
SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA  

WE WRZEŚNI 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

 

GEOGRAFIA 
 

 

System oceniania z geografii został opracowany na podstawie: 

 

1. Rozporządzenia MEN z dnia 3.08.2017 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów. 

2. Statutu Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni. 

3. Wewnątrzszkolne Ocenianie. 

 

Nauczanie geografii odbywa się według „Programu nauczania geografii dla szkoły podstawowej – 

Planeta Nowa” autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic. 

 

Cele nauczania geografii: 

 

1. poznanie podstawowych metod badań geograficznych, interpretacji oraz prezentacji ich 

wyników, 

2. opanowanie podstawowego słownictwa geograficznego w celu opisywania oraz wyjaśniania 

występujących w środowisku geograficznym zjawisk i zachodzących w nim procesów, 

3. poznanie wybranych krajobrazów Polski i świata, ich głównych cech i składników, 

4. poznanie dziedzictwa kultury regionalnej oraz narodowej i postrzeganie go w perspektywie 

kultury europejskiej oraz światowej, 

5. określenie miejsca i roli Polski oraz Polaków we współczesnym świecie, 

6. poznanie głównych cech środowiska geograficznego Polski, własnego regionu i 

najbliższego otoczenia – „małej ojczyzny”, a także wybranych krajów i regionów Europy 

oraz świata, 

7. poznanie i opisywanie zjawisk oraz procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym 

Polski, a także wybranych krajów i regionów Europy oraz świata, 

8. integrowanie wiedzy przyrodniczej z wiedzą społeczno-ekonomiczną i humanistyczną, 

9. poznanie zróżnicowanych form działalności człowieka w środowisku, ich uwarunkowań i 

konsekwencji oraz potrzeby racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody zgodnie z 

zasadą zrównoważonego rozwoju, 

10. poznanie i zrozumienie wybranych problemów społeczno-gospodarczych w skali lokalnej, 

regionalnej i globalnej, 

11. poznanie zróżnicowania społeczno-gospodarczego i kulturowego społeczeństw na świecie 

poprzez pogłębienie wiedzy o ludziach, społecznościach i narodowościach, 

12. rozumienie współzależności między elementami środowiska przyrodniczego i społeczno-

gospodarczego oraz związków i zależności w środowisku geograficznym w skali lokalnej, 

regionalnej i globalnej, 

13. określenie prawidłowości w zakresie przestrzennego zróżnicowania warunków środowiska 

przyrodniczego oraz życia i różnych form działalności człowieka, 

14. wiązanie aktualnych wydarzeń społecznych i politycznych z przeszłością, 

15. zdobycie wiedzy niezbędnej do zrozumienia istoty zjawisk oraz charakteru i dynamiki 

procesów zachodzących w środowisku geograficznym w skali lokalnej, krajowej (geografia 

Polski), wielkich regionów oraz świata w różnych skalach czasowych, 

16. dążenie do rozumienia treści geograficznych, a nie tylko do ich pamięciowego opanowania,  



17. traktowanie wiadomości geograficznych, stanowiących wartość poznawczą samą  

w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, 

18. dostrzeganie różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo - skutkowych, 

funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych). 

 

W toku nauczania geografii uczeń powinien zdobywać umiejętności, które sprzyjają jego 

rozwojowi: 

 

1. planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki oraz wzięcie za nią odpowiedzialności 

teraz i w przyszłości, 

2. skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentację własnego punktu widzenia 

i uwzględnianie poglądów innych ludzi, 

3. poprawne posługiwanie się językiem ojczystym oraz przygotowywanie się do publicznych 

wystąpień, 

4. prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie, analizowanie, dokonywanie opisu, 

porównywanie, klasyfikowanie, 

5. wykorzystywanie wiedzy i umiejętności geograficznych w celu lepszego rozumienia 

współczesnego świata, 

6. korzystanie z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, danych statystycznych, tekstów 

źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu zdobywania, 

przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych, 

7. czytanie i interpretację map różnej treści, 

8. określanie związków i zależności między poszczególnymi elementami środowiska 

przyrodniczego, ich wpływu na warunki życia człowieka i jego działalność, formułowanie 

twierdzeń o prawidłowościach, dokonywanie uogólnień, 

9. ocenę uwarunkowań procesów przyrodniczych i społeczno-gospodarczych zachodzących w 

skali globalnej, regionalnej i lokalnej oraz różnych skalach czasowych, 

10. wskazywanie i analizę związków przyczynowo - skutkowych oraz powiązań 

funkcjonalnych pomiędzy poszczególnymi komponentami środowiska geograficznego w 

różnych skalach przestrzennych i czasowych, 

11. krytyczne myślenie, formułowanie sądów, wartościowanie, ocenianie zjawisk oraz procesów 

społeczno-kulturowych i gospodarczych zachodzących w różnych regionach świata oraz w 

