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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W WOJKOWICACH 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU GEOGRAFIA 

 

Geografia – obowiązująca tygodniowa siatka godzin wynikająca z ramowych planów 

nauczania.  

Klasa 8 – 1 godzina w tygodniu  

Klasa 7 – 2 godziny w tygodniu 

Klasa 6 – 1 godzina w tygodniu 

Klasa 5 – 1 godzina w tygodniu 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII ZAWIERA:  

 

I. Podstawa prawna Przedmiotowego Systemu Oceniania.  

II. Cele oceniania z przedmiotu. 

III. Priorytety oceniania w geografii.  

IV. Sposoby informowania uczniów i rodziców o zasadach oceniania.  

V. Wymagania na poszczególne oceny. 

VI. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. 

VII. Tryb i warunki poprawy oceny cząstkowej.  

VIII. Sposób wystawiania oceny śródrocznej i rocznej. 

IX. Sposoby informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach uczniów w nauce. 

X. Sposoby oceniania i wymagania stawiane uczniom o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych.  

 

I. PODSTAWA PRAWNA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 

  

Przedmiotowy System Oceniania z geografii opracowano w oparciu o analizę następujących 

dokumentów:  

1. Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie oceniania, 

klasyfikowania  

i promowania uczniów w szkołach publicznych.  

2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej .  

3. Statut Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wojkowicach.  
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4. Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa autorstwa Ewy 

Marii Tuz i Barbary Dziedzic – 2017. 

 

II. CELE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

 

1. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju.  

2. Motywowanie ucznia do pogłębiania wiadomości oraz rozwijania umiejętności.  

3. Określanie słabych i mocnych stron kształcenia geograficznego pozwalających 

nauczycielowi na doskonalenie organizacji pracy uczniów, doboru stosowanych metod 

i środków kształcenia oraz pracy dydaktyczno-wychowawczej.  

4. Dostarczenie uczniom i rodzicom informacji o stopniu osiągania przez ucznia celów 

edukacyjnych. 

 

III. SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O ZASADACH 

OCENIANIA  

 

Nauczyciel przedmiotu na pierwszej lekcji w nowym roku szkolnym zapoznaje uczniów  

z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi. 

Nauczyciel odnotowuje informacje o zapoznaniu uczniów z zasadami oceniania na 

przedmiocie, a także przekazuje uczniom wyciąg z Przedmiotowych Zasad Oceniania,  

z którymi zapoznaje się uczeń i rodzic, co potwierdzają własnoręcznymi podpisami. 

Uczniowie pisemnie wraz z określeniem dokładnej daty, potwierdzają odbiór powyższego 

wyciągu na liście zbiorczej, będącej w posiadaniu nauczyciela. 

 

IV. PRIORYTETY OCENIANIA W GEOGRAFII 

 

Ocenianie osiągnięć ucznia, którym w szczególności podlegają: 

1. Przyrost wiadomości w zakresie:  

a. wskazywania i opisywania faktów, terminów i nazw geograficznych; 

b. dostrzegania związków i zależności zachodzących w przestrzeni geograficznej. 

2. Przyrost umiejętności w zakresie: 

a. samodzielnego porządkowania i wartościowania informacji; 

b. posługiwania się zdobytymi informacjami z różnych źródeł; 

c. interpretowania danych statystycznych; 
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d. czytania mapy, orientowania się na mapach; 

e. praktycznego rozwiązywania problemów; 

f. prezentowania treści geograficznych. 

3. Postawy:  

a. systematyczność pracy ucznia; 

b. przygotowanie się do zajęć lekcyjnych; 

c. aktywność na lekcjach; 

d. rozwój własnych zdolności i zainteresowań; 

e. szacunek do środowiska przyrodniczego; 

f. poczucie tożsamości, patriotyzmu i dumy z piękna ojczystej przyrody; 

g. szacunek, zrozumienie i poszanowanie innych kultur. 

 

V. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

a) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki 

te umożliwiają uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy z przedmiotu w ciągu 

dalszej nauki, z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych;  

b) wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;  

c) jego postawa na lekcjach jest bierna, ale odpowiednio motywowany przez nauczyciela 

wykazuje chęć do pracy.  

Na ocenę dostateczną uczeń: 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie 

treści zawartych w podstawie programowej;  

b) wiedza ucznia jest wyrywkowa i fragmentaryczna, ale przy pomocy nauczyciela jest  

w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia;  

c) potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji;  

d) wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu 

trudności.  

Na ocenę dobrą uczeń: 

a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania, 

ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie 

programowej;  
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b) poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne 

lub praktyczne;  

c) na lekcjach uczeń jest aktywny i pracuje systematycznie.  

