
Przedmiotowy system oceniania z geografii 

w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera                       

w Bytyniu.  

System oceniania z geografii został opracowany na podstawie: 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 

2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania                                                 

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów                       

i egzaminów w szkołach publicznych. 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 czerwca 

2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół. 

3. Statutu Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Bytyniu. 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Szkole Podstawowej im. 

Arkadego Fiedlera w Bytyniu  

4. Programu nauczania geografii „Planeta Nowa” . 
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II..  Sposoby sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów 

 

11..  Zasady oceniania: 

11))  Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen od 1 do 6, zgodnie 

z ogólnymi kryteriami ocen z geografii oraz poziomami wymagań 

określonymi w planie realizacji materiału nauczania geografii w 

poszczególnych klasach. Dopuszcza się stosowanie plusa lub minusa 



przy ocenach cząstkowych. W przypadku wybranych form aktywności 

oceny są wystawiane na podstawie zgromadzonych przez ucznia 

plusów i minusów. 

22))  Ocenę semestralną i końcoworoczną uczeń otrzymuje za 

systematyczną pracę w ciągu całego semestru (roku). Na koniec 

semestru nauczyciel nie przeprowadza żadnych dodatkowych prac 

klasowych ani sprawdzianów. Wyłącza się sytuacje wyjątkowe, np. 

długotrwała choroba. 

33))  Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace 

nadobowiązkowe (np.: konkursy, inne polecone przez nauczyciela). 

44))  Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, 

obniżyć wymagania edukacyjne do poziomu koniecznego w stosunku 

do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się 

lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 

edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

55))  Na lekcjach geografii oceniane będzie: 

 Kształtowanie wyobrażeń i pojęć geograficznych oraz 

ich rozumienie. 

  Znajomość, rozumienie, interpretowanie związków 

przyczynowo-skutkowych w obrębie środowiska 

przyrodniczego, gospodarczej działalności człowieka                       

i relacji człowiek-środowisko. 

 Poznanie i zrozumienie współczesnych procesów 

politycznych na świecie.  

 Poznanie zasad racjonalnego wykorzystanie 

środowiska przyrodniczego oraz ukazanie 

konieczności poszanowanie praw przyrody.   

 Umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy 

geograficznej. 

 Umiejętności obserwacji oraz wykorzystania jej 

wyników do wyjaśniania zjawisk i procesów 

geograficznych.  

 Umiejętności lokalizowania miejsc i obiektów 

geograficznych na mapie. 

 Czytanie tekstów geograficznych ze zrozumieniem. 

 Umiejętność zastosowania nabytej wiedzy w praktyce. 

 Aktywność na lekcjach, praca w grupach i w zespole 

klasowym oraz własny wkład pracy ucznia. 

 Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych 

formach i estetyka wykonywanych prac. 

 



22..  Pomiar osiągnięć 

Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się za pomocą następujących 

narzędzi: 

11))  Sprawdziany.  

22))  Kartkówki. 

33))  Odpowiedzi ustne. 

44))  Prace domowe. 

55))  Zeszyty ćwiczeń. 

66))  Inne formy aktywności: 

 udział w konkursach, 

 wykonywanie pomocy dydaktycznych.  

77))  Obserwacja: 

 przygotowania ucznia do lekcji, 

 sposobu prezentowania swoich wiadomości, 

 jego aktywności na lekcji, 

 pracy w grupie i w zespole klasowym. 

 

33..  Przygotowanie się do zajęć: 

11))  Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do zajęć 

wykonać zadanie domowe,  przygotować się do odpowiedzi ustnej, 

przynieść materiały potrzebne do lekcji (podręcznik, zeszyt ćwiczeń) .  

22))  Uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt lub zeszyt 

ćwiczeń. 

33))  Uczeń ma prawo do trzykrotnego zgłoszenia w ciągu semestru 

nieprzygotowania się do zajęć lub braku zadania domowego. Musi                    

to uczynić na samym początku lekcji. Po trzykrotnym wykorzystaniu 

nieprzygotowania się do zajęć, braku zadania domowego za każde 

następne uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

4. Prace pisemne: 

1) Wszystkie sprawdziany są obowiązkowe. 

