
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII na rok szkolny 2017/2018 

Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 77 w Warszawie.  
Wymagania edukacyjne sformułowane zostały na podstawie Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 
podstawowej - geografia oraz programu nauczania geografii  w szkole podstawowej „Planeta Nowa” autorstwa Tuz 
Ewy Marii i Dziedzic Barbary, Wyd. Nowa Era, 2017.  
Wymagania programowe do każdej lekcji, sprawdzianu i pracy pisemnej nauczyciel podaje w formie ustnej.  
Oceny przekazywane są w formie elektronicznej e-dziennik.  
 
I. ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW:  
1. Stosuje się sześciostopniową skalę ocen: 1-ndst., 2-dop., 3-dst., 4-db., 5-bdb., 6-cel.  
Stosuje się znaki „+” i „-” do ocen cząstkowych.  
Dokumentowanie oceniania odbywa się poprzez zapisy w e-dzienniku.  
2. Formy sprawdzania wiedzy:  

a. wypowiedzi ustne: odpowiedź ustna-kilkuzdaniowa wypowiedź z ostatniej lekcji lub powtórzenia, 
prezentacja pracy własnej lub grupy;  

b. wypowiedzi pisemne:  wykonywanie ćwiczeń, referat, zadanie domowe, praca samodzielna –kartkówki, 
sprawdziany, prace pisemne semestralne;  

c. zadania praktyczne:  wytwory pracy: album, słownik, plakat, mapa, uczestnictwo w konkursach,  czynny 
udział w akcjach geograficzno-ekologicznych, współpraca w zespole, udział w przygotowaniu ekspozycji, 
wystawy, dekoracji, posługiwanie się mapą, atlasem, słownikiem, przyrządami do obserwacji i pomiarów w 
przyrodzie;  

d. prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń: systematyczność, staranność i estetyka, 
poprawność rzeczowa, stylistyczna i ortograficzna;  

e. aktywność na lekcji:  poprawność wypowiedzi dotyczących bieżącego zagadnienia,  wypowiedzi związane z 
utrwalaniem wiadomości i umiejętności, formułowanie wniosków, treści zapisów, notatek.  

3. Sprawdziany są obowiązkowe dla wszystkich uczniów:  
a. ich termin jest ustalony co najmniej tydzień wcześniej i zapisany w e-dzienniku;  
b. jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych (np. choroby) ma obowiązek zaliczyć materiał pisemnie 

lub ustnie (formę zaliczenia ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem):  
- w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły (po nieobecności dłuższej niż tydzień) 
- na następnej lekcji lub w terminie wskazanym przez nauczyciela (jeśli czas nieobecności był krótszy niż 
tydzień);  
- jeśli uczeń uchyla się od tego obowiązku po ustalonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną.  

c. wyniki sprawdzianu nauczyciel powinien podać w ciągu dwóch tygodni od czasu jego przeprowadzenia (może 
być przedłużony z powodu nieobecności nauczyciela lub klasy);  

d. sprawdziany są udostępniane do wglądu uczniów dopiero po napisaniu ich przez wszystkie osoby;  
e. uczeń ma obowiązek poprawy oceny niedostatecznej i dopuszczającej (jeśli wyraża taką chęć) ze 

sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem, w ciągu dwóch tygodni od momentu poznania oceny. 
Poprawa powyższych ocen jest TYLKO JEDEN RAZ; przy czym obydwie oceny są wpisane do e-dziennika i 
brane pod uwagę w ocenie końcowej;  

f. dopuszcza się poprawę oceny dostatecznej ze sprawdzianu tylko jednej w semestrze, przy czym obydwie 
oceny wpisywane są do e-dziennika.  

g. z poprawianego sprawdzianu można uzyskać maksymalną ocenę bardzo dobrą.  
 
KRYTERIA OCENIANIA SPRAWDZIANÓW, PRAC PISEMNYCH I KARTKÓWEK:  
Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się przeliczanie punktów na procenty:  
Ocenianie procentowe:  

Procenty [%] Stopnie Procenty [%] Stopnie Procenty [%] Stopnie 
0-30 1 60-64 3+ 90-93 5+ 

31-36 2- 65-69 4- 94-96 6- 
37-43 2 70-74 4 97-100 6 
44-49 2+ 75-79 4+   
50-54 3- 80-84 5-   
55-59 3 85-89 5   



Dla uczniów z obniżonymi możliwościami stosuje się inne kryteria oceniania prac dostosowane do 
indywidualnych potrzeb ucznia.  

4. Kartkówki mogą obejmować materiał z ostatnich trzech tematów i nie muszą być zapowiadane.  
OCENY Z KARTKÓWKI NIE MOŻNA POPRAWIAĆ.  

