
             PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII 

Szczegółowe wymagania w każdej klasie nauczyciel podaje przed rozpoczęciem nowego 

działu 

 
1.Podstawa Prawna Przedmiotowych Zasad Oceniania z geografii: 

 Podstawa Programowa z geografii dla szkół podstawowych. 

 Statut Szkoły Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO). 

 Program nauczania geografii dla szkół podstawowych „Planeta Nowa ”  
 
 
2.Przedmiotem oceniania są następujące obszary: 

a) Wiadomości przedmiotowe: 
- zgodne z programem nauczania i kryteriami wynikającymi z podstawy 
programowej 

b) umiejętności przedmiotowe: 
- planowanie prostych eksperymentów analizowanie i   
interpretowanie wyników obserwacji, 
- gromadzenie danych, 
- dostrzeganie związków przyczynowo - skutkowych 
- porównywanie i wnioskowanie, 
- wykonywanie prostych wykresów, diagramów i ich interpretowanie, 
- korzystanie z różnych źródeł informacji,  

c) postawa ucznia:  
- systematyczność, 
- pilność, 
- przygotowanie do lekcji (posiadanie podręcznika, zeszytu przedmiotowego, 

zadania domowego itp.) 
- praca w grupie, 
- odpowiedzialność za podjęte działania 

 
3. Narzędzia i metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 
 
Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia (prace pisemne są 
obowiązkowe. Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu, kartkówki z powodu nieobecności jest 
zobowiązany do napisania pracy w najbliższym terminie, w przypadku dłuższej 
usprawiedliwionej nieobecności nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do 
szkoły.): 

 Sprawdziany, testy podsumowujące poszczególne działy - termin, forma  i zakres 
podawane są uczniom i zapisywane w dzienniku elektronicznym z tygodniowym 
wyprzedzeniem. Sprawdziany są obowiązkowe.  

 Kartkówki - nie podlegają wcześniejszej zapowiedzi. Obejmują materiał z trzech 
ostatnich lekcji.  

 Karta pracy – pisemna forma sprawdzania wiedzy (do 40 min.) zawierająca zadania 
otwarte, podczas której uczeń może korzystać z notatek zawartych w jego własnych 
pomocach naukowych (zeszyt przedmiotowy  i podręcznik). Celem karty pracy jest 



wypracowanie u uczniów umiejętności i potrzeby tworzenia kompletnych notatek z 
lekcji oraz systematycznego korzystania z podręcznika. 

 Odpowiedź ustna - obejmująca materiał z trzech ostatnich lekcji, uwzględniająca 
swobodną wypowiedź na określony temat, charakteryzowanie procesów 
geograficznych, umiejętność wnioskowania przyczynowo -skutkowego itp.  

 Umiejętności doskonalone w domu np. praca domowa ,referaty testy utrwalające 
wiadomości.  W przypadku nie odrobienia zadania domowego, nie oddania przez 
ucznia referatu lub innej formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczeń otrzymuje 
ocenę niedostateczną. 

 Aktywność ucznia np. kilkuzdaniowa wypowiedź, praca w grupie, praca z tekstem.  
 

4. Ogólne wymagania edukacyjne: 
W procesie  oceniania obowiązuje zasada kumulowania wymagań – ocenę wyższą może 

uzyskać uczeń, który spełnia wszystkie wymagania związane z ocenami niższymi. 

Ocena celująca 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który: 

 twórczo i samodzielnie rozwija swoje zainteresowania, 

 pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania, 

  opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania, 
czyli bezbłędnie spełnia wszystkie wymagania dopełniające, 

 sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą oraz stosuje ją do samodzielnego 
wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych ujętych w programie nauczania 
oraz  potrafi zastosować swoją wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w 
nowych sytuacjach 

  cechuje się aktywnością, samodzielnością i kreatywnością,  

 prezentuje wysoki poziom wiedzy i umiejętności,  

 swobodnie korzysta z wielu źródeł w docieraniu do informacji, 

 wykorzystuje funkcjonalnie nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. 

 posiada wiedzę objętą obowiązującym programem nauczania. 

Ocena bardzo dobra 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności 

przewidzianych programem nauczania oraz potrafi: 

 sprawnie poruszać się w tematyce geograficznej, 

 samodzielnie rozwiązywać problemy, 

 wykazać się znajomością pojęć i terminów oraz umiejętnością poprawnego ich 

zastosowania w sytuacjach typowych i nietypowych, 

 posługiwać się poprawnie terminologią geograficzną, 

 samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji geograficznej, 

 przeprowadzać prawidłową analizę związków przyczynowo - skutkowych, 

zachodzących pomiędzy elementami środowiska geograficznego, 

 w oparciu o źródła przeprowadzić analizę procesów i określić ich konsekwencje. 



Ocena dobra 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane 

podstawą programowa oraz wybrane elementy programu nauczania a także potrafi: 

 samodzielnie wyjaśniać typowe zależności, 

 posługiwać się terminologią geograficzną z nielicznymi potknięciami i błędami, 

 sprawnie rozwiązywać zadania geograficzne, 

 przeprowadzić prostą analizę związków przyczynowo - skutkowych zachodzących 

pomiędzy elementami środowiska geograficznego, 

 samodzielnie dokonać analizy danych statystycznych przedstawionych w różnej 

formie, 

 w oparciu o dane liczbowe sporządzić diagramy, wykresy, kartodiagramy itp. 

Ocena dostateczna 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane 

podstawą programową, co pozwala mu na: 

 wykazanie się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć i terminów 

geograficznych, 

 stosowanie poznanych pojęć i terminów w sytuacjach typowych, 

 wykonywanie prostych obliczeń geograficznych, 

 wskazywanie elementarnych związków przyczynowo - skutkowych zachodzących 

pomiędzy elementami środowiska geograficznego, 

 samodzielne rozwiązywanie elementarnych zadań geograficznych. 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w takim 

zakresie, że potrafi: 

 samodzielnie lub z niewielka pomocą nauczyciela wykonać ćwiczenia i zadania o 

niewielkim stopniu trudności, 

 wykazać się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć i terminów 

geograficznych, 

 wskazać elementarne związki pomiędzy składnikami środowiska geograficznego. 

Ocena niedostateczna 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności 

wynikających z programu nauczania oraz: 

 nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć i terminów geograficznych, 

 nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań, 

 nie wykazuje najmniejszych chęci współpracy w celu uzupełnienia braków oraz 

nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności. 

Dla uczniów z opinią / orzeczeniem dostosowuje się wymagania i system oceniania wg zaleceń 

Poradni. 



 


