
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

GEOGRAFIA KLASY 5-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

 

Przedmiotowe zasady oceniania z geografii zostały opracowane w oparciu o: 

Podstawę programową, program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta 

Nowa, wydawnictwa Nowa Era, autorstwa E.M. Tuz i B. Dziedzic, Wewnątrzszkolny System 

Oceniania. 

 

 

I.  Cele oceniania uczniów. 

 

Sprawdzanie i ocenianie uczniów przez nauczyciela geografii ma na celu nie tylko badanie 

efektywności kształcenia. Do celów oceniania należą przede wszystkim: 

 

Wspieranie , poprzez: 

 

* motywowanie uczniów do nauki i pracy nad sobą, 

 

* stymulowanie i mobilizowanie uczniów do myślenia o swojej przyszłości oraz do 

podejmowania starań podnoszących jakość edukacji geograficznej, 

 

* stworzenie uczniom okazji i szansy osiągnięcia sukcesów edukacyjnych w zakresie 

geografii oraz dowartościowanie ich, pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu własnego 

rozwoju, 

 

* różnicowanie, wyróżnianie i nagradzanie uczniów. 

 

Prognozowanie, poprzez : 

 

* zdobywanie informacji o efektywności nauczania geografii i pracy nauczyciela, 

 

* przewidywanie przyszłych osiągnięć ucznia, wykrywanie potencjalnych umiejętności. 

 

 



Diagnoza, poprzez: 

 

* poinformowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce,   

 

* zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów, tj. określenie ich zainteresowań 

poznawczych i potrzeb w zakresie uczenia się geografii oraz przyczyn trudności w uczeniu się 

tego przedmiotu, 

 

* określenie stopnia opanowania wymagań edukacyjnych, porównanie osiągnięć uczniów 

różnych klas w szkole, dostarczenie rodzicom i opiekunom uczniów oraz nauczycielom 

informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach uczniów. 

 

 Ewaluacja, poprzez : 

 

* uzyskiwanie informacji o jakości i poziomie osiągnięć oraz pracy edukacyjnej uczniów,  

 

* badanie wyników nauczania oraz ich analiza. 

 

W toku nauczania geografii ocenie podlegają kluczowe kompetencje 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), 

 

-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. 

 

 

II. Nauczyciel, na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) - podpisy w zeszycie przedmiotowym o: 

 

1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

 

2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

 

3. warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 

 

 

III. Warunki i sposoby przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom) informacji o 

postępach i trudnościach dziecka w nauce: 

 

- podczas drzwi otwartych – w terminach określonych w planie wychowawczym szkoły, 

 

- podczas zebrań z rodzicami, 

 

- przedstawiając do wglądu prace pisemne ucznia (sprawdzone i ocenione prace pisemne 

uczniów przechowywane są przez okres całego roku szkolnego), 

 

- poprzez pisemne wezwania rodziców/prawnych opiekunów, którzy nie komunikują się z 

wychowawcą oraz nauczycielami przedmiotów, 

 

- telefonicznie, 

 



- pisemnie, na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną lub roczną - informując o 

przewidywanych ocenach niedostatecznych. 

 

 

IV. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie: 

 

1. wypowiedzi ustne ( kilku zdaniowa wypowiedź, udział w dyskusji, prezentacja pracy 

własnej lub grupy), 

 

2. prace pisemne: 

 

a) sprawdziany ( przeprowadzone po zakończeniu działu, zawierające dodatkowe pytania na 

ocenę celującą), 

 

b)kartkówki ( z jednej, dwóch i trzech ostatnich lekcji, sprawdzające wybrane umiejętności , 

np. odczytywanie treści mapy, graficznych sposobów przedstawiania zjawisk itp. ), 

 

c) konturówki ( sprawdzające umiejętność orientacji na mapie w klasie VII i VIII), 

 

3. aktywność i praca na lekcji ( indywidualna i w zespołach, a tu: zaangażowanie , 

umiejętność komunikowania się i współpracy w zespole , korzystanie z różnych źródeł 

informacji, efektywność pracy), 

 

4. podstawowe umiejętności praktyczne ( czytanie mapy, interpretacja rysunku, orientacja w 

terenie- położenie , kierunki, dokonywanie podstawowych obliczeń stosowanych w geografii, 

czytanie i graficzna interpretacja danych liczbowych), 

 