5. Uczeń może zgłosić trzy razy nieprzygotowanie do lekcji, na początku lekcji. Każde następne 
nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. Nieprzygotowanie obejmuje:  odpowiedź ustną, brak 
zadania domowego, brak zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń.  

6. Stwierdzone odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł podczas sprawdzianów, 
oddawanie prac napisanych niesamodzielnie skutkuje oceną niedostateczną.  

7. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego systematycznie i estetycznie. 
Uczeń, który nie był obecny na lekcjach ma obowiązek w ciągu 7 dni uzupełnić braki w zeszycie ćwiczeń i 
przedmiotowym. Zeszyty ćwiczeń i przedmiotowy będą sprawdzane przynajmniej raz w ciągu semestru.  

8. Podczas zapowiedzianego z tygodniowym wyprzedzeniem powtórzenia wiadomości, uczeń ma obowiązek 
znać materiał z całego działu.  

9. Ustalona na koniec roku szkolnego ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu 
poprawkowego.  

 
II. KRYTERIA WYSTAWIANIA OCENY ROCZNEJ I ŚRÓDROCZNEJ  

1. Ocena klasyfikacyjna ustalana jest w oparciu o średnią ważoną ocen oraz postępy wiedzy ucznia z 
przedmiotu (opanowanie treści określonych w wymaganiach edukacyjnych) i zaangażowanie podczas 
semestru i roku szkolnego.  

2. Średnia ważona obliczana jest w następujący sposób:  
a. Każdej ocenie bieżącej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w hierarchii ocen.  
b. Średnią ważoną oblicza się jako iloraz:  

Ocena = ocena·waga+ocena·waga+…(ze wszystkich form kontroli)/ sumę wag  
c. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:  

Nazwa oceny Ocena Średnia ważona 

Celujący 6 5,76 do 6,00 

Bardzo dobry 5 4,76 do 5,75 

Dobry 4 3,76 do 4,75 

Dostateczny 3 2,76 do 3,75 

Dopuszczający 2 1,75 do 2,75 

Niedostateczny 1 1,00 do 1,74 

Na ocenę śródroczną/końcoworoczną wpływ mają następujące formy z przypisanymi im wagami:  
Formy aktywności: 
Ocena za I semestr 
Sprawdzian całoroczny 
Sprawdzian/test 
Kartkówka 
Odpowiedź ustna 
Zadanie dodatkowe (wykonanie dodatkowych zadań, pomocy 
naukowych, prezentacji, referatów, metoda projektu) 
Prace długoterminowe 
Praca domowa 
Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach 
Aktywność, systematyczność, przyrost wiedzy (ocena o działaniu 
motywującym) 

Waga oceny 
6 
5 
4 
2 
2 
2 
 

3 
1 
6 
3 
 



Inne (zeszyty przedmiotowe i ćwiczeń, współpraca w zespole 1 
3. Warunkiem otrzymania śródrocznej i końcoworocznej oceny dopuszczającej jest uzyskanie przewagi ocen 

pozytywnych ze sprawdzianów oraz uzyskanie średniej ważonej co najmniej 1,95.  
4. Średnią ważoną oblicza się do dwóch miejsc po przecinku.  
5. W ocenach rocznych nie stosujemy „+” i „-„.  
6. Ocena semestralna i końcoworoczna może być podwyższona przez nauczyciela jeśli uczeń robi postępy  

w nauce, przejawia dużą aktywność i systematyczność w nauce. Analogicznie ocena może być obniżona. 
Wpływ na ocenę śródroczną i roczną mają również wyniki sprawdzianów.  

7. Podstawą obliczenia średniej ważonej są wszystkie otrzymane oceny (w przypadku prac poprawionych – obie 
oceny).  

8. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian, to powinien napisać go po ustaleniu terminu z nauczycielem. W przypadku 
braku oceny sprawdzian będzie miał wartość 0 podczas obliczania średniej ważonej.  

9. Nauczyciel informuje ucznia o wadze sprawdzianu, kartkówki przed jej napisaniem.  
10. Ocena niedostateczna za brak zadania domowego będzie miała wartość 0.  
11. Ocena końcoworoczna może być wynikiem średniej ważonej ocen semestralnych, ale tylko w przypadku 

uzyskania pozytywnych ocen (co najmniej oceny dopuszczającej z semestru pierwszego).  
12. Laureaci w konkursach i olimpiadach  przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, które potwierdzają 

doskonałą znajomość całości podstawy programowej z geografii, bez względu na oceny cząstkowe otrzymują 
roczną ocenę celującą. 

