
Przedmiotowe zasady oceniania z geografii 

w Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów w Rzeszowie 

 

 

Forma Zakres treści Częstotliwość Zasady 
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la

si
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sprawdziany 

pisemne 

(trwające 30 

min 

lub dłużej) 

• jeden dział lub po-

łowa obszernego 

działu  

Planowane są dwa w półroczu przy dwóch lekcjach 

tygodniowo lub jeden przy jednej lekcji tygodniowo 

w danej klasie. 

 

• zapowiadane przynajmniej z tygodniowym 

wyprzedzeniem 

• adnotacja w dzienniku lekcyjnym 

kartkówki 

(trwające 

do 20 min) 

• materiał obejmuje 

ostatnie trzy tematy 

lekcyjne 

Planowane są dwie w półroczu przy dwóch lekcjach 

tygodniowo lub jedna przy jednej lekcji tygodniowo 

w danej klasie. 

• kartkówki mogą być niezapowiedziane 
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m
o

w
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pisemne • materiał nauczania 

z bieżącej lekcji lub 

przygotowanie mate-

riału dotyczącego no-

wego tematu 

W miarę zapotrzebowania. • ocenie może podlegać wybiórczo kilka prac 

w innej formie • prace badawcze, 

np.: prowadzenie do-

świadczeń, wykony-

wanie modeli 

• prace dodatkowe, 

np.: wykonywanie 

plakatów, planszy, 

pomocy dydaktycz-

nych 

3. Odpowiedzi ustne • dana partia mate-

riału  

Planowana jest jedna odpowiedź w półroczu. • bez zapowiedzi 

1 np. w półroczu 



4. Praca na lekcji 

(indywidualna 

lub zespołowa) 

• bieżący materiał 

nauczania  

W miarę zapotrzebowania 

 

• ocenie podlegają: aktywność, zaangażowanie, 

umiejętność pracy samodzielnej oraz praca w gru-

pie 

5. Praca projektowa • zadana partia mate-

riału 

Planowana jedna praca w klasach siódmych oraz 

ósmych 

ocenie podlegają: aktywność, zaangażowanie, 

umiejętność pracy samodzielnej oraz praca w gru-

pie 

 

POZOSTAŁE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

Cele oceniania:  

1. Test kompetencji  

2. Informacja o efektywności procesu nauczania, opisywanie rozwoju i postępów ucznia.  

3. Ocenianie stopniem – różnicowanie i klasyfikowanie uczniów.  

4. Upowszechnienie stopnia opanowania standardów wymagań edukacyjnych.  

Zasady badania wyników (test kompetencji) nauczania:  

Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia.  

Badanie to odbywa się na koniec roku szkolnego z wagą 1, bez możliwości poprawy oceny. 

1. Pisemne prace klasowe  

• Pisemne prace klasowe sprawdziany są obowiązkowe  

• W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń musi napisać pracę klasową w ciągu dwóch  

tygodni od daty powrotu do szkoły. Jeżeli nieobecność jest nieusprawiedliwiona, uczeń przystępuje  

do pracy klasowej na pierwszej lekcji, na którą przyszedł  

• Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną ,dopuszczająca i dostateczną z pracy klasowej.  

Obie oceny są wpisywane do dziennika, a pod uwagę jest brana ocena poprawkowa, nawet jeśli  

jest niższa od poprawianej  

2. Kartkówki  

• kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji, nie muszą być zapowiadane;  

3. Odpowiedzi ustne  

• Przy wystawianiu oceny za odpowiedź ustną nauczyciel jest zobowiązany do udzielenia uczniowi  

Informacji zwrotnej  

• Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej bez usprawiedliwienia raz w półroczu w przypadku jednej lekcji tygodniowo oraz dwa razy w 

półroczu w przypadku dwóch lekcji w tygodniu. 

Nieprzygotowanie zgłasza nauczycielowi na początku lekcji, w trakcie czynności organizacyjnych, zanim nauczyciel wywoła  

go do odpowiedzi.  



4. Prace domowe  

• Uczeń ma prawo zgłosić dwa razy brak zadania, ale musi go uzupełnić na następną lekcję. Ponowny  

brak zadania będzie skutkować oceną niedostateczną wpisaną do dziennika. 

5. Praca na lekcji  

Uczeń może otrzymać ocenę celującą, jeżeli:  

• aktywnie uczestniczy w lekcji z zadawaniem pytań aktywnych,  

• przygotuje materiały do lekcji odwróconej.  

