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Opracował: Krzysztof Bryś 

Informowanie uczniów i rodziców 

Uczniowie najpóźniej do 15 IX są poinformowani o wymaganiach edukacyjnych wybranego przez 

nauczyciela programu nauczania, zasadach oceniania, sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia na 

lekcjach geografii. 

Ocenianie bieżące 

1. Oceny bieżące otrzymuje uczeń w stopniach. Na lekcji uczeń może otrzymać także plus (+) lub 

minus (-). 

a) Plus (+) uczeń może otrzymać za: 

- aktywność na lekcji 

- dodatkowe pomoce wykorzystane na lekcji 

- prace domowe o małym stopniu trudności wykonane prawidłowo w 100% 

- prawidłowe krótkie odpowiedzi 

b) Minus (-) uczeń otrzymuje za: 

- brak pracy domowej 

- brak zeszytu przedmiotowego lub pomocy wskazanej przez nauczyciela (np. atlasu) 

2. Za trzy plusy „kategorii” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za trzy minusy ocenę 

niedostateczną. 

3. Oceny w stopniach, według określonej skali w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, uczeń 

otrzymuje za: 

 odpowiedź z bieżącego materiału 

 dłuższą wypowiedź ustną (np. czytanie mapy, swobodne wypowiedzi na określony temat, 

wygłaszanie własnych sądów i opinii, umiejętność dyskusji i argumentowania w oparciu o 

źródła informacji geograficznej, czytanie i porównywanie, analizę wykresów i danych 

statystycznych, charakteryzowanie zjawisk geograficznych) 

 sprawdziany 
 kartkówki 
 prace domowe o większym stopniu trudności (np. wymagające wykorzystania różnych 

źródeł i informacji, dokonania analizy danych statystycznych, oceny zjawisk 

geograficznych, sporządzenie notatki w oparciu o różne mapy tematyczne) 
 prace długoterminowe wykonane samodzielnie lub kierunkiem nauczyciela (np. albumy 

tematyczne, plakaty, zestawienia statystyczne, prace na określony temat) 

4. Procentowy przelicznik ocen na sprawdzianach i kartkówkach: 

0 – 39% - ndst 

40 – 49% - dop 

50 – 74% - dst 

75 - 89% - db 

90 – 100% - bdb  

odpowiedzi wykraczające poza wiadomości na ocenę bardzo dobrą – ocena celująca 

 



Pomiar wiedzy i umiejętności 

1. Sprawdziany 

 sprawdziany obejmują szerszy zakres materiału  

 sprawdziany są obowiązkowe  

 nauczyciel powinien poinformować ucznia o planowanym sprawdzianie najpóźniej 

tydzień przed jego terminem 

 sprawdzone i ocenione prace nauczyciel powinien oddać w ciągu dwóch tygodni 

 uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną ma obowiązek jej poprawy  

w ciągu dwóch tygodni w formie i terminie ustalonymi z nauczycielem ( w wyjątkowych 

sytuacjach termin ten może ulec wydłużeniu ) 

 jeżeli uczeń był nieobecny (dłuższy czas-powyżej 3 dni) w dniu pisania sprawdzianu, ma 

obowiązek zaliczenia go w ciągu dwóch tygodni; (w wyjątkowych sytuacjach termin 

ustala indywidualnie z nauczycielem przedmiotu), jeżeli się nie zgłosi, aby napisać 

sprawdzian, to zalicza go w formie wyznaczonej przez nauczyciela (pisemna lub ustna) na 

następnej lekcji po upływie terminu 

 jeżeli uczeń nie był nieobecny tylko w dniu pisania sprawdzianu, jest zobowiązany do 

zaliczenia go (forma pisemna lub ustna) na następnej lekcji  

2. Kartkówki 

 obejmują zakres wiadomości i umiejętności z maksymalnie trzech ostatnich lekcji 

 nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela 

3. Wszystkie prace pisemne uczniów przechowywane są do końca roku szkolnego. 

4. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej za pierwszy semestr  uczeń jest zobowiązany 

ją poprawić w terminie ustalonym z nauczycielem. 

5. Uczeń, który korzysta w czasie sprawdzianu, kartkówki, odpowiedzi ustnej z niedozwolonych 

pomocy otrzymuje ocenę niedostateczną (możliwość poprawy takiej pracy tylko za zgodą 

nauczyciela). 

6. Jeżeli z przyczyn niezależnych od klasy lub nauczyciela praca pisemna nie może się odbyć w 

ustalonym terminie, wówczas sprawdzian odbywa się na najbliższej lekcji. 

