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Przedmiotowe zasady oceniania z geografii 

dla klas V-VIII Szkoły Podstawowej 

na rok szkolny 2020/2021 

 

 

I. DIAGNOZA: 

Nauczyciel przeprowadza diagnozę wiadomości i umiejętności uczniów w wybranej przez siebie formie, 

o wynikach informuje uczniów i rodziców. 

 

II. TREŚCI: 

Nauczyciel realizuje treści zawarte w podstawie programowej nauczania geografii na II poziomie 

edukacyjnym  w zakresie podstawowym lub rozszerzony w oparciu o obowiązujący aktualnie w szkole 

program nauczania. 

 

III. FORMY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:  

1. Prace pisemne: 

 Sprawdziany /testy/prace klasowe 

 Kartkówki 

 Zadania domowe  

 Zadania dodatkowe  

2. Odpowiedź ustna/ czytanie. 

3. Aktywność na zajęciach.  

4. Praca na lekcji/praca w grupach 

5. Praca z różnymi rodzajami źródeł geograficznych/ mapami.  

6. Projekty, prezentacje multimedialne.  

7. Zaangażowanie w przedmiot. 

8. Udział w konkursach. 

9. Przygotowanie do zajęć – posiadanie podręcznika (jeden na ławkę) oraz uzupełnionego zeszytu 

przedmiotowego. 
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IV. WYMAGANIA PROGRAMOWE 

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria ujęte w wymaganiach na ocenę bardzo 

dobrą, obejmują wiadomości i umiejętności z wybranej dziedziny geografii, wykraczające trudnością poza 

poziom rozszerzony, szczególnie złożone i oryginalne, twórcze naukowo, wąsko specjalistyczne; 

Ocenę  bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w stopniu wyczerpującym opanował materiał 

przewidziany w podstawie programowej dla danej klasy oraz praktycznie stosuje umiejętności z zakresu 

kluczowych kompetencji w edukacji geograficznej. W szczególności: przygotowanie ucznia do lekcji 

jest pełne, wszechstronne oraz systematyczne, sprawnie posługuje się wiadomościami i zdobytymi 

umiejętnościami, podczas wypowiedzi ustnej samodzielnie potrafi interpretować omawiane zagadnienie, 

jego wypowiedz jest ładna, ciekawa i poprawna pod względem merytorycznym, stylistycznym i 

gramatycznym, samodzielnie dokonuje interpretacji treści mapy i innych materiałów źródłowych, obok 

prawidłowego wnioskowania przeprowadza proste analizy zjawisk, potrafi zastosować wiedzę w 

praktycznym działaniu, chętnie wykonuje zadania i prace dodatkowe, wykorzystuje różne źródła 

informacji do pogłębiania swojej wiedzy, bierze aktywny udział w przedsięwzięciach o charakterze 

środowiskowym, wnosi twórczy wkład w realizacje zadań oraz omawianych zagadnień, pracuje nad 

własnym rozwojem lub bierze aktywny udział w konkursach o treściach geograficznych; 

Ocenę dobrą otrzymuje  uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności w stopniu dobrym, 

uwzględniającym wymagania rozszerzające. W szczególności: pracuje systematycznie, a jego 

przygotowanie, choć pełne jest rożne jakościowo, posiada dobrą orientację na mapie świata, czyta ze 

zrozumieniem mapy tematyczne, dokonuje poprawnych interpretacji różnorodnych tekstów źródłowych, 

udziela zasadniczo samodzielnie odpowiedzi, choć uwidaczniają się niewielkie braki w wiedzy lub 

wypowiedź nie wyczerpuje omawianego zagadnienia, wiadomości i umiejętności podstawowe są dla 

niego zrozumiałe, potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania o pewnym stopniu trudności tu: treści 

przystępne, średnio trudne, wykonuje wszystkie obliczenia stosowane w geografii, dostrzega zależności 

przyczynowo-skutkowe, łączy zagadnienia w logiczne ciągi, opanował umiejętność dokonywania 

interpretacji prostych zjawisk przedstawianych graficznie, w mowie żywej i pisanej posługuje się 

językiem poprawnym pod względem merytorycznym, stylistycznym i gramatycznym, potrafi 

wartościować działalność człowieka w środowisku, aktywnie i efektywnie pracuje i współpracuje w 

zespołach grupowych, chętnie wykonuje dodatkowe zadania; 

Ocenę dostateczną otrzymuje  uczeń, który  opanował podstawowe wiadomości i wybrane umiejętności 

określone podstawą programową. W szczególności: posiada podstawową orientację na mapie i w 

przestrzeni geograficznej, poprawnie wyraża swoje myśli w prostych i typowych przykładach w mowie 

żywej i pisanej, przy wypowiedzi widać nieliczne błędy, odpowiedź ustna odbywa się przy pomocy 

nauczyciela zadającego kolejne pytania, samodzielnie i w grupie rozwiązuje poprawnie 

nieskomplikowane polecenia, potrafi naśladować podobne rozwiązania w analogicznych sytuacjach, 
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wartościuje elementy działalności człowieka w środowisku, poprawnie odczytuje dane z tekstu, 

rysunków, diagramów, tabel, przetwarza proste dane na wykresy, wykonuje wybrane, proste obliczenia 

stosowane w geografii, z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do 

rozwiązywania sytuacji problemowych;  

