
:                     PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – GEOGRAFIA
 

I. Wstęp

1. Przedmiotowe  zasady  oceniania  z  geografii  zostały  opracowane  zgodnie  z  Zasadami
Wewnątrzszkolnego  Oceniania  Szkoły  Podstawowej  nr  1  im.  Lotników  Polskich  
w Poddębicach.

2. Wymagania  edukacyjne sformułowane zostały w oparciu  o nowa podstawę programową
kształcenia ogólnego – geografia- klasy V - VIII. Program nauczania geografii w szkole
podstawowej autorstwa A. Głowacz, A. Lechowicz, M Lechowicz, P. Stankiewicz 
oraz  podręcznik  WSiP  dla  klasy  VII  A.  Głowacz,  A.  Lechowicz,  M.  Lechowicz,  
P. Stankiewicz.

3. O  zasadach  oceniania  nauczyciel  informuje  uczniów podczas  zajęć  (  na  początku  roku
szkolnego).  PZO  jest  dostępny  dla  uczniów  i  rodziców  i  jest  umieszczony  na  tablicy
informacyjnej  w  klasie,  w  bibliotece  szkolnej  i  na  stronie  internetowej  szkoły  http:
//www.sppoddebice.szkolnastrona.pl

II. Przedmiotowe zasady oceniania zawierają:
- kontrakt nauczyciel – uczeń,
- kluczowe kompetencje edukacji geograficznej,
- skalę ocen i kryteria oceniania zgodne z wymaganiami programowymi na poszczególne oceny 
   szkolne,
- rodzaje aktywności, których efekty będą podlegały sprawdzaniu i ocenianiu,
- ocenianie śródroczne i analizy osiągnięć  uczniów,
- sposób ewaluacji PZO.



                                                     KONTRAKT 
                                                   
                                                   nauczyciel – uczeń

* Nauczyciel i uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad ZWO i PZO – geografia.
*  Uczeń  ma  obowiązek  systematycznie  przygotowywać  się  do  lekcji,  odrabiać  zadane  prace  
   domowe i aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
*  Zadaniem  oceny  jest  poinformowanie  ucznia  i  jego  rodziców  o  osiągnięciach  lub  brakach  
   w danym zakresie.
* Uczeń jest zobowiązany mieć na lekcji zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń.
* Uczeń otrzymuje oceny za: wypowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany, prace domowe, sposób
   prowadzenia zeszytu, pracę w grupach i inne formy aktywności.
*  Ocena  pracy  ucznia  jest  jawna,  obiektywna,  umotywowana  i  systematyczna.  O  wszystkich  
    stopniach uczeń jest informowany w momencie ich wystawiania.
* Na prośbę ucznia lub rodziców każda ocena jest przez nauczyciela uzasadniona.
* Sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne oraz prace domowe są obowiązkowe.
* Uczeń może dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (przed rozpoczęciem 
   zajęć) – z wyjątkiem zapowiedzianych sprawdzianów.
*  „  Szczęśliwy  numerek’’ i  zgłoszenie  nieprzygotowania  do  lekcji  zwalnia  ucznia  z  pisania  
   kartkówek i odpowiedzi ustnych.
* Nauczyciel może przeprowadzić krótkie (10-15 minutowe) kartkówki – bez zapowiedzi z jednego
tematu, zapowiedziane z 2-3 ostatnich tematów lekcyjnych.
* Kartkówki nie podlegają poprawie.
* Nieobecności na lekcji nie zwalnia ucznia z przygotowania się do zajęć i uzupełnienia tematów 
   w zeszycie przedmiotowym (wyjątek – gdy przyszedł pierwszy dzień po nieobecności.
*  Nauczyciel  sprawdza  zeszyty  przedmiotowe  i  ćwiczenia  na  bieżąco  w  trakcie  odpowiedzi  
    ustnych. Jeżeli uczeń nie zgłosi braku pracy, a w trakcie odpowiedzi ustnej okazuje się, że jej nie
ma, nauczyciel wpisuje ocenę niedostateczna do dziennika i zeszytu z jednoczesną adnotacją o jej
uzupełnienie.
* Odpowiedź ustna, zadania domowe i praca na lekcji podlegają ocenie na bieżąco,bez zapowiedzi.
*  Sprawdziany  są  zapowiadane  przynajmniej  z  tygodniowym wyprzedzeniem (po opracowaniu
działu).
* Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni i omawia je z uczniami.
* Uczeń jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich sprawdzianów pisemnych.
* Uczeń nie obecny na sprawdzianie jest zobowiązany w terminie dwóch tygodni od chwili ich
przeprowadzenia do zaliczenia materiału, który obejmował.
* Jeżeli nieobecność wynika z przyczyn losowych (długa choroba, pobyt w szpitalu) i uczeń nie   
   może  napisać  sprawdzianu  z  całą  klasą,  wówczas  termin  zaliczenia  musi  być  uzgodniony  
   z nauczycielem.
* Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczna i dopuszczającą a otrzymana ocena z poprawy
sprawdzianu jest ocena ostateczną i wpisana jest do dziennika.
*  Uczeń  otrzymuje  na  lekcji  do  wglądu  sprawdzoną  i  omówioną  pracę,  zapoznaje  się  z  jej
wynikiem  i  ewentualne  zastrzeżenia  zgłasza  nauczycielowi.  Prace  przechowywane  są  przez
nauczyciela do końca roku szkolnego.
* Sprawdziany ocenia się w następujący sposób:
    0-26%     ndst
    27-35%   ndst+
    36-40%   dop-