 
III. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE  (W TYM ŚRÓDROCZNE I ROCZNE: 
Ocena niedostateczna:   
Uczeń: 

 nie opanował treści koniecznych, przewidzianych w podstawie programowej,  
 ma duże braki w podstawowych wiadomościach, nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi ich nadrobić,  
 nie przejawia gotowości do przyswajania nowych wiadomości,  
 nie podporządkowuje się instrukcjom nauczyciela i nie współpracuje z nim,  
 nie korzysta z form pomocy uzupełnienia braków edukacyjnych stworzonych przez szkołę.  

Ocena dopuszczająca:  
 opanował treści konieczne (podstawowe definicje, wskazuje na mapie główne obiekty geograficzne), 

obejmujące najniższy zakres wiadomości i umiejętności, przewidziane w podstawie programowej, 
 ma braki w podstawowych wiadomościach, lecz przy pomocy nauczyciela potrafi je nadrabiać,  
 przejawia gotowość do przyswajania nowych wiadomości i poprawy ocen niedostatecznych,  
 podporządkowuje się instrukcjom nauczyciela i współpracuje z nim.  

Ocena dostateczna:  
 opanował treści podstawowe niezbędne w dalszej nauce (definicje, wskazuje na mapie główne obiekty 

geograficzne), 
 z minimalną pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy,  
 analizuje podstawowe zależności geograficzne, 
 przejawia własną inicjatywę, 
 rozumie treści określone programem nauczania,  
 próbuje porównywać, wnioskować, zajmować stanowisko.  

Ocena dobra:  
 uczeń opanował materiał na ocenę dobrą określonych w podstawie programowej, 
 umie samodzielnie pracować z materiałem źródłowym i podręcznikiem,  
 ustnie i pisemnie stosuje terminologię typową dla danego przedmiotu,  
 rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem metod oraz różnorodnych źródeł informacji,  
 sprawnie pracuje w grupie,  
 dostrzega i wyjaśnia związki zachodzące pomiędzy różnymi procesami na ziemi,  
 starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, na bieżąco je uzupełnia.  

Ocena bardzo dobra:  
 uczeń w wysokim stopniu opanował treści zawarte w podstawie programowej, jednocześnie dopełniając je o 

wiedzę wykraczającą poza materiał przewidziany dla danej klasy,  
 potrafi samodzielnie interpretować i wyjaśniać fakty i zjawiska,  
 chętnie wyszukuje informacje, wykorzystuje różne źródła,  
 nabyta wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać w praktyce,  



 uczestniczy i uzyskuje dobre wyniki w różnych formach współzawodnictwa,  
 wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.  

Ocena celująca:  
 uczeń w bardzo wysokim stopniu opanował treści podstawy programowej, rozszerzając je 

o wiadomości wykraczające poza program danej klasy,  
 formułuje oryginalne i przemyślane wnioski, hierarchizuje i selekcjonuje nabywaną wiedzę, stosuje poprawny 

styl i język,  
 prowadzi własne prace badawcze, obserwacje pod okiem nauczyciela aktywnie uczestniczy w różnych 

formach współzawodnictwa, 
 jest laureatem konkursów szkolnych/międzyszkolnych,  
 wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.  

 
IV. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ DO UCZNIÓW Z DYSFUNKCJAMI  
1. Wydłużenie czasu pracy pisemnej i odpowiedzi ustnej.  
2. W przypadku ucznia z dysleksją:  

a. dysleksją:  
 indywidualna pomoc w czytaniu tekstu ze zrozumieniem,  
 nie wymaganie głośnego czytania tekstu przy klasie,  
 odpytywanie z ławki, dawanie czasu na zastanowienie się,  
 nie dyskwalifikowanie sprawdzianów pisemnych ze względu na błędy rachunkowe i ortograficzne,  
 w momencie obniżenia koncentracji uwagi mobilizowanie ucznia do aktywności;  

 b. dysgrafią:  
 nieocenianie estetyki zeszytu,  
 pomoc w rysowaniu schematów,  
 ograniczenie oceniania na podstawie prac i odpowiedzi pisemnych, przeprowadzanie sprawdzianów 

ustnych „z ławki”, odpytywanie ustne, ocenianie prac domowych;  
c. dysortografią:  

 wydłużenie czasu pracy na lekcji (odpowiedzi i prac pisemnych)  
 posadzenie ucznia blisko tablicy  
 nie obniżanie oceny za błędy ortograficzne  
 dążenie do tego, by uczeń opanował poprawną pisownie podstawowych pojęć.  

d. dyskalkulią  
 postępowanie zgodnie z zasadami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.   

 


