
Przedmiotowe zasady oceniania – geografia – Publiczne Gimnazjum 

w Bukowie 

Przedmiotowe zasady oceniania z geografii w gimnazjum opracowane w oparciu o : 

1.Nową podstawę programową.  

2.WZO.  

3.Program nauczania geografii w gimnazjum wydawnictwa „Nowa Era: Planeta Nowa – MEN 

7/2/2009 

Przedmiotem oceniania są: 

- wiadomości, 

 - umiejętności,  

- postawa ucznia i jego aktywnośd. 

Formy aktywności podlegającej ocenie: 

 dłuższe wypowiedzi ustne ( przynajmniej raz w roku) 

  wypowiedzi pisemne:  

- kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji, inne np. sprawdzające wybrane 

umiejętności 

 - wypowiedzi ( co najmniej 2 razy w ciągu semestru ) 

 - sprawdziany podsumowujące działy (maks. 2 w semestrze) 

 - sprawdziany okresowe (semestralne lub całoroczne)  

 aktywnośd na lekcjach(w zależności od zaangażowania ucznia od 0 do 3 ocen w semestrze)  

 znajomośd mapy Polski i świata 

  prace domowe ( co najmniej jedna ocena w ciągu roku ) 

  zeszyty dwiczeo 

  zeszyty przedmiotowe  

 prace dodatkowe ( referaty, prezentacje, opracowania projektów, plansze tematyczne, prace 

plastyczne, albumy)  

 udział w konkursach na terenie szkoły i poza nią 



Odpowiedź ustna, zadania domowe i praca na lekcji podlegają ocenie na bieżąco, bez zapowiedzi. 

Ocenianie innych form jest wcześniej zapowiedziane ( dłuższe sprawdziany z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem). 

 Nieobecnośd podczas oceniania powoduje, że należy daną partię materiału rozliczyd. Odbywa się to 

na lekcji lub na zajęciach dodatkowych w terminie wybranym przez nauczyciela w formie ustnej. 

Jeżeli uzyskana przez ucznia ocena nie satysfakcjonuje go istnieje możliwośd poprawy w terminie 

ustalonym przez nauczyciela. 

 Uczeo ma prawo zgłosid bez konsekwencji 1 nieprzygotowanie w semestrze co odnotowywane jest 

symbolem np. w dzienniku. 

 W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauce uniemożliwiające 

sprostanie wymogom edukacyjnym wynikającym z realizowanego programu nauczania, 

potwierdzone pisemną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej upoważnionej do tego 

jednostki – nauczyciel stosuje obniżenie wymagao, jednak są one nie mniejsze niż opisane 

wymagania na ocenę dopuszczającą. 

OGÓLNE KRYTERIA I WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE 

NIEDOSTATECZNY - otrzymuje uczeo który: nie opanował niezbędnych wiadomości i umiejętności 

potrzebnych do kontynuowania nauki. W szczególności: wykazuje brak systematyczności i chęci do 

nauki, nie posiada podstawowej orientacji na mapie, nie wykonuje zadao domowych, nie potrafi 

samodzielnie korzystad z różnych źródeł, w tym treści podręcznika, nie pracuje na lekcji, nie potrafi 

rozwiązad zadao teoretycznych i praktycznych o elementarnym stopniu trudności samodzielnie, w 

grupie lub przy pomocy nauczyciela, nie udziela prawidłowych odpowiedzi na większośd zadanych mu 

pytao. 

DOPUSZCZAJACY -  otrzymuje uczeo który: opanował minimum wiadomości i umiejętności 

niezbędnych do kontynuowania nauki i potrafi wykorzystad swoją wiedzę rozwiązując proste typowe 

zadania przy pomocy nauczyciela. Uczeo: opanował wymagania konieczne z zakresu wiadomości i 

umiejętności, posiada elementarną orientację na mapie świata, Europy i Polski, posługuje się w 

stopniu elementarnym słownictwem i terminologią geograficzną w mowie żywej i pisanej, 

samodzielnie rozwiązuje i wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności, przejawia chęd i 

gotowośd pracy i współpracy, umie wykorzystad różne źródła informacji, nadrabia zaległości, przy 

pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na proste pytania. 