    41-45%   dop
    46-48%   dop+
    49-50%   dst-
   51-65%    dst
   66-70%    dst+
   71-74%    db-
   75-80%    db
   81-89%    db+
   90-94%    bdb-
   95-100%  bdb

* Jeżeli uczeń wykonuje zadania wykraczające poza program danej klasy może otrzymać ocenę 
celującą.
* Uczeń, który korzysta z niedozwolonych pomocy podczas pisania sprawdzianu lub kartkówki 
otrzymuje ocenę niedostateczną i nie ma prawa jej poprawić.
* Uczeń ma prawo zwracać się do nauczyciela z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące 
omawianych zagadnień.
* Ocena śródroczna i roczna jest wystawiana po obliczeniu średniej ważonej.

                                                       Ocena śródroczna
* Waga ocen z odpowiedzi ustnych, sprawdzianów, kartkówek i konkursów sprawdzających 
   wiadomości to 0,6.
* Waga ocen za prace domowe, aktywność na lekcji lub inne formy pracy to 0,4.
    
   średnia ważona powyżej    5,50                celujący
   średnia ważona   od   5,35   do   5,50       bardzo dobry+
   średnia ważona   od   4,75   do   5,34       bardzo dobry
   średnia ważona   od   4,65   do   4,74       bardzo dobry-
   średnia ważona   od   4,35   do   4,64       dobry+
   średnia ważona   od   3,75   do   4,34       dobry
   średnia ważona   od   3,65   do   3,74       dobry-
   średnia ważona   od   3,35   do   3,64       dostateczny+
   średnia ważona   od   2,75   do   3,34       dostateczny
   średnia ważona   od   2,65   do   2,74       dostateczny-
   średnia ważona   od   2,35   do   2,64       dopuszczający+
   średnia ważona   od   1,75   do   1,74       dopuszczający
   średnia ważona   od   1,61   do   1,74       dopuszczający-
   średnia ważona   poniżej     1,60              niedostateczny

                                                    Ocena roczna
* Po obliczeniu średniej ważonej ze wszystkich ocen otrzymanych w ciągu roku szkolnego ( I i II  
półrocze) wystawia się ocenę roczną w następujący sposób: 
   
   średnia ważona   powyżej    5,50             celujący
   średnia ważona   od   4,65   do   5,49       bardzo dobry
   średnia ważona   od   3,65   do   4,64       dobry
   średnia ważona   od   2,65   do   3,64       dostateczny
   średnia ważona   od   1,60   do   2,64       dopuszczający
   średnia ważona   poniżej     1,6                niedostateczny



* Na zakończenie roku szkolnego nauczyciel przeprowadza badanie opinii uczniów o sposobie 
realizacji materiału funkcjonowania PZO.
* W sprawach spornych rozstrzygają: nauczyciel przedmiotu, wychowawca klasy, rzecznik praw 
ucznia, dyrektor szkoły.