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

a) systematycznie przygotowuje się do lekcji;  

b) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania 

oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;  

c) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem 

nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów 

w nowych sytuacjach;  

d) jego wypowiedzi ustne i pisemne charakteryzują się wzorowym językiem, 

przemyślanym i jasnym sposobem formułowania myśli;  

e) na lekcjach uczeń jest bardzo aktywny.  

Na ocenę celującą: 

a) jego wypowiedzi ustne i pisemne charakteryzują się wzorowym językiem, 

słownictwem na najwyższym poziomie, przemyślanym i jasnym sposobem 

formułowania myśli;  

b) na lekcjach uczeń jest bardzo aktywny, a w pracy wykorzystuje posiadaną i zdobytą 

wiedzę z innych, pokrewnych przedmiotów oraz życia codziennego; 

c) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;  

d) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych  

i praktycznych;  

e) proponuje nietypowe rozwiązania, rozwiązuje zadania wykraczające poza przyjęty 

program nauczania;  

f) uczeń bierze udział i osiąga sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach 

przedmiotowych lub posiada inne porównywalne sukcesy i osiągnięcia; 

g) systematycznie przygotowuje się do lekcji;  

 

Wprowadza się kryteria procentowe : 

a) mniej niż 30 % poprawnych odpowiedzi – niedostateczny;  

b) od 30% do 49 % poprawnych odpowiedzi – dopuszczający;  

c) od 50% do 74% poprawnych odpowiedzi – dostateczny;  

d) od 75% do 84% poprawnych odpowiedzi – dobry;  
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e) od 85% do 95 % poprawnych odpowiedzi – bardzo dobry;  

f) od 96% do 100% poprawnych odpowiedzi – celujący. 

 

Podstawą wystawienia oceny na koniec semestru NIE jest  średnia arytmetyczna ocen 

otrzymanych w ciągu całego semestru. Bierze się pod uwagę pracę ucznia w ciągu całego 

semestru, a w przypadku oceny końcoworocznej pracę ucznia w ciągu całego roku szkolnego.  

 

Jeden raz w semestrze uczniowie klas: piątych, szóstych i ósmych mają prawo bez podania 

przyczyny zgłosić nieprzygotowanie; uczniowie klas siódmych mają takie prawo dwa razy  

w semestrze. Powyższe prawo nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów 

 i zapowiedzianych kartkówek. Nieprzygotowanie uczniowie zgłaszają na początku lekcji 

przy sprawdzaniu przez nauczyciela obecności na lekcji.  

 

VI. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej  

z przedmiotu geografia:  

a) sprawdzian pisemny, czyli zapowiedziana oraz wpisana do zakładki „Terminarz”  

w dzienniku elektronicznym LIBRUS, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 

pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału; 

b) kartkówka - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z trzech 

ostatnich lekcji; może być niezapowiedziana; 

c) zadanie domowe; 

d) odpowiedź ustna; 

e) aktywność; 

f) projekty edukacyjne; 

g) praca w grupach; 

h) dodatkowa praca ucznia; 

i) sprawdziany praktyczne;  

j) inne specyficzne dla przedmiotu - ćwiczenia, zadania, testy.  
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Forma  Czas  

trwania  
Częstotliwość  

Zakres  

treści 

Informacja  

o terminie  

Informacja   

o ocenie 

dla rodziców  

 

Możliwość 

poprawy  

oceny  

Odpowiedzi 
ustne  

Indywidualnie 

zależy od 
potrzeb ucznia 

Według potrzeb 
Trzy ostatnie  

lekcje 
Bez 

uprzedzenia 
Przez 

e-dziennik  

NIE, w ustalonym 

przez nauczyciela 
terminie 

Zadania 
domowe 

Indywidualny Według potrzeb 
Związany  
z lekcją 

Konkretny 
termin 

Przez 

e-dziennik  

TAK, poprzez 

bieżące 
wykonywanie 

kolejnych zadań 
domowych 

Kartkówka  
Do 15- 20 

minut 
W zależności od 

potrzeb  
1 – 3 ostatnie 

lekcje 

Według 
decyzji 

nauczyciela 

Przez 
e-dziennik  

TAK, w ustalonym 
z nauczycielem 

terminie  

Sprawdziany/ 

Sprawdziany 
praktyczne 

Do 45 minut  Według planu 
Co najmniej 
jeden dział 
tematyczny 

Co najmniej 
tydzień 

wcześniej  

Przez 
e-dziennik  

TAK, w ciągu  

14 dni od terminu 
oddania prac 

 