Polsce, 

12. stawianie pytań, formułowanie hipotez i kreatywne rozwiązywanie problemów, 

13. podejmowanie nowych wyzwań oraz racjonalnych działań prośrodowiskowych i 

prospołecznych, 

14. rozwijanie umiejętności percepcji przestrzeni i wyobraźni przestrzennej, 

15. podejmowanie konstruktywnej współpracy z innymi, nabywanie kultury sprzyjającej 

umiejętności komunikowania się, kształtowania trwałych i skutecznych relacji w grupie, 

empatii, 

16. wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności geograficznych w życiu codziennym, 

17. rozwijanie sprawności umysłowej oraz osobistych zainteresowań. 

 

 

 

Sposoby sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów: 

 

Przyjmuje się za obowiązujące, zgodnie z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania: 

 tradycyjną skalę ocen od 1 do 6, 

 przedmiotowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne. 

 

 



Poziom wymagań Ocena Opis wymagań 

podstawowy 

(P) 

niedostateczna uczeń nie opanował nawet połowy wymagań 

podstawowych (najbardziej elementarnych) 

dopuszczająca uczeń opanował większą część wymagań podstawowych 

dostateczna uczeń opanował wymagania podstawowe 

ponadpodstawowy 

(PP) 

dobra uczeń opanował wymagania podstawowe i większą część 

wymagań ponadpodstawowych 

bardzo dobra uczeń opanował wszystkie wymagania podstawowe 

i ponadpodstawowe 

celująca uczeń opanował wszystkie wymagania podstawowe , 

rozwiązuje zadania problemowe, jest laureatem, finalistą 

konkursów geograficznych 

 

 

 

Przedmiotem oceny z geografii są: 

 wiedza 

 umiejętności 

 wszelkie formy aktywności np. kółka, konkursy, udział w projektach edukacyjnych, 

aktywność na lekcji, praca w grupie, prace dodatkowe. 

 

Uczeń oceniany jest systematycznie. 

W przypadku wybranych form aktywności oceny mogą być wystawiane na podstawie 

zgromadzonych przez ucznia plusów i minusów. 

 

Obowiązkowe jest poprawienie oceny niedostatecznej uzyskanej na I półrocze w wyznaczonym 

przez nauczyciela terminie. 

 

 

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności z geografii: 

 odpowiedź ustna – waga 3 

 kartkówka (odpowiedź pisemna z 1 – 3 lekcji) – waga 3 

 zadanie domowe – waga 1 

 sprawdzian – waga 6 

 aktywność na lekcji – waga 1 

 praca w grupie – waga 1. 

 

 

1. Prace pisemne 

 

Sprawdziany 

 Sprawdziany są przeprowadzane po zakończeniu każdego działu. 

 Sprawdzian jest zapowiedziany tydzień wcześniej i omówiony jest jego zakres. Sprawdziany 

są obowiązkowe. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie jest on zobowiązany 

napisać go w innym wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Jeżeli to nie nastąpi, uczeń 

pisze ten sprawdzian na jednej z najbliższych lekcji bez uprzedniego ustalania terminu. 

 Uczeń może poprawić uzyskaną na sprawdzianie ocenę. Poprawa jest dobrowolna i tylko 

jeden raz, w terminie wskazanym przez nauczyciela. Do dziennika wpisane będą wówczas 

dwie oceny. 

 Na sprawdzenie sprawdzianu nauczyciel ma dwa tygodnie. 

 Sprawdziany przechowuje nauczyciel i są do wglądu dla uczniów i ich rodziców. 



Kartkówki 

 Kartkówki trwają do 20 minut. Nie muszą być zapowiedziane.  

 Uczeń może poprawić uzyskaną na kartkówce ocenę. Poprawa jest dobrowolna i tylko jeden 

raz, w terminie wskazanym przez nauczyciela. Do dziennika wpisane będą wówczas dwie 

oceny. 

 Na sprawdzenie kartkówki nauczyciel ma tydzień. 

 Kartkówki po sprawdzeniu i ocenieniu mogą być oddawane uczniom. 

