasie tzw. treści rozszerzające. Taki uczeń właściwie stosuje terminologię,  aktywnie 
uczestniczy w zajęciach oraz stosuje wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów znanych z  lekcji, 
podręcznika, rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem poznanych metod. Samodzielnie  pracuje z 
podręcznikiem i tekstem źródłowym.  

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem  
nauczania geografii w danej klasie tzw. treści podstawowe i niewielką pomocą nauczyciela potrafi  rozwiązać 
podstawowe problemy. Analizuje podstawowe zależności, próbuje porównywać, wnioskować i  zajmować 
określone stanowisko. Poziom ten obejmuje treści najbardziej uniwersalne, stosunkowo łatwe do  opanowania 
i użyteczne w życiu codziennym i niezbędne do kontynuowania nauki na wyższych  poziomach.  

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki  te 
nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z geografii w ciągu dalszej  nauki. 
Taki uczeń z pomocą nauczyciela jest w stanie nadrobić braki w podstawowych umiejętnościach.  Uczeń 
wykonuje proste zadania związane z życiem codziennym.  

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w  
podstawie programowej z geografii w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze  
zdobywanie wiedzy z geografii:  

∙ nie rozumie pytań i poleceń   
∙ w wypowiedziach popełnia bardzo poważne błędy merytoryczne   
∙ nie umie obserwować i opisywać zjawisk   
∙ nie umie wykorzystywać modeli, schematów, map w odpowiedzi  
∙ nie umie sporządzać i interpretować wykresów   
∙ nie umie wyjaśniać podstawowych zjawisk zachodzących w przyrodzie  
∙ często nie posiada pomocy dydaktycznych, nie odrabia zadań domowych  

g) Przy ustalaniu stopnia należy również brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wykonywanie  
obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, jednak nie ma to decydującego znaczenia przy  ustalaniu 
oceny.   

h) Nauczyciel powinien dostosować wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności z nauczanego przedmiotu  
w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom  
programowym potwierdzone orzeczeniem/opinią poradni psychologiczno - pedagogicznej 
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4. Oceny z geografii wystawiane są z:  

FORMA OCENIANIA  WAGA 

kartkówka (do 3 lekcji)  4 

sprawdzian (do 5 tematów)  5 

sprawdzian (od 6 tematów)  6 

odpowiedź ustna (do 3 lekcji)  3 

zadanie domowe  1 

aktywność:  
- zadanie dodatkowe dla chętnych,  
- małe projekty,  
- aktywność na lekcji 

3 

konkursy przedmiotowe:  
- etap szkolny,  
- etap pozaszkolny 

4  
6 

praca na lekcji:  
- zajęcia w terenie (ćwiczenia praktyczne),  
- doświadczenia 

4 

referat, prezentacje  3-4 

projekty długoterminowe  5-6 

przygotowanie do lekcji:  
- brak zadania domowego,  

- brak ćwiczeń,  
- brak zeszytu,  
- brak „pomocy”, które uczeń miał przynieść na lekcje 

0 

 
 
 
 
 
4.1. Pisemne prace sprawdzające wiedzę ucznia oceniane są wg następującej skali procentowej:  

skala procentowa 
oceniania  prac 

pisemnych  

ocena 
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100% - 95%  celujący 

94% - 85%  bardzo dobry 

84% - 71%  dobry 

70% - 50%  dostateczny 

49% - 35%  dopuszczający 

34% - 0%  niedostateczny 

 
 
4.2. Ocena śródroczna i roczna wynika ze średniej ważonej ocen cząstkowych. 

OCENA  ŚREDNIA WAŻONA 

6  5,31 – 6,00 

5  4,51 – 5,30 

4  3,51 – 4,50 

 
 

 
3  2,51 – 3,50 

2  1,75 – 2,50 

1  0 – 1,74 

 
 
4.3. Sprawdziany są obowiązkowe. Uczeń nieobecny na sprawdzianie/kartkówce zobowiązany jest do jego  
zaliczenia w nowym terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem. W przypadku niewywiązania się przez  
ucznia z nowego terminu przystąpienia do pisania sprawdzianu/ kartkówki – uczeń otrzymuje ocenę  
niedostateczną.  

