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Przedmiotowe zasady oceniania
do przedmiotu: GEOGRAFIA

1 Ogólne zasady oceniania uczniów

Przedmiotowe zasady oceniania  (PZO) zostały  opracowane zgodnie  z  podstawą programową oraz  wewnątrzszkolnym
systemem oceniania (WZO) zawartym w statucie szkoły.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i  zachowania ucznia  odbywa się  w ramach oceniania  wewnątrzszkolnego,
które ma na celu w szczególności:

• informowanie  ucznia  o  poziomie  jego  osiągnięć  edukacyjnych  i  jego  zachowaniu  oraz  o  postępach  w  tym
zakresie;

• udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji zwrotnej o stopniu opanowania wiadomości
i umiejętności oraz o popełnionych błędach;

• udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

• motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

• dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach edukacyjnych, trudnościach w
nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

• umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej. 

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o: 

• wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych,
ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  wynikających  z  realizowanego  programu
nauczania;

• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

• przyjętej w szkole skali ocen;

• wagach ocen w poszczególnych kategoriach ocen;

• warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

3. Powyższe  informacje  zostają  potwierdzone  w  dzienniku  lekcyjnym  oraz  umieszczone  na  stronie  szkoły,  w
zakładce RODZICE.

2 Formy oceniania i wagi

Ocenie podlegają następujące formy, którym przyporządkowane są poszczególne wagi:

Oceniana forma Waga

1. Sprawdzian pisemny z wiedzy teoretycznej 4

2. Projekty 4

3.  Kartkówka/ Test 3

4. Prezentacje/Zadanie dodatkowe 2

5. Minikartkówka 2

6. Odpowiedź ustna 2

7.  Zadanie/Mapki 2

8. Zeszyt 2

9. Systematyczność 2

10. Zadanie domowe 1

11. Aktywność i praca na lekcji 1
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12. E-test/E kartkówka 2

13. Szczegółowe osiągnięcia 4

3 Zasady ustalania oceny poszczególnych form 

• Sprawdzian pisemny
1. Pisemną pracę klasową planuje się po zakończeniu każdego działu lub w jego trakcie, jeżeli obejmuje on dużą

partię materiału.
2. Sprawdziany  pisemne    są  obowiązkowe  i  zapowiadane  z  co  najmniej  2  -  tygodniowym  wyprzedzeniem.

Podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiadomości. Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu w terminie
ustalonym dla klasy powinien uczynić to w terminie do 2 tygodni po przybyciu do szkoły. W przypadku odmowy
pisania sprawdzianu , uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Jeżeli uczeń nie był tylko w dniu, w którym była
zapowiedziana praca klasowa, pisze ją w najbliższym terminie wskazanym przez nauczyciela.

3. Każdy sprawdzian  napisany na ocenę niedostateczną uczeń ma prawo poprawić w terminie ustalonym przez
nauczyciela w ciągu 2 tygodni.

4. Uczeń może poprawić inna ocenę ( dopuszczającą, dostateczną, dobrą ) za zgodą nauczyciela.
5. Przy  poprawianiu  sprawdzianów   (tylko  jeden  raz)  i  pisaniu  ich  w  drugim  terminie  kryteria  oceniania  nie

zmieniają się, a uzyskana ocena z poprawy wstawiana jest do dziennika.
6. Sprawdzian pisemny może być poprzedzony lekcją powtórzeniową z przypomnieniem wymagań programowych

obowiązujących na sprawdzianie.
7. Każdy  sprawdzian  pisemny   może  składać  się  z  zadań  zamkniętych,  otwartych  krótkiej  lub  rozszerzonej

odpowiedzi. Sprawdzian pisemny zawiera zadania z różnych poziomów wymagań. 
8. Przy ocenianiu sprawdzianu pisemnego stosuje się kryterium punktowe przeliczając na ocenę szkolną według

poniższej tabeli: 

Ocena celująca 97% - 100%

Ocena bardzo dobra 90% - 96%

Ocena dobra 70% - 89%

Ocena dostateczna 50% - 69%

Ocena dopuszczająca 30% - 49%

Ocena niedostateczna 0% - 29%

9. Każdy sprawdzian pisemny jest oceniany w ciągu 2 tygodni (z wyłączeniem dłuższej przerwy w roku szkolnym
np. ferie, święta).

10. Uczeń i jego rodzice (opiekun prawny) mają prawo wglądu do prac na terenie szkoły, które są przechowywane
przez nauczyciela do końca roku szkolnego.