2) Ocenę za pracę pisemną nauczyciel wystawia na podstawie 

ilości zdobytych procentów, informujących o spełnieniu 

wymagań na poszczególne oceny (procenty). 

3) Nauczyciel korzysta z następującej skali przeliczania punktów 

na oceny: 

 

0 % do 30 % - ocena niedostateczna 

31 % do 50 % - ocena dopuszczająca 

51 % do 70 % - ocena dostateczna 

71 % do 90 % - ocena dobra 

91 % do 99 % - ocena bardzo dobra 

100 %  - ocena celująca 

 



4) Każdy sprawdzian jest dokumentem szkolnym. Uczeń starannie 

prezentuje w niej swoje wiadomości i dba o jej estetykę. 

Oceniając pracę nauczyciel uwzględnia możliwości ucznia. 

Wyjątkiem są  uzasadnione sytuacje (np. dysgrafia, opinie z 

Poradni Psychologiczno Pedagogicznych): 

 jeśli praca pisemna jest nieczytelna lub jej wygląd jest 

niechlujny, nauczyciel nie sprawdza jej -  uczeń 

otrzymuje wtedy ocenę niedostateczną, bez możliwości 

jej poprawy, chyba,  że nauczyciel zdecyduje inaczej, 

 nauczyciel ma prawo obniżyć ocenę o jeden stopień, 

jeśli praca jest niestaranna i nieestetyczna. 

5) Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną uczniowi lub 

całej klasie, jeśli stwierdzi na podstawie zachowania ucznia 

niesamodzielność jego pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania 

podczas pracy pisemnej jest podstawą postawienia uczniowi 

oceny niedostatecznej.  

6) Sprawdziany są przeprowadzane po zakończeniu każdego 

działu: 

  trwają  30 - 45 minut i obejmują co najmniej 1 dział 

programowy, 

 jest zapowiadany tydzień wcześniej, podawany jest 

wówczas zakres materiału, który jest  utrwalony na 

lekcji powtórzeniowej, 

 nauczyciel sprawdza prace w czasie 

nieprzekraczającym dwóch tygodni, 

 w przypadku otrzymania ze sprawdzianu oceny 

wyższej niż niedostateczny uczeń ma możliwość 

poprawy, która jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 

dwóch tygodni od rozdania prac. Poprawa może 

nastąpić tylko raz. Do dziennika wpisane będą 

wówczas dwie oceny. 

 w przypadku nieobecności na sprawdzianie 

 wynikającej z krótkotrwałych (trwających do 1 

tygodnia) przyczyn losowych, uczeń ma obowiązek 

napisać go w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do 

szkoły (chyba, że nauczyciel zdecyduje inaczej). 

Wyjątek stanowi długotrwała choroba -powyżej dwóch 

tygodni. 

7) Kartkówki trwają od 5 do 15 minut i dotyczą trzech ostatnich 

tematów. Nie muszą być zapowiadane i mogą być poprawiane. 

Kartkówki po sprawdzeniu i ocenieniu są oddawane uczniom i 

wklejane przez nich do zeszytu. 



5. Odpowiedzi ustne -  sprawdzają wiadomości z trzech ostatnich tematów. 

Dodatkowe pytanie naprowadzające obniża ocenę. 

6. Prace domowe – są obowiązkowe. Uczeń nie otrzymuje oceny 

niedostatecznej za brak pracy domowej, gdy przed lekcją zgłosił, iż nie 

potrafił sam wykonać zadanej pracy i pokazał pisemne próby rozwiązania 

zadania, wówczas otrzymuje -bz.   

7. Aktywność na lekcji – to częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie 

poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych, aktywna 

praca w grupach, nagradzana + (nagromadzenie trzech + skutkuje ocenę 

bardzo dobrą lub pięciu plusów oceną celujacą). 