7. W przypadku uzyskania przez ucznia tytułu finalisty lub laureata konkursu lub olimpiady 

przedmiotowej otrzymuje on automatycznie ocenę celującą na koniec roku (przy wypełnianiu 

wszystkich wymogów przynajmniej w zakresie podstawowym). 

System informacji 

1. Uczeń informowany jest na bieżąco o swoich ocenach. 

2. Wszystkie oceny są jawne. 

3. Na życzenie rodziców sprawdziany i kartkówki są im udostępniane do wglądu w obecności 

nauczyciela i w terminie przez niego ustalonym. 

4. Na spotkaniach rodzice mogą na własną prośbę uzyskać szczegółowe informacje dotyczące 

ocen i osiągnięć uczniów. 

Ewaluacja PSO  

Ewentualne zmiany w PSO będą obowiązywały od następnego roku szkolnego. 

 

 

 



Ogólne kryteria oceniania: 

Celujący (wymagania wykraczające) 

1. Uczeń w zakresie posiadanej wiedzy wykracza poza program nauczania geografii. 

2. Czerpie dodatkowe informacje z różnych źródeł (np. telewizja, radio, prasa). 

3. W miarę swoich możliwości czyta dodatkową literaturę. 

4. Umie interpretować różne zjawiska, wydarzenia, dokonywać ich selekcji i oceniać je. 

5. Właściwie analizuje dane statystyczne. 

6. Potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin (przedmiotów). 

7. Postawione problemy rozwiązuje w twórczy sposób. 

8. Swobodnie posługuje się terminologią geograficzną. 

9. Bierze udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych osiągając sukcesy na szczeblu 

okręgowym. 

Bardzo dobry (wymagania dopełniające) 

1. Uczeń w stopniu wyczerpującym opanował materiał objęty programem nauczania 

geografii. 

2. Samodzielnie potrafi interpretować zjawiska i wydarzenia. 

3. Próbuje interpretować źródła i ocenia je pod względem wiarygodności. 

4. Wykorzystuje różne źródła wiedzy oraz potrafi je wyrazić w wypowiedziach ustnych i 

pisemnych. 

5. Jest aktywny na lekcjach. 

6. Formułuje i przedstawia własne opinie na forum klasy. 

7. Umie kojarzyć zjawiska i wydarzenia z geografii oraz wyciągać prawidłowo wnioski. 

Dobry (wymagania rozszerzające) 

1. Uczeń dysponuje wiedzą wymaganą w programie – zakres wiadomości i umijętności 

przekraczający wymagania podstawowe. 

2. Posługuje się poprawnie terminologią geograficzną. 

3. Porównuje wydarzenia z przeszłości, umie wyciągać wnioski. 

4. Wykazuje się aktywnością na lekcjach. 

5. Przy pomocy nauczyciela potrafi rozwiązywać zadania o pewnym stopniu trudności. 

6. Myśli przyczynowo – skutkowo. 

Dostateczny (wymagania podstawowe) 

1. Uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności wynikające z programu. 

2. Jego wiedza jest wyrywkowa i fragmentaryczna. 

3. Opanował podstawowe pojęcia geograficzne. 

4. Potrafi wypunktować niektóre ważne problemy. 

5. Nanosi fakty i wydarzenia na linię czasu. 

6. Umie, w miarę swoich możliwości, korzystać z mapy i atlasu geograficznego. 

7. Zna podstawowe źródła wiedzy geograficznej. 

8. Umie przeprowadzić selekcję informacji zawartych w podręczniku. 

9. Jego aktywność na lekcji jest sporadyczna. 

 

 



Dopuszczający (wymagania konieczne) 

1. Uczeń nie opanował w pełni wiedzy wynikającej z programu nauczania. 

2. Potrafi ogólnie opisać środowisko geograficzno – społeczne. 

3. Jego postawa na lekcjach jest bierna, jednak zmobilizowany przez nauczyciela potrafi 

wykonać polecenia wymagające zastosowania umiejętności przewidzianych w programie. 

4. Rozumie przyczyny najważniejszych wydarzeń. 

5. Dysponuje podstawowymi umiejętnościami umożliwiającymi uzupełnienie braków w czasie. 

6. Umie rozróżnić podstawowe typy źródeł informacji geograficznej. 

7. Jest mało aktywny na lekcjach. 

Niedostateczny 

1. Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań podstawowych. 

2. Wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki. 

3. Nie rozumie prostych poleceń. 

4. Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy. 

5. Nie podejmuje prób rozwiązania zadań, nawet przy pomocy nauczyciela. 