11. Uczeń  będący  w  klasie  maturalnej  może  korzystać  z  tablic  wybranych  wzorów  matematycznych  podczas
powtórzeniowych prac pisemnych. 

• Szczegółowe osiągnięcia: 

1.  Udział w konkursach, olimpiadach  przedmiotowych – zajęcie miejsca od 1 do 3

2.  Działania na rzecz ekorozwoju

• Zadanie  domowe

1. Zadanie domowe podlega ocenie, brak zadania skutkuje oceną niedostateczną.

2. Ocena z zadania domowego nie podlega poprawie.

3. Oceniana jest zawartość rzeczowa, poprawność rozwiązania, nieszablonowy sposób rozwiązywania.

4. Brak zeszytu przedmiotowego traktowany jest jako nieprzygotowanie do lekcji. 

• Kartkówka/Test

• Mają  na  celu  szybkie  sprawdzenie  wiadomości  zarówno  teoretycznych,  jak  i  praktycznych  oraz  kontrolę
samodzielności wykonywania prac domowych.

• Obejmują zakres wiadomości i umiejętności z max 3 tematów lub pewnej krótkiej partii materiału stanowiącej
jedną całość.

• Kartkówki nie muszą być zapowiadane i nie podlegają poprawie, chyba że nauczyciel zdecyduje inaczej.
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• Nieobecność na lekcji,  na której  odbyła się  kartkówka nie zwalnia ucznia z jej  zaliczenia.  Termin zaliczenia
kartkówki ustala nauczyciel. 

• Odpowiedź ustna

• Zakres odpowiedzi obejmuje wiadomości i umiejętności z danego działu.

• Ocena z odpowiedzi ustnej nie podlega poprawie.

• Pytania, na które udzielana jest odpowiedź powinny obejmować różne poziomy wymagań.

• Ocena z odpowiedzi jest jawna i uzasadniona przez nauczyciela na bieżąco. 

•      E-test/E-kartkówka

1    Ma na celu sprawdzenie wiedzy za pomocą testportalu lub innej platform .

2.   Zasady oceniania są takie same jak w przypadku kartkówki i testu stacjonarnego.

• Minikartkówka

 1.   Może być przeprowadzana z bieżącej lekcji i jest wówczas informacją zwrotną dla nauczyciela. 

2.   Ocena z minikartkówki nie podlega poprawie . 

3.   Uczeń nieobecny musi napisać kartkówkę w ciągu dwóch kolejnych konsultacji.

4.   Minikartkówka obejmuje zakres ostatniej lekcji lub zadanie domowe, może być zapowiedziana lub nie.

• Aktywność i praca na lekcji 

1.   Aktywność na lekcji oceniana jest plusem ( 3 +ocena bardzo dobra), minusem (3-dają ocenę niedostateczną).

2.   Uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą za za wybitna aktywność na lekcji.

3.   Praca na lekcji obejmuje  wykonywanie notatek bieżących i analizowanie materiału lekcyjnego .

4.   Praca wykonywana jest na lekcji lub na dwóch kolejnych konsultacjach ( w przypadku nieobecności ucznia).

5.   Ocena z pracy na lekcji nie podlega poprawie. 

• Zadanie /Mapka

1.    Obejmuje : analizę tekstów źródłowych, prace z mapą geograficzną , karty pracy.

2.    Zadania są realizowane na lekcji i po wykonaniu oceniane przez nauczyciela.

        3.    Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek napisać  zadanie  na dwóch kolejnych konsultacjach.

4.    Ocena z zadania nie podlega poprawie.

• Systematyczność 

1.   Oceniane jest systematyczne przygotowanie do zajęć i  regularne prowadzenie notatek przedmiotowych.

• Zeszyt 

1.    Ocena wystawiana jest raz w semestrze .Oceniana jest ilość i zawartość tematów oraz estetyka notatek.    

      2.   Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu, nie musi mieć podręcznika.

•   Prezentacje/Zadanie dodatkowe

    Wysoka frekwencja tzn. powyżej 90% na zajęciach z danego przedmiotu, daje uczniowi możliwość podniesienia 
proponowanej oceny na semestr, poprzez wykonanie dodatkowej pracy lub prezentacji, wskazanej przez nauczyciela

4 Kryteria wystawiania ocen po I semestrze oraz na koniec roku

Nauczyciel w ciągu semestru jest zobowiązany wystawić minimum:

• 3 oceny (jeśli ilość godzin lekcyjnych w tygodniu wynosi 1);

• 4 oceny (jeśli ilość godzin lekcyjnych w tygodniu wynosi 2);

• 5 oceny (jeśli ilość godzin lekcyjnych w tygodniu wynosi 3);

• 6 ocen (jeśli ilość godzin lekcyjnych w tygodniu wynosi 4 i więcej).