• uczestniczy w konkursach szkolnych i ogólnopolskich  

• gdy osiąga oceny bardzo dobre z prac pisemnych 

6. Wymagania na poszczególne oceny z prac pisemnych  

W przypadku sprawdzianów pisemnych, testów lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na  

oceny cyfrowe wg kryteriów:  

1) 100 % - celujący  

2) 99% - 97% - plus bardzo dobry  

3) 96% - 90% - bardzo dobry  

4) 89% - 85% - plus dobry  

5) 84% - 74% - dobry  

6) 73% - 68% - plus dostateczny  

7) 67% - 57% - dostateczny  

8) 56% - 51% - plus dopuszczający  

9) 50% - 41% - dopuszczający  

10) 40% - 0% - niedostateczny  

Forma sprawdzania wiadomości i umiejętności 

Sprawdzian pisemny, konkursy, wybrane projekty 

Kartkówka, odpowiedź ustna, projekty 

Zadanie domowe, aktywność, zeszyt przedmiotowy 

 

Zasady poprawiania ocen: 

1. Uczeń, który uzyskał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną może ją poprawić w ciągu tygodnia od daty rozdania prac (uczeń w porozumieniu z nauczycie-

lem może poprawić także ocenę inną niż niedostateczną). 

2. Uczeń nieobecny na sprawdzianie pisze prace w terminie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż dwa tygodnie po powrocie do szkoły. Jeśli 

uczeń nie przystąpi do sprawdzianu otrzymuje oceną niedostateczną. 

3. Do poprawy oceny uczeń może przystąpić tylko raz. 

4. Oceny uzyskane z kartkówek podlegają poprawie, w ciągu tygodnia od daty ich rozdania. 

5. W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu, nauczyciel chętnie udzieli pomocy. Jej forma ustalana jest na bieżąco wspólnie 

z uczniem.  



 

Sposoby informowania uczniów i rodziców: 

1. Na pierwszej godzinie lekcyjnej nauczyciel zapoznaje uczniów z PZO. 

2. Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria. 

3. Sprawdzone i ocenione sprawdziany otrzymują do wglądu uczniowie, zaś rodzice otrzymują do wglądu sprawdziany na życzenie podczas konsultacji. 

4. Prace pisemne są przechowywane w szkole do końca bieżącego roku szkolnego. 

 

Sprawdzenie i ocenianie sumujące postępy ucznia  

Podsumowaniem edukacyjnych osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym są ocena śródroczna i ocena roczna. Nauczyciel wystawia je po uwzględnieniu 

wszystkich form aktywności ucznia. Wystawienie oceny śródrocznej i na koniec roku szkolnego dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym 

większe znaczenie mają oceny ze sprawdzianów i prac pisemnych. W drugiej kolejności są kartkówki i odpowiedzi ustne. Pozostałe oceny są wspomagające. 

 

  



Ogólne kryteria oceniania wiadomości i umiejętności uczniów na lekcjach geografii: 

Ocena niedostateczna: 

• Uczeń nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania zajęć eduka-

cyjnych w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy na wyższym poziomie kształcenia. 

• Nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności. 

Ocena dopuszczająca: 

• Uczeń w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekraczają możliwości uzyskania przez 

ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki. 

• Rozwiązuje, często przy pomocy nauczyciela, zadania typowe o niewielkim stopniu trudności. 

• Wyjaśnia znaczenie niektórych, ważniejszych pojęć i zagadnień omawianych na lekcjach. 

Ocena dostateczna: 

• Uczeń zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia omawiane na lekcjach. 

• Orientuje się w najważniejszych problemach związanych z omawianą tematyką. 

• Rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, uzasadnia odpowiedzi i rozwiązania zadań. 

• Stosuje zdobyta wiedzę w typowych sytuacjach życia codziennego. 

Ocena dobra: 

• Uczeń opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na zrozumienie większości treści poszczególnych elementów wie-

dzy chemicznej. 

• Wykazuje się samodzielnym myśleniem w rozwiązywaniu typowych zadań teoretycznych lub praktycznych i odpowiednio stosuje zdo-

byte wiadomości. 

• Samodzielnie argumentuje swoje odpowiedzi, w sposób jasny i precyzyjny formułuje myśli oraz prawidłowo wnioskuje. 
• Stosuje zdobytą wiedzę w praktyce. 

Ocena bardzo dobra: 

• Uczeń opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie. 

• Sprawnie i samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i bez problemów rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte 

programem nauczania. 

• Posługuje się poprawnym językiem naukowym. 

• Bez pomocy nauczyciela potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązania zadań i problemów w praktyce. 



• Ma wiele ciekawych pomysłów i chętnie dzieli się nimi z grupą. 

Ocena celująca: 

• Uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie oraz samodziel-

nie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. 

• Potrafi tematycznie łączyć wiadomości z różnych zajęć edukacyjnych. 

• Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, 

rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy. 

• Posługuje się bogatym, poprawnym słownictwem naukowym i korzysta z wielu dodatkowych źródeł informacji. 

• Osiąga sukcesy w konkursach. 

 