5. praca domowa ( krótkoterminowa- zadania w zeszycie ćwiczeń, inne: polecenia z lekcji na 

lekcję; długoterminowa- plakaty i inne opracowania tematyczne do lekcji), 

 

6. aktywność obejmująca prezentowanie wyników swojej pracy w różnej formie ( konkursy 

przedmiotowe, udział w projektach oraz innych przedsięwzięciach przedmiotowych), 

 

7. zeszyt przedmiotowy ( sprawdzany pod kątem staranności i systematyczności), 



 

 

V. Sposoby oceniania 

 

*Odpowiedź ustna, zadanie domowe i praca na lekcji podlegają ocenie na bieżąco, bez 

zapowiedzi. Ocenianie wszystkich innych form jest wcześniej zapowiadane. Dłuższe 

sprawdziany, z większej partii materiału – z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 

 

*Oceny są jawne, uzasadnione i zgodne z wymogami na daną notę. Skala ocen zawiera 

stopnie od 1 do 6 

 

*Uczeń otrzymuje za swoje osiągnięcia w danym roku szkolnym ocenę śródroczną i roczną. 

Nauczyciel wystawia ją na podstawie wagi ocen cząstkowych ze wszystkich form aktywności 

 

* Skala procentowa ocen prac pisemnych: 

 

OCENA SKALA PROCENTOWA 

Celująca 100%- 96% 

Bardzo dobra 95%-86% 

Dobra 85%-70% 

Dostateczna 69%-50% 

Dopuszczająca 49%-30% 

Niedostateczna Poniżej 30% 

 

 

*Oceny cząstkowe będą przeliczane według następującej skali wagowej 

 

Kategoria ocen Waga 

Sprawdzian, Test, Mapa konturowa 6 

Kartkówki: 

a) z jednego tematu lekcyjnego 

b) z dwóch tematów lekcyjnych 

c) z trzech tematów lekcyjnych 

 

a)2 

b)3 

c)4 



Zadanie domowe : 

a) w zeszycie przedmiotowym 

b) zadanie dodatkowe 

 

a) 1 

b) 2 

Projekt edukacyjny, prezentacja, 

doświadczenia 

5 

Odpowiedź ustna 4 

Konkursy: 

a) szkolny 

b)międzyszkolny (gminny) 

c) powiatowy 

d)wojewódzki 

 

a) 4 

b) 5 

c) 6 

d) 9 

Praca w grupach, aktywność na lekcji, 

postawa ( z uwzględnieniem 

systematycznego prowadzenia zeszytu) 

3 

Aktywność na lekcji  

(trzy plusy lub trzy minusy) 

3 

 

 

* Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych oraz ustaleniu oceny, która jest średnią ważoną 

poszczególnych ocen cząstkowych i obliczana według wzoru podanego poniżej i przy 

założeniu, że kolejne oceny wyliczane są po uzyskaniu wyniku powyżej 0,51. 

Przelicznik średnich na oceny: 

 

0-1,5             niedostateczna 

 

1,51 – 2,50 dopuszczająca 

 

2,51 – 3,50 dostateczna 

 

3,51 – 4,50 dobra 

 

4,51 – 5,50 bardzo dobra 



 

powyżej 5,51  celująca 

 

Aby obliczyć średnią ważoną należy dodać do siebie sumy ocen o danej wadze pomnożone 

przez tę wagę i podzielić przez sumę iloczynów wagi i ocen danej wagi. 

 

Wzór : 

 

 

 

 

 

 

Tak obliczymy średnią ucznia z ocenami wagi 1: 3, 4 i 4, oraz wagi 2: 5, 3, 4 i 5: 

 

 

 

 

 

 

*Uczeń za aktywność na lekcji otrzymuje „ +” ( trzy plusy odpowiadają ocenie bdb). Uczeń 

otrzymuje „-„ za brak pracy na lekcji ( trzy minusy odpowiadają ocenie ndst). „+” i „-„ nie 

sumują się. 