Uczeń powinien być oceniany z różnych form.
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Ocena  semestralna  i  końcoworoczna  ustalana  jest  na  podstawie  średniej  ze  wszystkich  ocen  cząstkowych,  według
następującej skali:

Ocena celująca 5,30 – 6,00

Ocena bardzo dobra 4,50 – 5,29

Ocena dobra 3,80 – 4,49

Ocena dostateczna 2,80 – 3,79

Ocena dopuszczająca 1,80 – 2,79

Ocena niedostateczna 0,01 – 1,79

5 Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen

1. Nauczyciele prowadzą konsultacje w wymiarze 1 godziny tygodniowo, w czasie dostępnym dla uczniów, których 
uczą.

2. Uczeń, który nie był obecny na zapowiedzianej formie otrzymuje nb, które jest informacją o nieobecności i braku 
oceny.

3. Uczeń, który otrzymał z zapowiedzianej formy nb lub ocenę niedostateczną może ją poprawić na konsultacjach w 
terminie dwóch tygodni lub dwóch kolejnych konsultacji, od daty wpisu do dziennika, wówczas ocena z poprawy 
jest liczona do średniej. Jeżeli uczeń   otrzymał nb i nie pisał poprawy  na dwóch kolejnych konsultacjach , po tym
terminie  nauczyciel ma prawo wyegzekwować  zaliczenie materiału na zajęciach lekcyjnych. Uzyskana ocena jest
ostateczna. . Uczeń ma obowiązek zapisać się na konsultacje najpóźniej dzień przed nimi , musi podać informacje 
o tym ,co chce poprawić lub zakres pomocy, której mają dotyczyć konsultacje.

4. Uczeń może raz  w semestrze  zgłosić  nieprzygotowanie  i  raz  brak  zadania,  przed  rozpoczęciem sprawdzania
nieobecności.  Nieprzygotowanie  obejmuje  pisanie  niezapowiedzianej  kartkówki  lub  minikartkówki  oraz  brak
zeszytu. Podczas lekcji uczeń pracuje i jest oceniany. 

5. Tylko  zadania oddane w wyznaczonym terminie i wykonane zgodnie z poleceniem nauczyciela będą sprawdzane
i oceniane 

6 Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny niż przewidywana  

1. Uczeń  lub  jego  rodzice/prawni  opiekunowie  mogą  wnioskować  w  formie  pisemnej  do  nauczyciela  o
podwyższenie o jeden stopień oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie
dłuższym niż 3 dni od poinformowania o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych, jeżeli spełnione są wszystkie warunki wymienione w ust. 2. 

2. Warunki ubiegania się o wyższą ocenę niż przewidywana:

• uczniowi do oceny wyższej brakuje nie więcej niż 0,25 z wyjściowej średniej ocen z danego przedmiotu
określonej w WZO;

• frekwencja ucznia na zajęciach edukacyjnych z danego przedmiotu przekracza 80%, a jego nieobecności na
tych zajęciach zostały usprawiedliwione;

• uczeń skorzystał ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy ocen bieżących.

3. Nauczyciel wyznacza uczniowi termin, formę i zakres materiału koniecznego do podwyższenia oceny, o którym
mowa w ust.1. 

7 Dostosowanie wymagań edukacyjnych

W przypadku uczniów posiadających  orzeczenie  lub opinię  Poradni  Psychologiczno -  Pedagogicznej  dostosowuje  się
wymagania edukacyjne.

1. Dostosowania wymagań edukacyjnych przygotowuje się w oparciu o procedury PPP obowiązujące w szkole.

2. Dostosowania  wymagań  zawarte  są  w  indywidualnych  kartach  pomocy  PPP,  opracowywanych  dla  uczniów
objętych pomocą psychologiczo – pedagogiczną.
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8 Wymagania na poszczególne oceny z geografii

Załącznik 1 – klasa pierwsza/technikum szkoła ponadpodstawowa 

Załącznik 2 – klasa druga/technikum szkoła ponadpodstawowa 

Załącznik 3 – klasa trzecia/technikum szkoła ponadpodstawowa 

Załącznik 4 – klasa pierwsza//branżowa szkoła I stopnia

Załącznik 5 – klasa druga/branżowa szkoła I stopnia
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