4.4. Ocenę ze sprawdzianu/kartkówki uczeń ma prawo poprawić:  
∙ sprawdzian - w ciągu 1 miesiąca, licząc od otrzymania tej oceny, tj. oddania przez nauczyciela na  

lekcji sprawdzonej pracy   

∙ kartkówkę - w ciągu 2 tygodni od daty uzyskania tej oceny tj. oddania przez nauczyciela na lekcji  
sprawdzonej pracy   

Uzyskaną ocenę ze sprawdzianu/kartkówki poprawiana jest jeden raz, a otrzymana ocena z poprawy 
wpisywana jest w miejsce istniejącej oceny. Uzyskanie niższej oceny z poprawy spowoduje wpisanie jej 
obok poprzedniej oceny w nawiasie jako informacja o poprawie.   

4.5. Uczeń przyłapany na sciąganiu w czasie pisemnej pracy sprawdzającej wiedzę otrzymuje ocenę  
niedostateczną.  

4.6. Pisemne prace sprawdzające wiedzę ucznia są udostępniane rodzicom, na ich prośbę.   
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4.7. Wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stosuje się zalecenia Poradni  
Psychologiczno - Pedagogicznej.  

4.8. „+” można otrzymać za: aktywność na lekcji, wykazanie się dodatkową wiedzą w trakcie zajęć i tak: 6  
plusów = ocenie celującej / 5 plusów = ocenie bardzo dobrej / 4 plusy – ocenie dobrej itd. Oceny są  wpisywane 
na życzenie ucznia. Niewykorzystane w pierwszym semestrze plusy przechodzą na drugi  semestr.  

„-” uczeń otrzymuje za brak pracy na lekcji; 3 „minusy” = ocenie niedostatecznej.  

4.9. Przygotowanie do lekcji – uczeń w tej kategorii otrzymuje tylko -. Jest to informacja dla rodziców o  
przygotowaniu dziecka do lekcji.  

W przypadku braku zadania domowego dotyczącego 3 ostatnich lekcji (uczeń nie posiadający pisemnie  
rozwiązanego tego zadania domowego) jest z niego odpytany ustnie.  

Załącznik nr 1 do PZO – Zasady podwyższenia proponowanej oceny rocznej z geografii  

Wszelkie nieprawidłowości w przestrzeganiu regulaminu, mogą być zgłaszane przez ucznia nauczycielowi  
przedmiotu lub dyrektorowi szkoły.  

        Anna Skotarczyk 
 opracowała/przestrzega zasad 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 1  
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ZASADY/MOŻLIWOŚĆ PODWYŻSZENIA   
PROPONOWANEJ OCENY NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO Z GEOGRAFII  

nauczyciel: mgr Anna Skotarczyk 

Uczeń może poprawić proponowaną ocenę roczną o jeden stopień wyżej, jeżeli wykaże się wiedzą i  
umiejętnościami zgodnie z przyjętymi kryteriami oceniania na poszczególne oceny. ▪ Uczeń zobowiązany 

jest poprawić w formie pisemnej wszystkie, z całego roku szkolnego,  sprawdziany i prace klasowe 
przynajmniej o jeden stopień wyżej niż ocena mu proponowana przez  nauczyciela przedmiotu.  

▪ Uczeń zobowiązany jest poprawić w formie ustnej oceny ze znajomości mapy - przynajmniej o  

jeden stopień wyżej niż ocena mu proponowana przez nauczyciela przedmiotu.  

▪ Uczeń musi mieć w 100% poprawnie uzupełniony zeszyt ćwiczeń, jak również zeszyt przedmiotowy. ▪ 

Uczeń nie może być przyłapany, w ciągu całego roku szkolnego, podczas pisania prac  
sprawdzających na korzystaniu z innych „pomocy” (ściąg) niż własna wiedza.  

▪ Uczeń zobowiązany jest do wywiązania się z powyższych wymagań do rady klasyfikacyjnej  