 

*Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji ( z wyjątkiem zaplanowanych 

sprawdzianów, konturówek i lekcji powtórzeniowych) bez żadnych konsekwencji 

nieprzygotowania – jeden raz w semestrze, gdy jest jedna lekcja w tygodniu, a dwa razy w 

semestrze przy dwóch godzinach lekcji tygodniowo. Nieprzygotowania będą zapisywane w 

dzienniku w postaci daty. Za kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

 

*Nieobecność ucznia na lekcji nie zwalnia go z obowiązku jej nadrobienia zaległości. 

 



*Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą ze sprawdzianu i 

odpowiedzi w terminie dodatkowym , ustalonym przez nauczyciela. Do dziennika wpisuje się 

obok oceny uzyskanej ocenę poprawioną. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną i 

dopuszczającą tylko jeden raz. 

 

*Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych. 

Uzyskane stopnie w poszczególnych formach aktywności ucznia są podstawą oceny 

semestralnej. 

 

*Przy wystawianiu oceny rocznej uwzględnia się pracę i wyniki z całego roku szkolnego. 

 

 

VI. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z geografii. 

 

1.Uczeń może ubiegać się o wyższą ocenę klasyfikacyjną, jeśli spełnia warunki: 

systematycznie uczęszcza na lekcje geografii, 

systematycznie przygotowywać się do zajęć, 

systematycznie uczyć się i rozwijać swoje umiejętności, 

aktywnie uczestniczy w lekcjach , 

pisze każdy zaplanowany przez n-la sprawdzian, test, 

wykonuje zadania domowe, 

prowadzi zeszyt przedmiotowy i uzupełnia zeszyt ćwiczeń, 

usprawiedliwia każdą nieobecność na lekcjach, 

spotkały go/ją zdarzenia losowe mogące mieć istotny wpływ na wyniki z geografii. 

 

2.Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć pisemny wniosek do nauczyciela o ustalenie wyższej o 

jeden stopień niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej- w terminie 3 dni od daty 

otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej. 

 

3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy 

zasadności wniosku, o którym mowa w punkcie 2 oraz ustalić termin i sposób poprawy 

przewidywanej oceny rocznej przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

 



4. Nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie 

obowiązków ucznia określonych w punkcie 1. Wniosek niespełniający tych kryteriów zostaje 

rozpatrzony negatywnie. 

 

5.Nauczyciel przypomina uczniowi wymagania edukacyjne na ocenę, o którą uczeń ubiega. 

6.Nauczyciel przed posiedzeniem klasyfikacyjnym dokonuje sprawdzenia wiedzy i 

umiejętności ucznia w obszarze uznanym przez nauczyciela za konieczny. 

 

7. Ustalona przez nauczyciela w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania. 

 

*Na lekcjach geografii zwraca się uwagę na poprawność ortograficzną prac i zeszytów, lecz 

nie ma ona wpływu na ocenę pracy. 

 

*Wszystkie sprawy sporne, nieujęte w P Z O z geografii , będą rozstrzygane zgodnie z 

Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz z rozporządzeniami MEN 

 

 

VII. W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauce ( 

opinie i orzeczenia PPP oraz innych upoważnionych do tego jednostek) 

uniemożliwiające sprostowanie wymogom edukacyjnym wynikającym z realizacji 

programu nauczania – nauczyciel stosuje obniżenie wymagań jednak nie są one 

mniejsze niż opisane wymagania na ocenę dopuszczającą. 

 

 

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE  

 

Obszary dostosowania obejmują: 

 

*warunki procesu edukacyjnego, tj. zasady, metody, formy, środki dydaktyczne , 

 

*zewnętrzną organizację nauczania ( np. posadzenie ucznia słabo słyszącego w pierwszej 

ławce), 

 



*warunki sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności ( metody i formy sprawdzania i 

kryteria oceniania). 

