
ZASADY OCENIANIA 

Z

GEOGRAFII



I  Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych:

            Stopień celujący

            Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

1. uczeń w bardzo wysokim stopniu opanował treści podstawy programowej, rozszerzając je
o wiadomości wykraczające poza program danej klasy 

2. formułuje oryginalne i przemyślane wnioski, hierarchizuje i selekcjonuje nabywaną wiedzę 

3. prowadzi własne prace badawcze, obserwacje pod okiem nauczyciela 

4. aktywnie uczestniczy w różnych formach współzawodnictwa i uzyskuje w nich wysokie 
wyniki.

              Stopień bardzo dobry                                                                                                                       

            Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

1. uczeń w wysokim stopniu opanował treści zawarte w podstawie programowej, jednocześnie 
dopełniając je o wiedzę wykraczającą poza materiał przewidziany dla danej klasy 

2. potrafi samodzielnie interpretować i wyjaśniać fakty i zjawiska 

3. chętnie wyszukuje informacje, wykorzystuje różne źródła 

4. nabyta wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać w praktyce 

5. uczestniczy i uzyskuje dobre wyniki w różnych formach współzawodnictwa 

Stopień dobry

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

1. uczeń opanował materiał na ocenę dobrą                                                                                   
2. umie samodzielnie pracować z materiałem źródłowym i podręcznikiem 

3. ustnie i pisemnie stosuje terminologię typową dla danego przedmiotu 

4. rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem metod oraz różnorodnych źródeł informacji 

5. sprawnie pracuje w grupie 

6. dostrzega i wyjaśnia związki zachodzące pomiędzy różnymi procesami na ziemi 



            Stopień dostateczny

             Stopień dostateczny otrzyma uczeń, który:

1. opanował treści podstawowe niezbędne w dalszej nauce 
2. z minimalna pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy 

3. analizuje podstawowe zależności 

4. przejawia własną inicjatywę 

5. rozumie treści określone programem nauczania 

6. próbuje porównywać, wnioskować, zajmować stanowisko  

           

            Stopień dopuszczający

             Stopień dopuszczający otrzyma uczeń, który:

1. opanował treści konieczne, obejmujące najniższy zakres wiadomości i umiejętności, 
przewidziane w podstawie programowej

2. ma braki w podstawowych wiadomościach, lecz przy pomocy nauczyciela potrafi je 
nadrabiać 

3. przejawia gotowość do przyswajania nowych wiadomości i poprawy ocen niedostatecznych 

4. podporządkowuje się instrukcjom nauczyciela i współpracuje z nim 

 Stopień niedostateczny                                                                                                            

 Stopień niedostateczny  otrzyma uczeń, który:

1. nie opanował treści koniecznych, przewidzianych w podstawie programowej 
2. ma duże braki w podstawowych wiadomościach, nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi 

ich nadrobić 

3. nie przejawia gotowości do przyswajania nowych wiadomości 

4. nie podporządkowuje się instrukcjom nauczyciela i nie współpracuje z nim 

5. nie korzysta z form pomocy uzupełnienia braków edukacyjnych stworzonych przez szkołę. 



      II Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia z geografii.

Ocenie podlegają: odpowiedzi ustne, prace pisemne (sprawdziany, kartkówki), aktywność na lekcji
i w grupie, prace domowe, prace dodatkowe np. plastyczne (referaty, albumy, makiety, gazetki), 
zeszyt przedmiotowy (staranność i poprawność prowadzenia zeszytu).