Praca  
w grupach  

Określony 
przez 

nauczyciela  
Według potrzeb 

Związana  
z tematem lekcji 

Według 
potrzeb 

Przez 
e-dziennik  

Bez możliwości 
poprawy  

Praca 
pozalekcyjna 

Dla chętnych  Dla chętnych  Pozaprogramowe 
Konkretny 

termin 
Przez 

e-dziennik  

Bez możliwości 
poprawy 

Aktywność na 
zajęciach 

 
Nawet na każdej 

lekcji 
Związane z lekcją  Przez 

e-dziennik  

Bez możliwości 
poprawy 

Projekt 

edukacyjny 
Dla chętnych Według potrzeb 

Związany  

z lekcją 

Konkretny 

termin 

Przez  

e-dziennik 

Bez możliwości 

poprawy 

Inne specyficzne 

dla przedmiotu 

- Ćwiczenia/ 

Zadania/ 

Testy 

Określony 

przez 

nauczyciela 

Według potrzeb 
Związany  

z lekcją 

Konkretny 

termin 

Przez  

e-dziennik 

Bez możliwości 

poprawy 

 

Praca na lekcji, aktywność, zadanie domowe – nauczyciel może ocenić ucznia znakiem plus 

(+), znakiem minus (-) lub odpowiednią oceną. Otrzymany przez ucznia minus redukuje 

otrzymany wcześniej plus i odwrotnie. 

Plusy i minusy przeliczane są na oceny według zasad:  

 + + + ++ ocena 5 

 + + + + - ocena 4  albo  + + + + ocena 4 

 + + + - - ocena 3  albo + + + ocena 3 
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 + + - - - ocena 2  albo  + + ocena 2 

 + - - - - ocena 1  albo   przynajmniej cztery minusy ocena 1 

Zadania domowe 

a) Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie zadań domowych. 

b) Uczeń ma obowiązek przestrzegać terminu i sposobu wykonywania zadań domowych. 

c) Niewykonywanie przez ucznia zadań domowych ma wpływ na ocenę śródroczną i 

roczną. 

 

VII. TRYB I WARUNKI POPRAWY OCENY CZĄSTKOWEJ 

 

Uczeń ma prawo  poprawy oceny ze sprawdzianu, oprócz oceny bardzo dobrej i celującej.  

Ocenę można poprawiać tylko jeden raz i w terminie ustalonym przez nauczyciela.  

Nauczyciel może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu poprawiania oceny w przypadku 

choroby ucznia lub usprawiedliwionej nieobecności w szkole, niezwiązanej z chorobą. 

Uczeń dokonuje poprawy oceny w sposób określony przez nauczyciela.  

W przypadku nieobecności w szkole, uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. 

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych określa Statut Szkoły. 

 

VIII. SPOSÓB WYSTAWIANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ 

 

Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną lub roczną dokonując zestawienia osiągnięć i postępów 

ucznia. Ocena śródroczna wystawiana jest za pracę ucznia w całym półroczu. 

Przy wystawianiu oceny rocznej bierze się pod uwagę I i II półrocze roku szkolnego. Oceny nie ustala 

się jako średniej arytmetycznej obu semestrów. 

  

IX. SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW I UCZNIÓW  

O OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW W NAUCE 

 

Formy kontaktów z rodzicami. 

Uczniowie uzyskują informację na temat postępów w nauce poprzez: 

1. omawianie wszystkich sprawdzianów, sprawdzianów praktycznych, kartkówek oraz 

zadań domowych i innych specyficznych dla przedmiotu (ćwiczenia, zadania, testy); 
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2. komentarze w formie ustnej / informacja w dzienniku elektronicznym; 

3. na początku roku szkolnego, uczniowie informowani są o zasadach oceniania  

z przedmiotu. 

 

Rodzice uzyskują informacje na temat postępów ich dziecka w nauce poprzez: 

1. rozmowy indywidualne z nauczycielem w trakcie konsultacji indywidualnych i na 

zebraniach lub w umówionym poprzez dziennik elektroniczny terminie; 

2. zapisy w należącym do ucznia zeszycie przedmiotowym; 

3. zapisy w e-dzienniku. 

 

X. SPOSOBY OCENIANIA I WYMAGANIA STAWIANE UCZNIOM  

O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH  

 

Nauczyciel przedmiotu opracowuje szczegółowe zasady oceniania dla uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii lub orzeczeniu Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej. Zasady te umieszcza się w Arkuszu dostosowania wymagań 

edukacyjnych, z którym zapoznają się rodzice uczniów.  

W/w arkusz znajduje się w dokumentacji w Sekretariacie szkoły oraz u wychowawcy klasy. 

 

 

 

 

 

OPRACOWAŁA: 

mgr Wioleta Bargieł – nauczyciel geografii  
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DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ 

Załącznik nr 1 do oceniania na lekcjach geografii 

 

1. Indywidualizacja pracy w klasie szkolnej.  Np. : 

o indywidualny program dydaktyczny np. dodatkowe ćwiczenia realizowane 

podczas lekcji oraz w domu – wymagania są dostosowane do możliwości 

ucznia 

o częstsze ustne odpytywanie 

o wydłużanie czasu pracy na prace pisemne, zezwalanie na pracę  

z komputerem/tabletem. 

