
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII 

w IV LO w Piotrkowie Tryb 

 

 

1. Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania. 

 

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty najważniejszymi celami nowoczesnego oceniania są:  

 

 informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym 

zakresie,  

 udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien się dalej uczyć,  

 udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,  

 motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i do doskonalenia zachowania,  

 dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i 

zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,  

 umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- -

wychowawczej.  

 

2. Cele kształcenia zapisane jako wymagania ogólne kształcenia geograficznego.  

 

I. Wiedza geograficzna.  

1. Poznawanie terminologii geograficznej.  

2. Zaznajomienie z różnorodnymi źródłami i metodami pozyskiwania informacji 

geograficznej.  

3. Poznanie zróżnicowania środowiska geograficznego, głównych zjawisk i procesów 

geograficznych oraz ich uwarunkowań i konsekwencji.  

4. Poznanie podstawowych relacji między elementami przestrzeni geograficznej 

(przyrodniczej, społeczno-gospodarczej i kulturowej) w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i 

globalnej.  

5. Rozumienie prawidłowości w zakresie funkcjonowania środowiska geograficznego oraz 

wzajemnych zależności w systemie człowiek – przyroda.  

6. Rozumienie zasad racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody i zachowania 

dziedzictwa kulturowego 

.  

II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.  

1. Korzystanie z planów, map fizycznogeograficznych i społeczno-gospodarczych, fotografii, 

zdjęć lotniczych i satelitarnych, rysunków, wykresów, danych statystycznych, tekstów 

źródłowych, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz  geoinformacyjnych w celu 

zdobywania, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.  

2. Interpretowanie treści różnych map.  

3. Identyfikowanie relacji między poszczególnymi elementami środowiska geograficznego 

(przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego).  

4. Formułowanie twierdzeń o podstawowych prawidłowościach dotyczących funkcjonowania 

środowiska geograficznego.  



5. Ocenianie zjawisk i procesów politycznych, społeczno-kulturowych oraz gospodarczych 

zachodzących w Polsce i w różnych regionach świata.  

6. Przewidywanie skutków działalności gospodarczej człowieka w środowisku 

geograficznym.  

7. Krytyczne, odpowiedzialne ocenianie przemian środowiska przyrodniczego oraz zmian 

społeczno-kulturowych i gospodarczych w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej.  

8. Wykonywanie obliczeń matematycznych z zakresu geografii fizycznej i społeczno- -

ekonomicznej na potrzeby wnioskowania o zjawiskach i procesach geograficznych.  

9. Rozwijanie umiejętności komunikowania się i podejmowania konstruktywnej współpracy 

w grupie.  

10. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności geograficznych w życiu codziennym 

zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.  

 

III. Kształtowanie postaw.  

1. Rozwijanie zainteresowań geograficznych, budzenie ciekawości świata.  

2. Docenianie znaczenia wiedzy geograficznej w poznawaniu i kształtowaniu przestrzeni 

geograficznej.  

3. Dostrzeganie aplikacyjnego charakteru geografii.  

4. Podejmowanie refleksji nad pięknem i harmonią świata przyrody, krajobrazów 

przyrodniczych i kulturowych oraz osiągnięciami cywilizacyjnymi ludzkości.  

5. Rozumienie potrzeby racjonalnego gospodarowania w środowisku geograficznym zgodnie 

z zasadami zrównoważonego rozwoju, ochrony elementów dziedzictwa przyrodniczego i 

kulturowego oraz konieczności rekultywacji i rewitalizacji obszarów zdegradowanych.  

6. Przyjmowanie postawy patriotycznej, wspólnotowej i obywatelskiej.  

7. Kształtowanie więzi emocjonalnych z najbliższym otoczeniem, regionem oraz krajem 

ojczystym.  

8. Kształtowanie postawy zrozumienia i szacunku dla tradycji, kultury i osiągnięć 

cywilizacyjnych Polski, własnego regionu i społeczności lokalnej oraz dla ludzi innych kultur 

i tradycji.  

9. Przełamywanie stereotypów i kształtowanie postaw solidarności, szacunku i empatii wobec 

Polaków oraz przedstawicieli innych narodów i społeczności.  

 

 

3. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów 

Ocenie podlegają: 

 

 - Ustne sprawdzanie wiadomości i umiejętności opiera się na rozmowie nauczyciela 

z uczniem, odpytywaniu, referowaniu wybranego zagadnienia, swobodnej 

wypowiedzi ucznia lub jego aktywności. Nauczyciel formułuje pytania i polecenia, a 

uczeń daje odpowiedzi. Ocena wypowiedzi ustnych obejmuje ocenę opanowania treści 

nauczania realizowanych na kilku ostatnich lekcjach. Wyróżnia się dwie grupy 

rodzajowe pytań: pytania proste, wymagające od ucznia pamięciowej reprodukcji 

zapamiętywanego materiału, i pytania problemowe, wymagające refleksji 

intelektualnej oraz złożonych operacji myślowych i praktycznych. 