 

Oceny bieżące z prac pisemnych ustala się według poniższej skali: 

 

Ocena Procent punktów 

celujący 97% - 100% 

bardzo dobry 91% - 96% 

dobry 71% - 90% 

dostateczny 51% - 70% 

dopuszczający 31% - 50% 

niedostateczny 0% - 30% 

 

 

Przy wystawianiu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie „+” i „-„ z zachowaniem skali: 

 

Ocena Procent punktów 

6 100% 

6- 97% - 99% 

5+ 95% - 96% 

5 93% - 94% 

5- 91% - 92% 

4+ 86% - 90% 

4 76% - 85% 

4- 71% - 75% 

3+ 66% - 70% 

3 56% - 65% 

3- 51% - 55% 

2+ 46% - 50% 

2 36% - 45% 

2- 31% - 35% 

1 0% - 30% 

 

 

2. Odpowiedź ustna 

 Termin odpowiedzi nie jest podawany do wiadomości ucznia. 

 Uczeń ma czas na zastanowienie się. 

 Odpowiedź ucznia trwa około 5 minut. 

 Dodatkowe pytanie naprowadzające obniża ocenę. 

 Uczniowie mogą oceniać odpowiedź i uzasadniać swoje oceny. 

 Nauczyciel dokonuje ostatecznej oceny i ją uzasadnia. 

 

 

 



3. Praca domowa 

 Praca domowa jest obowiązkowa. 

 Za brak pracy domowej, nieprzygotowanie do lekcji uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

Jeden raz w ciągu półrocza można zgłosić (na początku lekcji) nieprzygotowanie do lekcji bez 

konsekwencji otrzymania oceny niedostatecznej. Nauczyciel odnotowuje to w dzienniku. Tzw. 

„kropka” nie obowiązuje podczas zapowiedzianej kartkówki, powtórki, sprawdzianu oraz                   

na miesiąc przed zakończeniem zajęć w każdym półroczu. 

             

 

 4. Inne formy aktywności 

Ważnym składnikiem oceny ucznia jest sposób w jaki zdobywa wiedzę i nabywa nowe 

umiejętności. Wszelkie zauważalne na lekcji starania: zgłaszanie się do odpowiedzi, pomoc innym 

w zrozumieniu problemu, aktywne uczestnictwo w lekcji, szybkość rozwiązywania problemów 

nagradzane są plusem lub oceną. 

 

 

Sposoby informowania uczniów i rodziców o indywidualnych i zbiorowych osiągnięciach: 

 Uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymywanych ocenach. 

 Każda ocena jest jawna. 

 Półroczna oraz końcowa ocena pracy ucznia nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych 

przez niego ocen cząstkowych. 

 Informację o planowanej ocenie niedostatecznej uczeń i jego rodzice otrzymują miesiąc 

przed końcem półrocza lub roku szkolnego. 

 Rodzice są informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas zebrań ogólnych, które 

odbywają się w terminach podanych w kalendarzu roku szkolnego. 

 Zarówno uczeń jak i rodzice mają prawo do obejrzenia prac pisemnych oraz ocen 

cząstkowych w dzienniku. 

 W zależności od potrzeb przeprowadzane są rozmowy indywidualne telefoniczne lub 

osobiste, informujące rodziców o postępach w nauce ich dzieci. 

 

 

Zasady współdziałania z uczniami, rodzicami i pedagogiem szkolnym w celu poprawy 

niezadowalających wyników nauczania: 

 Ustalenie wspólnie z uczniem jakie partie materiału wymagają nadrobienia. 

 Ustalenie, w jaki sposób zaległości mają zostać nadrobione: 

- pomoc koleżeńska 

- pomoc nauczyciela 

- praca własna. 

 Współpraca z pedagogiem szkolnym: 

- wspólne ustalenie sposobu pracy z uczniami mającymi problemy dydaktyczne  

   i wychowawcze. 

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

 Uczeń ma prawo wnioskować o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną, 

jeśli budzi ona pewną wątpliwość. Ocena, która jednoznacznie została ustalona (na 

podstawie ocen cząstkowych) nie podlega trybowi poprawiania. 

 Uczeń składa pisemny wniosek do wychowawcy klasy w ciągu dwóch dni od otrzymania 

informacji o przewidywanej ocenie. 

 Wychowawca ustala termin poprawy z nauczycielem przedmiotu i informuje o nim ucznia. 

 Termin nie powinien być dłuższy niż trzy dni od daty złożenia wniosku. 



 Nauczyciel przedmiotu przygotowuje pracę pisemną sprawdzającą zdobytą wiedzę  

i umiejętności przewidziane programem nauczania dla danej klasy i zgodnie z wymaganiami 

edukacyjnymi na poszczególne oceny. 

 Informację o ustalonej ocenie klasyfikacyjnej otrzymuje uczeń najpóźniej na jeden dzień 

przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

 

 

PSO podlega ewaluacji po upływie każdego roku szkolnego. 


