
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII 

w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów 

Orderu Uśmiechu w Głogowie 

 
 

I  CEL OCENY  

 

    Przedmiotem oceny jest: 

 Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności 

 Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności 

 Stosowanie wiedzy geograficznej w praktyce 

 Logiczne myślenie, rozumowanie i kojarzenie faktów 

 Aktywność i postawa 

  Sprawdzanie i ocenianie  osiągnięć uczniów przez nauczyciela geografii ma na celu badanie 

efektywności kształcenia oraz wspieranie rozwoju ucznia poprzez: 

 motywowanie uczniów do pracy 

 stwarzanie okazji do osiągnięcia sukcesów edukacyjnych w zakresie geografii 

 pomoc uczniom w przezwyciężaniu trudności  

 informowanie uczniów i rodziców o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych 

 rozpoznanie umiejętności i uzdolnień uczniów 

 

 

II  OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE  
 1. Formy oceniania: 

  prace klasowe ( testy ),  

  sprawdziany,  

  wypowiedzi ustne,  

  zadania domowe (sprawdzane na ocenę 1, 2 razy w semestrze)  

  zeszyt ćwiczeń,  

  aktywność na lekcji,  

 udział w pozalekcyjnych formach pracy: konkursy wystawy prac, praca w ramach koła 

zainteresowań 

 

 

 

 

 

2. Skala ocen: 

Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach według 

obowiązującej skali: 

 ocena celująca – 6  

  ocena bardzo dobra – 5  

  ocena dobra – 4  

  ocena dostateczna – 3  

  ocena dopuszczająca – 2  

  ocena niedostateczna – 1 

 

 

 

 

 



3. Narzędzia sprawdzania: 

 

 

Formy 

aktywności 

Częstotliwość w 

semestrze 
Zakres 

Zasady 

przeprowadzania 
Ocena 

Praca klasowa 

(testy) – 1h 
2-3 

Materiał 

obejmujący 

cały dział 

Zapowiedziana na 

tydzień przed 

terminem i 

poprzedzona lekcją 

powtórzeniową 

 

1- 0-29% 

2- 30% - 49% 

3- 50% - 74% 

4- 75% - 89% 

5- 90% - 99% 

6-100% 

Sprawdziany 

15-20min. 
2-3 

Materiał 

obejmujący 3- 

5 jednostek 

tematycznych 

Zapowiedź jeden 

dzień 

przed terminem 

1- 0-29% 

2- 30% - 49% 

3- 50% - 74% 

4- 75% - 89% 

5- 90% - 100% 

 

Kartkówki  według potrzeb 

Materiał 

obejmujący do 3 

lekcji 

Zapowiedź co 

najmniej jeden 

dzień przed 

terminem 

1- 0-29% 

2- 30% - 49% 

3- 50% - 74% 

4- 75% - 89% 

5- 90% - 100% 

 

Wypowiedzi 

ustne 
1-2 

Materiał 

bieżący 
Bez zapowiedzi Od 1 do 5 

Prace domowe/ 

przygotowanie do 

lekcji 

1-2 Na bieżąco Bez zapowiedzi Od 1 do 5 

Prace 

projektowe lub 

długoterminowe 

1 

Materiał 

wskazany 

przez 

nauczyciela 

Termin określa 

nauczyciel 
Od 1do 6 

Aktywność na 

lekcji 
według potrzeb Materiał bieżący 

Warunki ustalone 

przez 

nauczyciela 

Od 1 do 5 Krótkie 

wypowiedzi 

premiowane 

znakiem + (3 lub 5 

+ bdb) 
 

 

 

 

III  INFORMOWANIE O OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW 

Uczniowie i rodzice na bieżąco informowani są o postępach w nauce.  

 ocena z odpowiedzi ustnej i zadania domowego wpisywana jest do zeszytu przedmiotowego 

lub zeszytu ćwiczeń ucznia 

 ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje, zapoznaje się z oceną, punktacją zadań, podpisuje 

się przy ocenie. Prace pisemne przechowywane są w dokumentacji nauczyciela przez dany 

rok szkolny i są do wglądu w czasie konsultacji i zebrań 

 ustne informacje na temat postępów dziecka w nauce rodzice mogą uzyskać w czasie 

spotkań indywidualnych z nauczycielem oraz w czasie zebrań i konsultacji organizowanych 

według harmonogramu szkolnego 

 

 

 



IV SPOSOBY  POPRAWY UZYSKIWANYCH WYNIKÓW 

Uczeń ma prawo do poprawy uzyskanej oceny niedostatecznej z pracy klasowej lub sprawdzianu: 

 może ją poprawić w ciągu dwóch tygodni od dnia uzyskania tej oceny 

 ocena uzyskana z poprawy jest wpisywana obok poprzedniej 

 uczeń nieobecny na pracy klasowej ma obowiązek zaliczenia jej w najbliższym, ustalonym  

z nauczycielem terminie.  

Uczeń ma prawo do poprawy oceny pozytywnej  na wyższą. Ocenę pozytywną uczeń może 

poprawić po lekcjach w uzgodnionym z nauczycielem terminie (nie później niż 14 dni od jej 

otrzymania). 

 

V OCENA SEMESTRALNA I ROCZNA 

Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych przez ucznia ocen 

cząstkowych. Do wystawienia oceny śródrocznej lub rocznej wymagane są minimum 3 oceny 

cząstkowe w każdym semestrze. 

Ustala się w kolejności „wagę” ocen: 

 prace klasowe (testy) i sprawdziany 

 odpowiedzi ustne 

 prace domowe 

 aktywność na lekcji 

 

VI USTALENIA KOŃCOWE 

 Każdy uczeń na początku roku szkolnego zawiera kontrakt z nauczycielem 

 Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami PZO 

 Oceny są jawne 

 Uczeń powinien być oceniany systematycznie 

 Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.  

 

VII EWALUACJA 

 Przedmiotowe zasady oceniania opracowane są przez zespół nauczycieli przyrody, biologii,  

 geografii, chemii i fizyki 

 Zmiany w PZO obowiązują od 1 września każdego roku szkolnego  

 Zmiany w PZO są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania 
 

VIII WAGI OCEN 

 

Kategorie ocen Wagi 

Aktywność (1-2) 

Kartkówka (1-3) 

Sprawdzian (4-5) 

Praca klasowa (6-) 

Zadanie domowe (1-3) 

Odpowiedź (1-3) 

Konkurs (osiągnięcia) (4-6) 

Praca w grupie (2-) 

Projekt (1-4) 

Praca na lekcji (1-3) 

 



IX Praca zdalna 

1. Podstawowy kontakt nauczyciel-uczeń- rodzic odbywa się poprzez e-dziennik oraz Office 

365, w którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy 

zdalnej. 

2. Uczeń zobowiązany jest do codziennego odbierania informacji przekazywanych w e-

dzienniku. 

3. Uczeń ma obowiązek systematycznej pracy w ramach planu lekcji. 

4. Wykonywanie prac zadanych podczas zdalnego nauczania jest obowiązkowe. 

5. Zadania podlegające ocenie uczeń ma obowiązek przesłać nauczycielowi w terminie do 7 

dni.Po upływie tego terminu uczeń otrzymuje „-’’, co może mieć wpływ na ocenę śródroczną/ 

roczną. 

 