 

 

 - Ocena prac pisemnych obejmuje:  

- pisemne sprawdziany proponowane po realizacji każdego działu,  



- kartkówki z jednej lub kilku ostatnich lekcji,  

- pisemne prace domowe,  

- wykonywanie ćwiczeń i kart pracy, 

-  referaty lub portfolio,  

- samodzielne prace z tekstem źródłowym,  

- badania terenowe.  

 aktywność i praca ucznia na lekcji  

 prowadzenie zeszytu  

 zadania dodatkowe 

 udział w konkursach o tematyce geograficznej 

 

Każdy uczeń jest oceniany systematycznie. Oceny są jawne. Uczeń ma prawo jeden/dwa/trzy 

razy w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (odnotowane jako minus w 

dzienniku). Jeśli wykorzysta przysługujące mu nieprzygotowanie za każde następne otrzyma 

ocenę niedostateczną. Nieprzygotowanie należy zgłaszać na początku lekcji. 

 

 

4.  Skala ocen 

Oceny bieżące i klasyfikacyjne (roczne i semestralne) ustala się w stopniach wg następującej 

skali: 

stopień celujący – 6 

stopień bardzo dobry – 5 

stopień dobry – 4 

stopień dostateczny – 3 

stopień dopuszczający – 2 

stopień niedostateczny – 1 

Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaku (+) oraz znaku (-) 

Stopnie roczne wystawiane są bez wymienionych znaków. Nie stosuje się stopni 1+ oraz 6-. 

Na podstawie ocen cząstkowych wystawiana jest ocena półroczna. Ocena półroczna i roczna 

nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych przez ucznia w ocen cząstkowych.  

 

 

5. Warunki i formy poprawiania ocen  

Uczeń ma możliwość poprawienia oceny niedostatecznej z pracy klasowej w ciągu 

dwóch tygodni od otrzymania oceny. 

Zaległe prace klasowe uczeń ma obowiązek napisać w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem. 

 

 

Pisemne sprawdziany wiadomości oceniane są punktowo i przeliczane na oceny zawarte 

wg zasady: 

a) 100% i ½ zadania dodatkowego – celujący, 

b) 90% - 100% - bardzo dobry, 

c) 75% - 89% - dobry , 

d) 51% - 74% - dostateczny, 

e) 35% - 50% - dopuszczający,  

f) < 35% - niedostateczny. 

 
 



6. Sposoby informowania uczniów.  

Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie są zapoznawani z PSO. Wymagania na poszczególne oceny 

są udostępniane wszystkim uczniom. Wszystkie oceny oparte o opracowane kryteria są jawne 

zarówno dla ucznia jak i jego rodziców i wpisane do dziennika . Sprawdziany i inne prace pisemne są 

przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego. W trakcie realizowania celów 

edukacyjnych i oceniania ucznia nauczyciel przedmiotu pomaga w samodzielnym planowaniu 

rozwoju i motywuje ucznia do dalszej pracy; 

7. Sposoby informowania rodziców/prawnych opiekunów 

 O ocenach cząstkowych informuje się rodziców poprzez wpisy w dzienniku , na zebraniach 

rodzicielskich lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami, udostępniając zestawienie 

ocen. Na trzy tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

nauczyciel informuje w formie pisemnej ( dziennik wychowawcy) ucznia i za jego 

pośrednictwem rodziców o przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej i możliwościach 

poprawy. Na miesiąc przed klasyfikacją (semestralną lub końcową) uczniowie i ich rodzice 

oraz wychowawca klasy jest informowany o zagrożeniu oceną niedostateczną i 

możliwościami jej poprawy. Oceny przekazuje rodzicom wychowawca, natomiast omawia 

nauczyciel uczący. Ponadto nauczyciel uczący informuje rodziców o aktualnym stanie 

rozwoju i postępów w nauce; dostarcza informacji o trudnościach ucznia w nauce geografii; 

dostarcza informacji o uzdolnieniach ucznia; daje wskazówki do pracy z uczniem;  

 
8. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych  

Ocenianie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostosowane jest do jego indywidualnych 

możliwości. Uwzględnia ono zalecenia opinii lub orzeczenia PPP, jego zaangażowanie w proces 

dydaktyczny oraz postępy w nauce  

 

9. OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z GEOGRAFII 

 

Ocena celująca  
Ocenę tę otrzymuje uczeń, który:  

· twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,  

· pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania,  

· bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach geograficznych lub olimpiadach  

pokrewnych,  

· posiada wiedzę wykraczającą poza obowiązujący program 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 zdobywać wiedzę i umiejętności,  

· 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 

programową 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,  

- nie wykazuje najmniejszych chęci współpracy w celu uzupełnienia braków oraz nabycia 

podstawowej wiedzy i umiejętności. 

 

 

        Anetta Szewczyk 