Ocenę  dopuszczającą otrzymuje  uczeń, który ma braki w wymaganiach koniecznych z zakresu 

wiadomości i umiejętności. Tu: opanował w stopniu elementarnym umiejętność czytania map, posiada 

elementarną orientację na mapie świata, Europy i Polski, posługuje się w stopniu elementarnym 

słownictwem i terminologią geograficzną w mowie żywej i pisanej, samodzielnie rozwiązuje i wykonuje 

zadania o niewielkim stopniu trudności, przejawia chęć i gotowość pracy i współpracy, umie 

wykorzystać różne źródła informacji, przy czym objawia się to jako praca odtwórcza, wskazująca na 

słabe zrozumienie polecenia, nadrabia zaległości, przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na 

proste pytania; 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnych wiadomości i umiejętności 

zawartych w wymaganiach podstawy programowej - potrzebnych do kontynuowania nauki. W 

szczególności: wykazuje brak systematyczności i chęci do nauki, nie posiada podstawowej orientacji na 

mapie, nie wykonuje zadań domowych, nie potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł, w tym 

treści podręcznika, nie pracuje na lekcji, nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych i praktycznych o 

elementarnym stopniu trudności samodzielnie, w grupie lub nawet przy pomocy nauczyciela, nie udziela 

prawidłowych odpowiedzi na większość zadanych mu pytań. 

 

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne zawiera plan wynikowy 

opracowany według programu nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa autorstwa 

Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic (nowa era). 

 

V. KRYTERIA OCENY POSZCZEGÓLNYCH FORM AKTYWNOŚCI 

a)   96 - 100% - ocena celująca            50-69% - ocena dostateczna 

85 - 95% – ocena bardzo dobra       30-49% - ocena dopuszczająca 

70 - 84% - ocena dobra             poniżej 30% - ocena niedostateczna 

 

      b) dla dzieci z dysfunkcjami 

94% - 100% -  ocena celująca     48% - 67%-: ocena dostateczna 

83% - 93%-: ocena bardzo       28% - 47%: ocena dopuszczająca 

68% - 82%: ocena dobra 0% - 27%: ocena niedostateczna 

 

 



4 

 

VI.   WAGA OCEN I ŚREDNIA WAŻONA 

a) testy i sprawdziany, praca klasowa – waga 10 

b) kartkówki, dyktanda - waga 6 

c) odpowiedź, czytanie, recytacja – waga 5 

d)  ćwiczenia projektowe, redakcyjne,  praca w grupie – waga 4 

e) aktywność, zadania domowe - waga 3  

f) udział w konkursach od etapu powiatowego- waga 10  

g) udział w konkursach etapu szkolnego i gminnego- waga 5 

h) zaangażowanie w przedmiot – waga 9 

 

 

średnia ważona 

od 5,3 – celujący,  

4,5-5,49  bardzo dobry,  

 3,5 – 4,49 dobry,   

2,5 – 3,49  dostateczny,  

       1,8-2,49   dopuszczający

 

przykład 10x(3+4+1)+4x(3+5)+3x(4+4)=  56 = 3,09 – ocena 

   10x3+4x2+3x2   18 dostateczna 

 

VII. METODY I ZASADY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI: 

1. Ocenianie wiedzy na bieżąco w formie odpowiedzi ustnej. 

2. Kartkówki (niezapowiedziane) z mniejszych partii materiału (2 tematy lub 3 ostatnie lekcje) 

3. Sprawdziany i testy z uwzględnieniem zaleceń poradni pedagogiczno-psychologicznej, zakres  

i terminy sprawdzianów podawane są uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem. 

4. Ocena prac samodzielnych – zrobionych na lekcji i w domu. 

5. Przygotowanie referatów, wypowiedzi ustnych, prezentacji multimedialnych lub prac plastycznych 

mających na celu poszerzenie wiadomości z poszczególnych działów/dziedzin. 

6. Czytanie, analiza i interpretacja źródeł geograficznych. 

7. Ocena aktywności: 4 plusy oznaczają ocenę bardzo dobrą, 4 minusy - niedostateczną). 

8. Nieprzygotowanie - jeden raz w ciągu semestru uczeń klasy 5-6-8 może zgłosić, na początku lekcji, 

nieprzygotowanie (brak zadania domowego, nieprzygotowanie do lekcji), które zwalnia go z pisania 

niezapowiedzianej kartkówki oraz odpowiedzi ustnej. Jeśli uczeń drugi raz przychodzi 

nieprzygotowany, dostanie ocenę niedostateczną. 

W klasie 7 uczeń ma 2 nieprzygotowania w ciągu semestru. 
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VIII. SPOSÓB POPRAWY NIEKORZYSTNEJ OCENY: 

 

Uczeń może poprawić w formie pisemnej ocenę niedostateczną w nieprzekraczalnym terminie  

2 tygodni od jej otrzymania, chyba że uczeń lub nauczyciel jest w tym czasie nieobecny z powodów 

zdrowotnych, wtedy termin ten ulega zmianie.  

Dodatkowo każdy uczeń ma możliwość poprawy jednego wybranego przez siebie sprawdzianu  

w semestrze.  

W czasie poprawy sprawdzianu można uzyskać ocenę w obrębie pełnej skali ocen.  

Nauczyciel informuje uczniów o zasadach na jakich mogą  poprawić oceny niedostateczne  na początku 

roku szkolnego.  

IX. SPOSOBY GROMADZENIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O UCZNIU: 

 

1. Systematyczne ocenianie i wpisywanie ocen do dziennika elektronicznego Librus. 

2. Przechowywanie sprawdzianów, testów i kartkówek przez okres 1 roku szkolnego. 

3. Informowanie rodziców o postępach w nauce podczas zebrań z rodzicami oraz rozmów 

indywidualnych w innych terminach.  

 

 

 

 