III. Kluczowe kompetencje edukacji geograficznej.
1. Posługiwanie się wiedzą geograficzną w życiu codziennym, w sytuacjach typowych

 i problemowych.
2. Umiejętność łączenia poszczególnych elementów geograficznych.
3. Dokonywanie porównań i rozwiązywanie problemów.
4. Trafność określania zjawisk geograficznych.
5. Czytanie map różnej treści.
6. Umiejętność wypełniania mapy konturowej.
7. Wyjaśnienie prawidłowości występujących w cyklach astronomicznych, geograficznych, 

społecznych i gospodarczych.
8. Umiejętność posługiwania się przyrządami oraz modelami geograficznymi.
9. Umiejętność dokonywania planowych oraz systematycznych obserwacji.
10. Umiejętność odczytywania i wykorzystywania oraz sporządzania dokumentacji 

geograficznej (dane statystyczne, wykresy, diagramy, ryciny).
11. Umiejętność dokonywania obliczeń (odległości, różnica wysokości, średnie temperatur, 

amplitudy, spadek temperatury z wysokością, wysokość Słońca w różnych szerokościach 
geograficznych, różnice czasowe).

12. Umiejętność posługiwania się słownictwem, terminologią i symboliką geograficzną 
w mowie żywej i pisanej.

13. Wartościowanie działalności człowieka w środowisku przyrodniczym.
14. Wkład w pracę i przygotowanie do lekcji:

- aktywność na lekcji (udział w dyskusjach: argumentowanie, przekonywanie),
- formy aktywności dodatkowej- samodzielne przygotowanie referatów, przedstawienie 
własnych poglądów),
-udział z powodzeniem w konkursach geograficznych.

IV. Skala oceniania i kryteria oceniania.
•  Na lekcjach geografii jest stosowana skala ocen zgodnie z §4,p.3 ZWO.
• Ustalone kryteria oceniania są zgodne z §4,p.5 ZWO.
• Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne stanowią załącznik 

do PZO.

V. Rodzaje aktywności podlegające sprawdzaniu i ocenianiu.
1. Wypowiedzi ustne:

a) wypowiedzi dotyczące materiału poprzedniego tematu lekcji, który powinien być 
utrwalony w domu;
b) wypowiedzi w toku nowej lekcji (brana jest pod uwagę trafność wypowiedzi i tok 
myślenia);
- za wypowiedzi związane z rozwiązaniem problemu uczeń może otrzymać ocenę wyrażoną 
cyfrą.
-za mniej rozbudowane wypowiedzi uczeń otrzymuje „+’’ i czwarty znaczek „+’’ daje ocenę 
bardzo dobrą.
c) w przypadku lekcji powtórzeniowej zakres treści obejmuje cały dział programowy;
d) uczeń może dwa razy w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie – trzecie zgłoszenie jest
równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej;



e) dopuszcza się możliwość usprawiedliwienia kolejnych nieprzygotowań do, jednak 
wyłącznie wtedy gdy uczeń z usprawiedliwionych powodów (choroba) nie był obecny 
na zajęciach ł niż tydzień.

2. Sprawdziany.
a) po zrealizowaniu i powtórzeniu partii materiału tworzącej jednolitą  całość (działu)
przeprowadzony jest sprawdzian testowy zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem,
(w ciągu tygodnia klasa może pisać 3 sprawdziany, w ciągu dnia – tylko jeden).
b) po omówieniu danego kontynentu odbywa się sprawdzian w postaci mapy konturowej;
c) na prośbę uczniów sprawdzian może się odbyć w innym terminie (bez względu na liczbę
sprawdzianów  w  wybranym  przez  uczniów  tygodniu)  –  o  zmianie  terminu  decyduje
wyłącznie nauczyciel. Decyzja nauczyciela ma charakter ostateczny.;
d) ustala się procentowy sposób oceniania sprawdzianów:

                                        
                               procenty                                 oceny
                         
                                0-26                                       niedostateczny+
                              27-35                                       niedostateczny
                              36-40                                       dopuszczający-
                              41-45                                       dopuszczający
                              46-48                                       dopuszczający+
                              49-50                                       dostateczny-
                              51-65                                       dostateczny
                              66-70                                       dostateczny+
                              71-74                                       dobry-
                              75-80                                       dobry
                              81-87                                       dobry+
                              90-94                                       bardzo dobry-
                              95-100                                     bardzo dobry+

• jeżeli  uczeń  rozwiązuje  zadania   wymagające  zastosowania  wiadomości  
i umiejętności ponadprogramowe, a uczeń uzyskał wystarczającą ilość punktów 
na  ocenę  bardzo  dobrą,  to  nauczyciel  sprawdza  i  ocenia  zadania  dodatkowe  
lub trudne. Uczeń otrzymuje wówczas ocenę od bardzo dobry+ do celującej.

  e) sprawdziany są obowiązkowe dla wszystkich uczniów;
  f) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach w dniu zapowiedzianego                 
sprawdzianu uczeń jest zobowiązany uzgodnić termin z nauczycielem;
 g) jeżeli uczeń nie był na sprawdzianie bez usprawiedliwienia, otrzymuje ocenę niedostateczną bez
możliwości poprawy;
h) sprawdzian poprawiony i oceniony jest udostępniony uczniom i rodzicom w celu zapoznania się  
z uwagami nauczyciela;
i) sposób poprawiania ocen ze sprawdzianów:

• uczeń może poprawiać w ciągu semestru jeden dowolnie wybrany sprawdzian (każdą ocenę)
– po zgłoszeniu i podjęciu próby uczeń traci szansę na poprawienie kolejnych sprawdzianów
(uwzględnia się jedynie chorobę ucznia),

• do średniej ważonej wlicza się ocenę z poprawy.

3.  Kartkówki.
 a) jeżeli dotyczą materiału z ostatniego tematu lekcji nie musi być zapowiadana,
 b) jeżeli uczeń zgłosił nieprzygotowanie, albo ma „szczęśliwy numerek” nie pisze takiej    
kartkówki;



c) w ciągu dnia w jednej klasie mogą być przeprowadzone nie więcej niż dwie kartkówki, a w dniu 
sprawdzianu pisemnego tylko jedna kartkówka;
d) kartkówki nie podlegają poprawie;
 e) kartkówki zapowiedziane dotyczą do trzech ostatnich tematów.

4.  Udział w konkursach i projektach.
a) za udział w konkursie geograficznym (eliminacje szkolne) uczeń otrzymuje znaczek „+”;
b) za zakwalifikowanie się do konkursu rejonowego z geografii uczeń otrzymuje ocenę cząstkową 
celującą;
c) za udział w konkursie wojewódzkim- ocena roczna z geografii zostaje podniesiona do celującej.

5.  Sposób prowadzenia zeszytu.
a) zeszyt powinien być prowadzony systematycznie – jeżeli uczeń jest nieobecny na lekcji powinien
uzupełnić brakujące tematy, w przypadku dłuższej nieobecności (minimum tydzień) spowodowanej 
np. chorobą termin jest uzgodniony z nauczycielem;
b) zeszyt powinien być prowadzony starannie, ocenie podlega stopień przydatności do utrwalenia
i powtarzania wiadomości (czytelność pisma i poprawność treści merytorycznych), samodzielność 
wykonania;
c) uczeń jest zobowiązany przynosić zeszyt na każdą lekcję, brak zeszytu odnotowuje się 
w dzienniku lekcyjnym znaczkiem „-” równoznaczny z nieprzygotowaniem do lekcji.

6.  Praca w grupach.
a) przy ocenie pracy w grupie stosuje się kryteria;

• poprawność merytoryczna wykonanego zadania,
• stopień wykorzystania dostępnych źródeł informacji,
• zaangażowanie w pracę grupy,
• pomysłowość i staranność,
• sposób prezentacji efektów końcowych,

 b) Członkowie grupy otrzymują zwykle jednakowe oceny – może się zdarzyć, że uczeń
 wyróżniający się otrzyma ocenę podwyższoną, a mniej zaangażowany obniżoną.