 

I Indywidualne dostosowanie wymagań dla uczniów z diagnozą: dysleksja 

 

Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

 

- uwzględnianie trudności z zapamiętywaniem nazw, 

 

- pomijanie w wymaganiach treści sprawiających trudności w zrozumieniu, np. określanie 

kierunków świata, 

 

- w czasie odpowiedzi ustnych dyskretne wspomaganie, dawanie więcej czasu na 

przypomnienie, wydobycie z pamięci nazw, terminów, dyskretnie naprowadzać, 

 

- częste powtarzanie i utrwalanie materiału, 

 

- podczas uczenia stosowanie technik skojarzeniowych ułatwiających zapamiętywanie, 

 

- wprowadzanie w nauczaniu metod aktywnych, angażujących jak najwięcej zmysłów (ruch, 

dotyk, wzrok, słuch), używanie wielu pomocy dydaktycznych, urozmaicanie procesu 

nauczania, 

 

- zróżnicowanie form sprawdzania wiadomości i umiejętności tak, by ograniczyć ocenianie na 

podstawie pisemnych odpowiedzi ucznia, 

 

- przeprowadzanie sprawdzianów ustnych z ławki, niekiedy nawet odpytywanie 

indywidualne, 

 

- częste ocenianie prac domowych. 

 

II Indywidualne dostosowanie wymagań dla uczniów z diagnozą: obniżony intelekt 

 



SYMPTOMY TRUDNOŚCI SPOSOBY DOSTOSOWANIA 

WYMAGAŃ 

* trudność w selekcji i wybraniu 

najważniejszych treści (tendencja do 

pamięciowego uczenia się wszystkiego po 

kolei ), 

 

* problem z zapamiętywaniem dat, nazwisk, 

nazw, miejscowości 

 

* nieumiejętność przekrojowego wiązania 

faktów i informacji. 

* w związku z dużym problemem w selekcji 

i wyborze informacji z danego tematu 

wypisanie kilku podstawowych pytań, na 

które uczeń powinien znaleźć odpowiedź 

czytając dany materiał ( przy odpytywaniu 

proszenie o udzielenie na nie odpowiedzi ). 

podobne postępowanie przy powtórkach, 

 

* pozostawianie większej ilości czasu na 

przygotowanie się z danego materiału 

(dzielenie go na małe części, wyznaczanie 

czasu na jego zapamiętanie i odpytywanie ). 

 

 

III Indywidualne dostosowanie wymagań dla uczniów z diagnozą: słabo widzący 

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

 

właściwe umiejscowienie dziecka w klasie ( zapobiegające odblaskowi pojawiającemu się w 

pobliżu okna, zapewniające właściwe oświetlenie i widoczność ), 

 

udostępnianie tekstów ( np. testów sprawdzających wiedzę ) w wersji powiększonej, 

 

podawanie modeli i przedmiotów do obejrzenia z bliska, 

 

zwracanie uwagi na szybkie zmęczenie dziecka związane ze zużywaniem większej energii na 

patrzenie i interpretację informacji uzyskanych drogą wzrokową ( wydłużanie czasu na 

wykonanie określonych zadań ), 

 

częste zadawanie pytania- „co widzisz?” w celu sprawdzenia i uzupełnienia słownego 

trafności doznań wzrokowych. 

 



IV Indywidualne dostosowanie wymagań dla uczniów z diagnozą: słabo słyszący  

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

 

zapewnienie dobrego oświetlenia klasy oraz miejsca dla dziecka w pierwszej ławce w rzędzie 

od okna. Uczeń będąc blisko nauczyciela ( od 0,5 do 1.5 m ), którego twarz jest dobrze 

oświetlona, może słuchać jego wypowiedzi i jednocześnie odczytywać mowę z ust. 

 

umożliwienie dziecku odwracania się w kierunku innych kolegów odpowiadających na lekcji 

co ułatwi lepsze zrozumienie ich wypowiedzi, 

 

mówienie do dziecka będąc zwróconym do niego twarzą, 

 

upewnianie się czy polecenia kierowane do całej klasy są właściwie rozumiane przez dziecko 

niedosłyszące, 

 

w czasie lekcji używanie jak najczęściej pomocy wizualnych i tablicy, 

 

aktywizowanie dziecka do rozmowy poprzez zadawanie prostych pytań, podtrzymywanie 

jego odpowiedzi przez dopowiadanie pojedynczych słów, umowne gesty, mimiką twarzy, 

 

przy ocenie prac pisemnych dziecka nie uwzględnianie błędów wynikających z niedosłuchu, 

 

docenianie aktywności i wkładu pracy ucznia, a także jego stosunek do obowiązków 

szkolnych ( systematyczność, obowiązkowość, dokładność). 

