
Przedmiotowy system oceniania z geografii

I. Założenia do przedmiotowych zasad oceniania

1. Ocenianie jest nakierowane na te wiadomości i umiejętności, których opanowanie przez ucznia pozwala osiągnąć założone
cele nauczania.
2. Ocenianie powinno motywować ucznia do dalszej pracy.
3.  Proces  nauczania  powinien  stwarzać  sytuacje,  w których każdy  uczeń  będzie  miał  możliwość  zademonstrowania  swojej
wiedzy i kreatywności.
4. Zasady oceniania są zgodne ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

II. Formy bieżącego sprawdzania postępów ucznia

1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:
a) prace pisemne w klasie:
- sprawdziany
- kartkówki
- ćwiczenia
b) prace domowe
- pisemne wykonywane w zeszycie przedmiotowym lub w zeszycie ćwiczeń
- w innej formie: prace badawcze,wykonywanie modeli, albumów, plakatów, planszy i innych pomocy dydaktycznych
c) odpowiedzi ustne - odpowiedzi obejmujące materiał z danej partii materiału i wypowiedzi na lekcji,
d)  orientowanie się na mapie – w różnych formach : przy mapie ściennej, w atlasie uczniowskim , na mapie konturowej , na
sprawdzianach
e) prezentacje



f) praca na lekcji indywidualna lub zespołowa
g) projekty grupowe
h) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach,
i) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji.

III. Ustalenia dotyczące sposobów bieżącego sprawdzania postępów ucznia

1. Sprawdziany pisemne są obowiązkowe. Sprawdziany pisemne trwające 30 min. lub dłużej obejmują jeden dział obszerny lub
mniejsze  działy  zapowiedziane  są  przynajmniej  z  tygodniowym wyprzedzeniem.  Każdy sprawdzian  uczeń musi  zaliczyć w
terminie uzgodnionym z nauczycielem. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności.
2. Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:
do 29% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny;
30% - 50% - dopuszczający;
51% - 74% - dostateczny;
75% - 89% - dobry;
90% - 96% - bardzo dobry;
97% -100% - celujący
3. Nauczyciel sprawdza prace klasowe w ciągu dwóch tygodni . Uczeń ma prawo do poprawienia każdego sprawdzianu
w terminie 2 tygodni od daty uzyskania informacji o ocenie . Uczeń ma prawo raz poprawiać dany sprawdzian w uzgodnionym 
z nauczycielem terminie. Do dziennika wstawiana jest ocena wyższa od poprawianej. Jeśli uczeń był nieobecny na sprawdzianie ,
to przystępuje do niego na pierwszej lekcji , na którą przyszedł.
4. Niesamodzielna praca na sprawdzianie lub kartkówce oceniona jest niedostatecznie.
5. Odpowiedzi ustne jak i pisemne powinny być oparte o umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji: podręcznika,
zeszytu  ćwiczeń,  map  różnej  treści,  rocznika  statystycznego,  słownika  geograficznego,  czasopisma,  literatury
popularnonaukowej.
6. Uczniowi przysługuje dwa w ciągu semestru „nieprzygotowania” do zajęć bez podania przyczyny z wyłączeniem zajęć, na



których odbywają się zapowiedziane kartkówki i  sprawdziany. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie lub brak pracy domowej na
początku lekcji.
7. Kartkówka - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej  z 3 ostatnich lekcji  jest  zapowiedziana na
poprzedzającej lekcji.
8. Kartkówka z jednej ( ostatniej) lekcji może być niezapowiedziana. Uczeń niema możliwości pisemnej poprawy kartkówki,
może natomiast ocenę uzyskaną z tej formy sprawdzania wiadomości, poprawić na lekcji odpowiadając ustnie z zakresu trzech
ostatnich tematów lekcyjnych.
9. Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z przygotowania się do zajęć. Jeżeli uczeń był nieobecny na lekcji ma obowiązek
uzupełnienia materiału i wykonania zadanej pracy domowej.
10. Za aktywność na lekcji, zadania domowe oraz cząstkowe odpowiedzi uczeń może otrzymać plus (+) . Za uzyskanie 6 plusów
uczeń otrzymuje ocenę celującą.
11. Za brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń, nie wykonywanie zadań w toku lekcji, brak zaangażowania uczeń
może otrzymać minus (-) . Za uzyskanie 6 minusów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
12.  Każdy  brak  pracy  domowej  odnotowywany  jest  w  dzienniku  znakiem  „-”  .  Trzy  minusy  są  równoznaczne  z  oceną
niedostateczną .
13. Przy ocenieniu zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń bierze się pod uwagę systematyczność, poprawność i staranność
prowadzenia notatek oraz wykonywania rysunków.
14.  Jeżeli  na  kolejną,  najbliższą  lekcję  uczeń  nie  uzupełnia  braku  pracy  domowej,  nauczyciel  może  wystawić  ocenę
niedostateczną za nie wykonanie polecenia nauczyciela.

IV. Sprawdzanie i ocenianie sumujące postępy ucznia

Uczeń  otrzymuje  za  swoje  osiągnięcia  w  danym  roku  szkolnym  ocenę  śródroczną  i  roczną.  Wystawia  je  nauczyciel
uwzględniając wagi ocen cząstkowych ze wszystkich form aktywności ucznia.

V. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne



załącznik nr 1 -  klasa VII
załącznik nr 2  - klasa II
załącznik nr 3 – klasa III