Sposoby sprawdzania 
osiągnieć 
edukacyjnych

Ogólne zasady

Sprawdziany Sprawdziany pisemne oceniane będą zgodnie z kluczem 
punktowania, a uzyskana
suma punktów zamieniona zostanie na odpowiadający jej 
stopień według skali procentowej:     
niedostateczny  0-29%
dopuszczający 30-49%
dostateczny     50-74% 
dobry              75-89% 
bardzo dobry  90-100%
celujący 100% i prawidłowo wykonane zadanie dodatkowe.
Sprawdziany   pisemne   obejmujące   pewien   tematyczny   
dział   materiału poprzedzone   są   lekcją   powtórzeniową   i   
zapowiadane   przynajmniej   z tygodniowym wyprzedzeniem. 
Sprawdzian jest obowiązkowy.
Każdy poprawiony sprawdzian uczeń otrzymuje do wglądu.
Jeżeli uczeń w dniu sprawdzianu będzie nieobecny z 
usprawiedliwionej przyczyny, to powinien napisać go w 
przeciągu tygodnia od dnia przyjścia. Każdy   sprawdzian   
uczeń   może   poprawić. Uczeń może poprawić stopień 
niedostateczny ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni.
Nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia sprawdzianu wiadomości
do 2 tygodni od dnia przeprowadzenia sprawdzianu.

Kartkówki Kartkówki będą niezapowiedziane i  trwać będą do 15 
minut, odbywać się będą co kilka lekcji, obejmować
będą materiał z 3 ostatnich . Oceny z kartkówek nie podlegają 
poprawie. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia kartkówek do 
1 tygodnia od dnia przeprowadzenia kartkówki.

Zadania domowe Zadania domowe oceniane będą za włożony przez ucznia 
wkład pracy w zależności od jego możliwości, za 
terminowość oddania zadania. Małe zadania domowe 
sprawdzane będą na bieżąco. W trakcie roku szkolnego 
przewiduje się zadania domowe długoterminowe.

Zeszyty Zeszyt przedmiotowy sprawdzany raz w semestrze, oceniana 
będzie staranność i poprawność prowadzenia zesyztu

Aktywność Aktywność oraz przygotowanie do lekcji oceniana za pomocą 
plusów i minusów 5 plusów – bdb 5 minusów – ndst. Minus 
może otrzyma uczeń, który nie ma  zadania lub jest 
nieprzygotowany do lekcji i zgłosi to wcześniej. Plusy i 
minusy będą odnotowywane w zeszycie nauczyciela oraz na 
ostatniej stronie zeszytu ucznia.

Odpowiedzi ustne Odpowiedzi ustne z 3 ostatnich lekcji będą oceniane według 
zgodności z tematem, poprawności językowej oraz 
samodzielnego formułowania wniosków.



Dopuszcza się odpytywanie uczniów z ostatniej lekcji 
poprzez krótkie formy
pisemne, ocena wpisywana będzie w tabeli odpowiedź

Prace praktyczne Prace dodatkowe oceniane będą za jakość i sposób ich 
wykonania oraz wkład pracy ucznia. Oceniane będą między 
innymi umiejętność korzystania z mapy, pracę w grupie.

III Zasady i sposoby udzielania informacji zwrotnej.
Nauczyciel- uczeń:
1.    Nauczyciel przekazuje uczniowi informację zwrotną :

 W formie pisemnej ze: sprawdzianu, testu, pracy klasowej, zadania domowego.

 W formie ustnej lub pisemnej z kartkówek

 W formie ustnej z: aktywność na lekcji ( pracy na lekcji, prac praktycznych), odpowiedzi 
ustnej.

Nauczyciel- rodzice:
Podczas zebrań, indywidualnych konsultacji, rozmów interwencyjnych nauczyciel przekazuje 
rodzicom:
1.    Informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce.
2.    Dostarcza informacji o trudnościach i uzdolnieniach ucznia.
3.    Przekazuje wskazówki do dalszej pracy z uczniem.

IV Ewaluacja i monitoring.
1. Sposoby sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych z geografii oraz wymagania edukacyjne na 

poszczególne oceny z przyrody monitorowane są na bieżąco w sposób ciągły.
2. Sposoby sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych z geografii oraz wymagania edukacyjne na 

poszczególne oceny zostaną poddane ewaluacji na koniec roku szkolnego.
3. Ewaluacja sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z geografii oraz wymagań 

edukacyjnych na poszczególne oceny odbywa się poprzez analizę obszarów oceniania w 
dziennikach lekcyjnych.