 

V Indywidualne dostosowanie wymagań dla uczniów z diagnozą: upośledzenie w stopniu 

lekkim 

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów dotyczy: 

 

1. Zasad prezentacji materiału: 

 

stosowanie ćwiczeń doskonalących szybkość i precyzyjność spostrzegania, 



 

zwracanie szczególnej uwagi na odróżnianie istotnych szczegółów, 

 

wydłużanie czasu na zrozumienie prezentowanych treści materiału, 

 

przekazywanie treści za pomocą konkretów uwzględniając krótkotrwały okres koncentracji 

 

podawanie atrakcyjnego wizualnie materiału mniejszymi partiami, 

 

wykorzystanie w pracy z uczniem jego dobrego poziomu pamięci operacyjnej oraz 

uwzględnianie wolnego tempa uczenia się. 

 

2. Form sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

 

wydłużanie czasu na opanowanie materiału, 

 

uwzględnianie problemów z funkcją pamięci logicznej i abstrahowania, 

 

angażowanie ucznia do wypowiedzi ustnej uporządkowanej, 

 

formułowanie krótkich i precyzyjnych poleceń w pracach klasowych, kartkówkach i testach. 

 

3. Zasad oceniania: 

 

uwzględnianie przy ocenianiu możliwości wystąpienia błędów mających związek z wadą 

wymowy, 

 

ocenianie wkładu pracy w wykonanie ćwiczeń, 

 

stosowanie zasady oceniania rzeczywistych indywidualnych postępów w nauce, a nie stanu 

faktycznego, 

 

stosowanie różnego rodzaju wzmocnień, tj. pochwały i zachęty, 

 



ograniczanie w wypowiadaniu się na określony temat do kilku prostych zdań, 

 

naprowadzanie podczas wypowiedzi ustnych poprzez pytania pomocnicze 

 

VI Indywidualne dostosowanie wymagań dla uczniów z diagnozą: ADHD – zespół 

nadpobudliwości psychoruchowej 

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

 

wzmacnianie wszystkich przejawów pożądanego zachowania, 

 

stosowanie zrozumiałych dla dziecka reguł, 

 

bycie konsekwentnym, 

 

przekazywanie treści w jasnej, prostej i krótkiej formie, 

 

wyciąganie natychmiast wszystkich konsekwencji pozytywnych jak i negatywnych, 

 

pomaganie dziecku w zorganizowaniu świata wokół siebie, 

 

kierowanie do dziecka zadań krótkich, 

 

uczenie pracy w grupie, 

 

wydawanie poleceń krótkimi, zdecydowanymi zdaniami. 

 

VII Indywidualne dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z diagnozą: zaburzone 

funkcje percepcyjno-motoryczne 

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych : 

 

- uwzględnianie trudności z zapamiętywaniem nazw geograficznych, 

 



w czasie odpowiedzi ustnych dyskretne wspomaganie, dawanie więcej czasu na 

przypomnienie, wydobycie z pamięci nazw, terminów, dyskretne naprowadzanie, 

 

częste powtarzanie i utrwalanie materiału, 

 

podczas uczenia stosowanie technik skojarzeniowych ułatwiających zapamiętywanie 

 

wprowadzanie w nauczaniu metod aktywnych, angażujących jak najwięcej zmysłów (ruch, 

dotyk, wzrok, słuch) , używanie wielu pomocy dydaktycznych, urozmaicanie proces 

nauczania, 

 

zróżnicowanie form sprawdzania wiadomości i umiejętności tak , by ograniczyć ocenianie na 

podstawie pisemnych odpowiedzi ucznia, 

 

przeprowadzanie sprawdzianów ustnych z ławki , niekiedy nawet odpytywanie indywidualne 

 

częste ocenianie prac domowych. 

 

VIII Indywidualne dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z diagnozą: zespół 

Aspergera  

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych : 

 

wydłużenie czasu na wykonanie zadania, 

 

docenianie walorów bogatego słownictwa, ciekawych przemyśleń, poprawnej budowy 

stylistycznej, poprawności toku myślenia i wnioskowania, itp., 

 

ocena poprawności rozumowania, trafności interpretacji zagadnienia jest przedkładana nad 

ocenę szczegółowej poprawności zapisu symboli i znaków graficznych, braku dokładnych 

obliczeń itp. 

