
PRZEDMIOTOWE  OCENIANIE – GEOGRAFIA 

 
Przedmiotowe ocenianie z geografii zostało opracowane w oparciu o: 

a) Podstawę programową 

b) Program nauczania geografii w szkole podstawowej wydawnictwa Nowa Era 

nr 906/3/2017   

c) Wewnątrzszkolne Ocenianie 

 

Przedmiotem oceniania są : wiadomości, umiejętności, postawa ucznia i jego 

aktywność oraz indywidualne możliwości.  

Formy aktywności podlegające ocenie na lekcjach geografii:  

- sprawdziany 

- kartkówki  

- odpowiedzi ustne 

- praca warsztatowa w trakcie lekcji   

- zadania wykonywane na lekcjach oraz prace domowe 

- prace metodą projektu i wykonane prezentacje multimedialne 

- aktywność  na  lekcjach,  osiągnięcia  w  szkolnych  i  pozaszkolnych  

konkursach  o tematyce geograficznej 

 

Nauczyciel informuje  ucznia o następujących wymaganiach z przedmiotu 

na pierwszej lekcji geografii w danym roku szkolnym:  

- Uczeń jest oceniany zgodnie  z przyjętymi wymaganiami.  

-  Sprawdziany są obowiązkowe - nauczyciel zapowiada je co  najmniej tydzień 

wcześniej, omawia  ich  zakres  

- Jeśli  uczeń  nie  pisał   sprawdzianu  lub kartkówki z  powodu 

usprawiedliwionej nieobecności, to powinien uzgodnić termin  napisania  tej  

pracy  z  nauczycielem  na pierwszej lekcji po powrocie  do szkoły 

– Uczeń może poprawić słabą ocenę ze sprawdzianu / odpowiedzi ustnej / 

kartkówki do dwóch tygodni po jej otrzymaniu, a słabą ocenę z zadania tylko na 

kolejnej lekcji geografii  

- Uczeń, który nie przyszedł na sprawdzian lub kartkówkę, a w danym dniu był 

obecny w szkole, przystępuje do jego napisania zaraz na następnych zajęciach  

geografii  

-  Uczeń ma prawo znać wynik sprawdzianu, testu w ciągu 2 tygodni.  

-  Kartkówka obejmuje materiał z co najwyżej 3 ostatnich lekcji, nie musi być 

zapowiedziana  

- Aktywność na lekcjach będzie nagradzana „+”                                                               

Za trzy „+”, uczeń otrzymuje 95%, dające ocenę bardzo dobrą. 

- Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe.   



- W przypadku nieobecności  na lekcji uczeń ma obowiązek uzupełnić notatki i 

wykonać pracę domową we własnym zakresie do najbliższej lekcji, na której 

będzie obecny  

- Każda ocena wystawiona przez nauczyciela jest jawna i uzasadniona.  

- Uczeń  ma  prawo  obejrzeć  swoje  ocenione  prace  pisemne,  które  następnie 

zwraca nauczycielowi. Są one przechowywane do końca roku szkolnego; mogą 

być udostępnione do wglądu  rodzicom.  

- Oceny śródroczne i roczne wystawiane są na podstawie wszystkich ocen 

cząstkowych 

- Na koniec roku szkolnego nauczyciel może dodać uczniowi  

2 punkty procentowe do średniej ważonej rocznej. Nauczyciel zapisuje punkty 

procentowe w rubryce zatytułowanej „Dodatkowe punkty procentowe”  

w postaci plusa. Nauczyciel może przyznać uczniowi punkty procentowe  w 

przypadku szczególnego zaangażowania ucznia, jego wysokich osiągnięć w 

nauce geografii i wykorzystywania swoich uzdolnień geograficznych do 

wykonywania dodatkowych prac  

- Uczniowie z opinią i orzeczeniem z Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  

mają  dostosowany poziom wymagań edukacyjnych.  

 

Przy ocenianiu stosuje się następujący przelicznik procentowy:  

 96% -100% - ocena celująca  

85% - 95%  - ocena bardzo dobra 

70% - 84%  - ocena dobra 

50% - 69% - ocena dostateczna 

30% - 49% - ocena dopuszczająca 

0%  - 29%  - ocena niedostateczna 

 Nieprzygotowania: 

- Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez żadnych 

konsekwencji w ciągu semestru: 1 raz (1godz. lekcyjna w tyg.) lub 2 razy 

(2godz. lekcyjne w tyg.)  

- Nieprzygotowanie do lekcji oznacza brak wiedzy z ostatnich trzech tematów, 

brak zadania domowego, uzupełnionego zeszytu przedmiotowego lub zeszytu 

ćwiczeń; 

- Niewykorzystane nieprzygotowania nie przechodzą na inny semestr; 

- W przypadku choroby ucznia (co najmniej dwutygodniowej) – uczeń 

informuje na początku lekcji o zaległościach i jest zobowiązany je uzupełnić do 

kolejnej lekcji geografii 

- Nieprzygotowanie zgłaszamy zaraz po wejściu do klasy przy biurku 

nauczyciela i tylko takie będzie uwzględniane 

- Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do zapowiedzianej lekcji 

powtórzeniowej i do sprawdzianu. 

 Uczniowie zobowiązani  są  do  przestrzegania aktualnych procedur i zasad 

obowiązujących w szkole.  



 

W TOKU NAUCZANIA GEOGRAFII W SP 

OCENIE PODLEGAJĄ KLUCZOWE KOMPETENCJE W EDUKACJI 

GEOGRAFICZNEJ, ZA KTÓRE UZNAJE SIĘ: 
  

• Czytanie map różnej treści 

• Wyjaśnianie prawidłowości występujących w cyklach astronomicznych i 

społecznych  

• Umiejętność dokonywania planowych oraz systematycznych obserwacji, 

• Umiejętność odczytywania i wykorzystywania oraz sporządzania 

dokumentacji geograficznej (dane statystyczne, wykresy, diagramy, 

ryciny) 

• Umiejętność dokonywania obliczeń (odległości, różnicy wysokości, 

średnich temperatur, amplitudy, spadku temperatury z wysokością, 

wysokości słońca w różnych szerokościach geograficznych, różnic 

czasowych) 

• Umiejętność posługiwania się słownictwem, terminologią i symboliką 

geograficzną 

• Wartościowanie działalności człowieka w środowisku przyrodniczym 

 

Wykaz umiejętności i wiadomości dla danego poziomu przedstawiony 

jest uczniom na początku roku szkolnego poprzez omówienie 

programu nauczania w danej klasie z jednoczesnym wskazaniem na 

kierunek pracy, częstotliwość i sposób uzyskania oceny. 

 

Wymogi na poszczególne oceny w danej klasie dołączone zostały w odrębnym 

dokumencie. 

 

                                                                                    Nauczyciel geografii 

                                                                                        Iwona Mrugała 


