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PRZEDMIOTOWE  ZASADY OCENIANIA  

NA LEKCJACH GEOGRAFII 
 

1. Cele przedmiotowych zasad oceniania 

• Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce. 

• Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju.  

• Motywowanie ucznia do pogłębiania wiadomości oraz rozwijania umiejętności.  

• Określanie słabych i mocnych stron ucznia, pozwalających nauczycielowi na 

doskonalenie organizacji pracy uczniów, doboru stosowanych metod i środków 

kształcenia oraz pracy dydaktyczno-wychowawczej.  

• Wdrażanie uczniów do systematycznej pracy i samokontroli. 

• Dostarczenie uczniom, rodzicom informacji o stopniu osiągnięcia przez ucznia celów 

edukacyjnych. 

2. Skala ocen 

W ocenianiu zarówno cząstkowym, jak i semestralnym oraz rocznym stosowane są następujące 

stopnie i ich cyfrowe odpowiedniki: 

• niedostateczny - 1 

• dopuszczający - 2 

• dostateczny - 3 

• dobry - 4 

• bardzo dobry – 5 

• celujący - 6 
 

Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków „-” i „ +”  z wyjątkiem oceny 

niedostatecznej i celującej. 

3. Kryteria oceny z geografii 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował na bardzo wysokim poziomie wiadomości i umiejętności określone przez 

program nauczania w danej klasie  

• prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią geograficzną, 

• potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych, 

• formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy, 

• 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 dodatkowe zadania i polecenia 

• wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły 

i poza nią, 

• w pracach pisemnych osiąga najczęściej 100% punktów możliwych do zdobycia  

i  odpowiada na dodatkowe pytania,  

• 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  

w danej klasie, 

• wykazuje szczególne zainteresowania geografią, 

• potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów  

w nowych sytuacjach, 

• bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji, 

• wykonuje prace i zadania dodatkowe 

• prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią geograficzną, 

• aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 

• w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 91% do 100% punktów 

możliwych do zdobycia. 

 

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, 

• udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania, 

• jest aktywny na lekcji, 

• w pracach pisemnych osiąga od 75% do 90% punktów 

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, 

• z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności, 

• z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, 

tablice, wykresy, mapy itp., 

• wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym, 



• w przypadku prac pisemnych osiąga od 51% do 74 % punktów. 

 

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, pod 

kierunkiem nauczyciela, 

• wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii geografii, 

• jest mało aktywny na lekcji, 

• w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 31% do 50% punktów. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej 

klasie, koniecznych do dalszego kształcenia, 

• wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy, 

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

pomocy nauczyciela, 

• wykazuje się bierną postawą na lekcji, 

• w przypadku prac pisemnych osiąga od 0% do 30% punktów. 

 

4. Zasady poprawiania ocen: 

1. Uczeń ma możliwość poprawy oceny klasyfikacyjnej (semestralnej i rocznej) jeżeli jest ona wyższa 

od niedostatecznej wg zasad ustalonych w WZO. 

2. Sprawdziany, z których uczeń uzyskał ocenę niedostateczną  ma prawo poprawić w ciągu dwóch 

tygodni od ich zwrotu. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę 

poprawioną, a ocena z poprawy jest oceną ostateczną, wpisaną obok oceny pierwotnej. 

3. Uczeń może również poprawić inne oceny, ale w uzgodnieniu z nauczycielem. 

4. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania sprawdzianu lub zaliczenia 

odpowiedzią ustną w ciągu dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły 

5. W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu, nauczyciel chętnie udzieli 

pomocy  

6. Oceny uzyskane  z kartkówek i odpowiedzi podlegają poprawie, po uzgodnieniu z nauczycielem. 

7. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać sprawdzianu lub testu w określonym terminie, 

wówczas ma obowiązek uczynić to na najbliższej lekcji lub w terminie ustalonym z nauczycielem. 

5.   Przewiduje się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności, 

które podlegają ocenie: 

• praca klasowa 

• sprawdzian 

• kartkówka 

• odpowiedz ustna 

• udział w konkursach geograficznych 



• zeszyt ćwiczeń 

• referaty  

• aktywność na lekcji 

• praca domowa (rzadko) 

6. Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.  

Największy wpływ na nią mają w kolejności: 

• praca klasowa 

• sprawdzian 

• kartkówki i odpowiedzi ustne 

• udział w konkursach geograficznych 

• referaty, zeszyt ćwiczeń, aktywność na lekcji, prace domowe 

 

7. Sposób informowania o ocenach. 

     O proponowanej ocenie niedostatecznej semestralnej i rocznej rodzice oraz uczniowie zostaną 

poinformowani z miesięcznym wyprzedzeniem, a o pozostałych ocenach z dwutygodniowym. 

 

Ocenianie uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. 

Uczniowie mający specyficzne trudności w nauce i posiadający opinię Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej oceniani są zgodnie z wyżej podanymi kryteriami, jednak dostosowanymi do ich 

możliwości. Przy ocenianiu brane są pod uwagę starania ucznia i zaangażowanie włożone  

w opanowanie materiału. 

                                                                                                                    

Opracowała: Jolanta Zawadzka 

 

 