8. Zasady współpracy z uczniami, rodzicami i pedagogiem szkolnym w celu 

poprawy niezadowalających wyników nauczania: 

a) ustalenie wspólnie z uczniem, jakie partie materiału 

wymagają nadrobienia, 

b) współpraca z pedagogiem szkolnym – wspólne ustalenie 

sposobu pracy z uczniami mającymi problemy dydaktyczne                  

i wychowawcze. 

Zasady informowania o osiągnięciach: 

 Uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymywanych 

ocenach. 

 Każda ocena jest jawna. Uczeń ma prawo wiedzieć               

za co i jaką ocenę otrzymał i pokazania rodzicom. 

 Rodzice są także informowani o osiągnięciach swoich 

dzieci podczas zebrań i konsultacji oraz za pomocą             

e-dziennika. 

 Zarówno uczeń, jak i rodzice mają prawo wglądu                 

do prac pisemnych oraz ocen ucznia w e-dzienniku. 
 

II. Ogólne kryteria ocen z geografii. 

1) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

    - nie ma osiągnięć wystarczających do dalszego uczenia się geografii, 

    - nie rozwiązuje najprostszych zadań, nawet przy pomocy innych uczniów     

lub nauczyciela, 

    - nie zachowuje minimalnej dokładności i staranności, koniecznej                               

do poprawnego rozwiązania zadania, 

    - nieprawidłowo stosuje terminy geograficzne wymienione w osiągnięciach             

z poziomu podstawowego (poziom konieczny). 

2) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

   - ma część osiągnięć z poziomu podstawowego w zakresie wystarczającym             

do dalszego uczenia się geografii, 

  - rozwiązuje proste zadania, korzystając z pomocy innych uczniów lub 

nauczyciela, 

  - zachowuje małą dokładność i staranność, jest ona jednak wystarczająca                    



do poprawnego rozwiązywania zadania, 

  - prawidłowo stosuje niektóre terminy geograficzne wymienione                                      

w osiągnięciach z poziomu podstawowego (poziom konieczny). 

3) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

   - ma większość osiągnięć z poziomu podstawowego, 

   - samodzielnie rozwiązuje proste zadania, 

   - zachowuje dokładność i staranność wystarczającą do poprawnego 

rozwiązania zadania, 

   - prawidłowo stosuje większość terminów geograficznych wymienionych                        

w osiągnięciach z poziomu podstawowego. 

4) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

   - ma większość osiągnięć z poziomu podstawowego oraz część osiągnięć                          

z poziomu ponadpodstawowego (poziom rozszerzony), 

   - samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim poziomie złożoności, 

   - zachowuje dokładność i staranność wystarczającą do poprawnego 

rozwiązania zadania, 

   - wypowiada się pełnymi zdaniami, 

   - prawidłowo stosuje większość terminów geograficznych wymienionych                       

w osiągnięciach z poziomu podstawowego oraz niektóre z poziomu 

ponadpodstawowego. 

5) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

   - ma większość osiągnięć z poziomów: podstawowego i ponadpodstawowego 

(poziom dopełniający), 

   - samodzielnie rozwiązuje zadania o wysokim poziomie złożoności, 

   - zachowuje wzorową dokładność i staranność w rozwiązywaniu zadań,    

6) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

   - ma większość osiągnięć z poziomów podstawowego i ponadpodstawowego 

oraz ma osiągnięcia z poziomu wykraczającego, 

   - samodzielnie rozwiązuje zadania o najwyższym poziomie złożoności, 

   - zachowuje wzorową dokładność i staranność w rozwiązywaniu zadań, 

   - wypowiada się pełnymi zdaniami w sposób logiczny i spójny, 

   - bezbłędnie posługuje się nazewnictwem geograficznym, 

   - prawidłowo stosuje terminy geograficzne wymienione w osiągnięciach z 

poziomów; podstawowego, ponadpodstawowego i wykraczającego 
 

 

  

                                                                   Nauczycielka geografii:  Anna Kubiak 