 

        2.    Sposób oceniania  

      Nauczyciel klasyfikuje ucznia na podstawie wypowiedzi ustnych,  a  prace pisemne 

ocenia przede wszystkim na podstawie ich treści. W sposobie oceniania uczniów 

dyslektycznych uwzględnia się różnorakie czynniki wpływające na jakość pracy i docenia się  

włożony wysiłek, a nie tylko uzyskany efekt.  

o Ocena powinna dotyczyć przede wszystkim poprawności wypowiedzi ustnych                   

i strony merytorycznej prac pisemnych. 

o W stosunku do uczniów z dysfunkcjami w razie potrzeby stosuje się ocenę opisową 

jako dodatkową i wspomagającą. 

 

POMOC UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ 

 

Nauczyciel dostosowuje wymagania dydaktyczne do możliwości percepcyjnych ucznia. 

W nauczaniu wykorzystuje się wtedy metody bazujące na polisensorycznym poznaniu, czyli 

angażujące słuch, ruch, wzrok, dotyk. Na każdej lekcji daje się uczniowi  szansę odniesienia 

choćby małego sukcesu. Pracę  opiera się  na mocnych stronach dziecka.  

 

Sposoby pracy z uczniem dyslektycznym: (dostosowane do każdego ucznia 

indywidualnie): 

1. Nie uwzględnia  się błędów ortograficznych i pominiętych liter, skupiając się na stylu, 

treści i formie. 

2. Na sprawdzianie wydłuża się czas przeznaczony na sporządzenie pracy. 

3. Nie obniża się ocen za przestawianie, pomijanie liter. 
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POZOSTAŁE sposoby pracy z uczniem dyslektycznym: 

 ocenia się wysiłek ucznia, a nie efekty, które są niewspółmierne do włożonego trudu; 

 ocenia się wiadomości ucznia na podstawie wypowiedzi ustnych; 

 nie ponagla się tempa pisania; 

 nie omawia się błędów ucznia na forum klasy;  

 wyrabia się nawyk pracy ze słownikiem ortograficznym; 

 często kontroluje się, czy uczeń zrozumiał polecenia lub zadania tekstowe; 

 stawia się jasno sformułowane pytania; 

 zwraca się uwagę na wzmożoną męczliwość ucznia i jego problemy z koncentracją 

uwagi; 

 odpytuje się z miejsca (gwałtowne wywołanie do tablicy zwiększa napięcie 

emocjonalne i utrudnia myślenie); 

 pamięta się, że nadmiar poleceń do wykonywania w krótkim czasie utrudnia 

koncentrację uwagi; 

 nie zmusza się do rywalizacji; 

 należy zadbać, aby uczeń siedział blisko nauczyciela; 

 nie dopuszcza się do sytuacji, że uczeń nie pracuje na lekcji; 

 nie ośmiesza się i broni przed ośmieszaniem ze strony rówieśników; 

 jeśli istnieje taka potrzeba należy wydłużyć czas na opanowanie zadanego materiału 

lub zadawać go małymi partiami (problemy z pamięcią utrudniają naukę); 

 w razie potrzeby zezwala się na pisanie prac kontrolnych na komputerze; 

 nie dyskwalifikuje się prac ucznia napisanych nieczytelnie – uczeń powinien je 

przeczytać nauczycielowi; 

 egzekwuje się systematyczną pracę w domu i nagradza się ją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 11 
 

Załącznik nr 2 do oceniania na lekcjach geografii 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA DOTYCZĄCE UCZNIÓW 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 

 

A. DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ  

W STOPNIU LEKKIM  

 

I. OGÓLNE ZASADY OCENIANIA  

 

 Ocenianie ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim opiera się na 

założeniach Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego.  

 Ocenie podlegają wybrane umiejętności, uczeń jest oceniany za poczynione postępy  

i wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków (nie tylko z efektów 

końcowej pracy), a nie na tle osiągnięć innych uczniów.  

 Oceny cząstkowe i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne są ocenami wyrażonymi 

według skali przedstawionej w Statucie Szkoły. 

 Podstawą oceny postępów ucznia w nauce są opracowane dla niego wymagania 

edukacyjne z przedmiotu. Wiadomości i umiejętności, które powinien nabyć uczeń, są 

indywidualnie dobierane do możliwości i potrzeb każdego dziecka.  

 Podstawową zasadą oceniania tej grupy uczniów jest położenie akcentu na ocenę 

wkładu pracy i zaangażowania, a nie na poziom wiadomości i umiejętności.  

 Proces oceniania uwzględnia indywidualne możliwości ucznia. Naczelną zasadą jest 

stopniowanie trudności oraz praktyczne działanie.  

 

 

 

 

 

 

 