 

Zindywidualizowanie metod i form nauczania: 

 



kontrolowanie zapisu i stopnia uzupełniania notatek, 

 

sprawdzanie na bieżąco stopnia rozumienia materiału, 

 

dzielenie materiału na mniejsze partie i konsekwentne egzekwowanie rezultatów ich 

wykonania, 

 

kierowanie uwagi ucznia na tok lekcji, 

 

dostrzeganie i wzmacnianie nie tylko osiągnięć, ale przede wszystkim włożonego wysiłku 

ucznia, 

 

stosowanie różnorodnych form sprawdzania wiadomości, 

 

możliwość użycia pisma drukowanego, 

 

nieuwzględnianie w ocenie estetyki pisma, 

 

pomijanie w wymaganiach treści sprawiających trudności w zrozumieniu, np. map 

hipsometrycznych u uczniów z daltonizmem. 

 

X . Kryteria oceniania z geografii na poszczególne oceny: 

 

CELUJĄCY: 

 

pełne rozumienie wiadomości programowych i na ich podstawie operowanie treściami 

programowymi, 

 

samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą geograficzną w teorii i praktyce, 

 

odpowiedzi ustne i pisemne świadczące o opanowaniu wiedzy we właściwym zakresie 

problemowym, 

 

posługiwanie się poprawnym językiem geograficznym, 



 

swobodne operowanie faktami, dostrzeganie między nimi związków, ukazywanie związków 

między zjawiskami z różnych dziedzin życia, 

 

aktywność na lekcjach, systematyczność i pilność w nauce 

 

lub jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim oraz 

laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty. 

 

BARDZO DOBRY: 

 

materiał został opanowany we właściwym zakresie problemowym, 

 

samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą geograficzną w teorii i praktyce (odpowiedzi 

nie wychodzą poza obowiązujący program nauczania), 

 

duża szczegółowość w przedstawianiu faktów geograficznych, 

 

podejmowanie samodzielnej oceny zjawisk i faktów geograficznych, 

 

duża aktywność na zajęciach, - w pracach pisemnych i w wypowiedziach ustnych właściwe 

używanie terminologii geograficznej, 

 

systematyczność i pilność w nauce. 

 

DOBRY: 

 

materiał nie został w pełni opanowany i zrozumiany, 

 

materiał opanowany w zakresie podstaw programowych, 

 

w odpowiedziach ustnych lub pisemnych występują drobne błędy rzeczowe i merytoryczne, 

 



ograniczona umiejętność analizy problemu, 

 

poprawne stosowanie słownictwa i terminologii geograficznej, 

 

poprawne rozumienie i stosowanie pojęć geograficznych, 

 

poprawne przedstawianie związków przyczynowo-skutkowych. 

 

DOSTATECZNY : 

 

materiał został opanowany i zrozumiany w zakresie podstawowych wiadomości, 

 

odpowiedzi ustne i pisemne tylko częściowo odpowiadają podstawowym zagadnieniom, 

 

zdarza się błędne używanie terminologii geograficznej, 

 

sporadyczne używanie właściwych pojęć, 

 

niesamodzielność i odtwórczość w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych, 

 

bierna postawa na zajęciach, 

w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych ubogie słownictwo, błędne stosowanie 

terminologii geograficznej. 

 

DOPUSZCZAJĄCY: 

 

materiał został opanowany tyko w zakresie koniecznych wiadomości, 

 

ograniczone, częściowe przedstawianie pojęć geograficznych, 

 

poprawne rozumienie treści programowych przy znacznej pomocy nauczyciela, 

 

niewielkie umiejętności posługiwania się wiedzą w teorii i w praktyce, 

 



zaburzona umiejętność wskazywania związków przyczynowo-skutkowych, 

 

liczne błędy w rozumieniu i używaniu pojęć geograficznych, 

 

umiejętność właściwego doboru materiału, ograniczenie się do jednej płaszczyzny, częściowe 

odwrócenie procesu geograficznego, 

 

ubogie słownictwo, pełne uproszczeń i nieścisłości, 

 

sporadyczna aktywność na lekcjach, 

 

sporadyczne przygotowywanie się do zajęć, 

 

odpowiedzi pisemne i ustne w dużej części nie na temat. 

 

NIEDOSTATECZNY: 

 

- otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań wg kryterium na ocenę dopuszczającą. 

 