DOSTATECZNY -  otrzymuje uczeo który: zdobył wiadomości umiejętności pozwalające na 

kontynuowanie nauki i potrafi wykorzystad je, rozwiązując typowe zadania i problemy. Uczeo 

opanował podstawowe wiadomości i wybrane umiejętności określone podstawą programową. W 

szczególności: posiada podstawową orientację na mapie, poprawnie wyraża swoje myśli w prostych i 

typowych przykładach przy wypowiedzi widad nieliczne błędy, samodzielnie i w grupie rozwiązuje 

nieskomplikowane polecenia, potrafi naśladowad podobne rozwiązania w analogicznych sytuacjach, 

poprawnie odczytuje dane z tekstu, rysunków, diagramów, tabel, przetwarza proste dane na 

wykresy, wykonuje wybrane, proste obliczenia stosowane w geografii, z pomocą nauczyciela 

poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania sytuacji problemowych. 



DOBRY -  otrzymuje uczeo który: wykorzystuje wiedzę i umiejętności rozwiązując typowe zadania, 

przeprowadza obserwacje i badania pod kierunkiem nauczyciela, potrafi, korzystając z różnych źródeł 

wskazanych przez nauczyciela, gromadzid i selekcjonowad informacje dotyczące określonych 

tematów. Uczeo opanował wiadomości i umiejętności w stopniu dobrym, uwzględniającym 

wymagania rozszerzające. W szczególności: pracuje systematycznie, a jego przygotowanie, chod 

pełne jest różne jakościowo, posiada dobrą orientację na mapie świata, czyta ze zrozumieniem mapy 

tematyczne, dokonuje poprawnych interpretacji różnorodnych tekstów źródłowych, wiadomości i 

umiejętności podstawowe są dla niego zrozumiałe, wykonuje wszystkie obliczenia stosowane w 

geografii, dostrzega zależności przyczynowo - skutkowe, łączy zagadnienia w logiczne ciągi, opanował 

umiejętnośd dokonywania interpretacji prostych zjawisk przedstawianych graficznie, w mowie żywej i 

pisanej posługuje się językiem poprawnym pod względem merytorycznym, stylistycznym i 

gramatycznym, aktywnie i efektywnie pracuje i współpracuje w zespołach grupowych, chętnie 

wykonuje dodatkowe zadania. 

BARDZO DOBRY -  otrzymuje uczeo który: opanował cały materiał przewidziany w programie 

nauczania, potrafi sprawnie posługiwad się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami i 

wykorzystuje je do samodzielnego rozwiązywania problemów, wykazuje umiejętnośd zdobywania 

wiedzy z różnych źródeł informacji, dokonania oceny przydatności zdobytych danych. Uczeo w 

stopniu wyczerpującym opanował materiał przewidziany w podstawie programowej dla danej klasy 

oraz praktycznie stosuje umiejętności z zakresu kluczowych kompetencji w edukacji geograficznej. W 

szczególności: przygotowanie ucznia do lekcji jest pełne, sprawnie posługuje się wiadomościami i 

zdobytymi umiejętnościami, podczas wypowiedzi ustnej samodzielnie potrafi interpretowad 

omawiane zagadnienie, jego wypowiedź jest ładna, ciekawa i poprawna pod względem 

merytorycznym, stylistycznym i gramatycznym, samodzielnie dokonuje interpretacji treści mapy i 

innych materiałów źródłowych, obok prawidłowego wnioskowania przeprowadza proste analizy 

zjawisk, potrafi zastosowad wiedzę w praktycznym działaniu, chętnie wykonuje zadania i prace 

dodatkowe, wykorzystuje różne źródła informacji do pogłębiania swojej wiedzy, wnosi twórczy wkład 

w realizację zadao oraz omawianych zagadnieo, pracuje nad własnym rozwojem lub bierze aktywny 

udział w konkursach o treściach geograficznych. 

CELUJACY - otrzymuje uczeo który: spełnia wszystkie kryteria ujęte w wymaganiach na ocenę bardzo 
dobrą, a ponadto w zakresie posiadanej wiedzy opanował w pełni podstawę programową lub 
wykracza poza nią, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, a ich efekty 
potrafi zaprezentowad innym w konkretnej formie. Ponadto ocenę celującą może otrzymad  uczeo  
który wykazuje się znaczącymi osiągnięciami w konkursach na poziomie międzyszkolnym. 
 

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, koocoworocznej: 

1. Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu zaliczającego cały semestr. Ocena semestralna 

wynika z ocen cząstkowych a ocena roczna z oceny semestralnej i ocen cząstkowych drugiego 

semestru ( nie jest średnią arytmetyczną).  

2. Klasyfikacji semestralnej i koocoworocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy 

czym większe znaczenie mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i 

kartkówki. Inne oceny mają charakter wspomagający. 

 3. Na koniec semestru uczeo może dodatkowo odpowiadad by uzyskad wyższą ocenę. 