7.  Samodzielne wykonywanie pracy dodatkowej i prezentacja jej.
  a) kryteria brane pod uwagę podczas oceniania:

• zrozumienie tematu,
• znalezienie i wybór źródeł informacji;
• zakres materiału rzeczowego,
• sposób prezentacji jako umiejętności posługiwania się wiedzą i pojęciami,
• konstrukcja pracy i jej forma graficzna: wstęp, rozwinięcie, wykaz literatury.

V. Ocenianie śródroczne i roczne.
1. Skala.
 a) oceny roczne wyrażone są pełną oceną tj. bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, 
niedostateczny;
b) skala ocen jest rozszerzona o znaczki „+”, „-”,
2. Oceny śródroczne i roczne nie są średnią ocen cząstkowych. Ocena śródroczna i roczna jest 
wystawiana po obliczeniu średniej ważonej.



Ocena śródroczna:

Ustala się następującą wagę ocen:
- 60% oceny za odpowiedzi ustne z poprzedniej lekcji, sprawdziany, kartkówki i odpowiedzi 
z lekcji powtórzeniowych, konkursy geograficzne,
- 40% oceny za prace domowe, aktywność na lekcji, pracę w grupach, prowadzenie zeszytu, inne 
konkursy lub inne formy pracy,
Przelicznik: (zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania ułamków dziesiętnych do całości)

średnia ważona      powyżej          5,50        celujący
średnia ważona      od   5,35   do   5,50        bardzo dobry
średnia ważona      od   4,75   do   5,34        bardzo dobry
średnia ważona      od   4,65   do   4,74        bardzo dobry-
średnia ważona      od   4,35   do   4,64        dobry+
średnia ważona      od   3,75   do   4,34        dobry
średnia ważona      od   3,65   do   3,74        dobry-
średnia ważona      od   3,35   do   3,64        dostateczny+
średnia ważona      od   2,75   do   3,34        dostateczny
średnia ważona      od   2,65   do   2,74        dostateczny-
średnia ważona      od   2,35   do   2,64        dopuszczający+
średnia ważona      od   1,75   do   2,34        dopuszczający
średnia ważona      od   1,61   do   1,74        dopuszczający+
średnia ważona      poniżej            1,60        niedostateczny

Ocena roczna:

-Po obliczeniu średniej ważonej ze wszystkich ocen otrzymanych w ciągu roku szkolnego ( I i II 
półrocze ) wystawia się ocenę roczną w następujący sposób:

średnia ważona    powyżej    5,50              celujący
średnia ważona    od   4,65   do   5,50        bardzo dobry
średnia ważona    od   3,65   do   4,64        dobry
średnia ważona    od   2,65   do   3,64        dostateczny
średnia ważona    od   1,61   do   2,64        dopuszczający
średnia ważona    poniżej      1,60              niedostateczny

Wartość ocen cząstkowych:

Ocena              Wartość oceny
   1                            1,00
   1+                          1,50
   2-                           1,75
   2                            2,00
   2+                          2,50
   3-                           2,75
   3                            3,00
   3+                          3,50
   4-                           3,75
   4                            4,00
   4+                          4,50
   5-                           4,75
   5                            5,00



   5+                          5,50
   6-                           5,75
   6                             6,00

IV. Sposób dokumentacji i analizy osiągnięć uczniów.
1. Oceny bieżące odnotowane są w dzienniku lekcyjnym.
2. Sprawdziany, kartkówki i karty samooceny gromadzone są i przechowywane przez 

nauczyciela do końca roku szkolnego.

VII. Ewaluacja PZO.
     Raz w roku nauczyciel przeprowadza wśród uczniów i rodziców ewaluację dotyczącą PZO 
     w celu zdiagnozowania jego funkcjonowania i wprowadzania uzasadnionych zmian. 

 

 

    

 
                    


