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Przedmiotowy system oceniania z geografii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 

  - Statut Szkoły       

  - Program nauczania geografii w gimnazjum wydawnictwa „Nowa Era” 

 

 

 Ogólne zasady pracy na lekcjach geografii  

 Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne dla ucznia, 

jego rodziców lub opiekunów prawnych. 



 Sprawdziany są zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej, 

omówiony jest ich zakres i kryteria oceniania. 

 Kartkówki nie muszą być zapowiadane, materiał, który 

obejmują dotyczy najwyżej 3 ostatnich tematów. 

Najwyższą oceną jaką można uzyskać z kartkówki, z odpowiedzi ustnej, ze znajomości 

mapy oraz pracy domowej jest ocena celująca; 

 Prace klasowe, testy, sprawdziany, kartkówki, prace pisemne 

są dla ucznia obowiązkowe. 

 Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić test, kartkówkę w 

terminie nie dłuższym niż  

2 tygodnie od daty sprawdzianu, kartkówki. W sytuacjach 

losowych (choroba nauczyciela, inne nie przewidziane 

okoliczności) ten czas może się przedłużyć. Po powrocie do 

szkoły nauczyciel zobowiązany jest jak najszybciej sprawdzić 

pracę. 

 Jeżeli uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie pisał pracy 

klasowej, testu, sprawdzianu, pracy pisemnej, kartkówki w 

terminie ustalonym, pisze go w innych terminie ustalonym 

przez nauczyciela w porozumieniu z uczniem. 

 Jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej, testu lub sprawdzianu 

w terminie ustalonym z przyczyn nieusprawiedliwionych, 

pisze go w najbliższym po nieusprawiedliwionej 

nieobecności dniu, w którym odbędą się zajęcia z danego 

przedmiotu. 

 Uczeń po dłuższej niż 1 tydzień nieobecności w szkole, ma 

prawo być nieoceniany, jeśli jego nieobecność związana była 

z chorobą lub innymi sytuacjami losowymi, które go 

usprawiedliwiają. 

 Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego i 

zeszytu ćwiczeń, w którym powinny znajdować się notatki z 

lekcji, zapisy poleceń ustnych lub pisemnych prac 



domowych. Zeszyt powinien być prowadzony 

systematycznie. W przypadku nieobecności ucznia na lekcji, 

zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń powinien być 

uzupełniony. 

 Nie ocenia się zeszytu, jedynie zawarte w nim prace 

domowe. 

 W ciągu półrocza uczeń ma prawo być raz nieprzygotowany 

do lekcji/ nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i 

kartkówek/. Swoje nieprzygotowanie musi jednak zgłosić 

przed rozpoczęciem lekcji. 

 Brak lub odpisywanie zadań domowych, korzystanie z 

niedozwolonych źródeł w czasie prac pisemnych, oddanie do 

oceny prac nie napisanych samodzielnie, plagiatów z 

Internetu równa się ocenie niedostatecznej (bez możliwości 

poprawy). 

 Jeśli uczeń nie ma orzeczenia poradni o dysfunkcjach a jego 

praca (sprawdzian, kartkówka, praca domowa) napisane jest 

nieczytelnie lub rażąco nieestetycznie, uczeń ma obowiązek 

przepisania pracy w obecności nauczyciela tak, by ten mógł 

ocenić jej treść. 

 Przy odpowiedzi ustnej ocenie podlega poziom merytoryczny 

(umiejętność doboru i zakresu treści, wyjaśnianie zjawisk, 

procesów i poprawne stosowanie terminów i nazw 

geograficznych). 

 Prace pisemne po ocenieniu nauczyciel udostępnia do 

wglądu, omawia błędy a następnie przechowuje je do końca 

roku szkolnego i udostępnia w razie potrzeby rodzicom lub 

opiekunom prawnym ucznia. 

 Klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się na podstawie 

ocen bieżących, przy czym większe znaczenie mają oceny ze 

sprawdzianów, w drugiej kolejności są kartkówki, odpowiedź 



ustna z trzech ostatnich tematów, znajomość mapy. Inne 

oceny mają charakter wspomagający. 

 Zasady uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i 

rocznych zawarte są w Statucie Szkoły § 62. 

 Uczeń ma prawo poprawić ocenę klasyfikacyjną śródroczną i 

roczną z zajęć edukacyjnych zgodnie z następującymi 

ustaleniami:  

a) oceny bieżące rokują poprawę oceny; 

b) uczeń jest uczniem pracującym systematycznie przez całe półrocze, rok szkolny; 

c) uczeń zgłosi chęć poprawy oceny w terminie nie przekraczającym tygodnia od 

czasu podania przez nauczyciela propozycji oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i 

rocznej; 

d) nauczyciel w porozumieniu z uczniem ustala termin poprawy, obowiązujący ucznia 

zakres wymagań oraz formę poprawy;  

e) uczeń w ustalonym terminie dokonuje poprawy oceny;  

f) uczeń poprawi ocenę, jeżeli z poprawy oceny otrzyma stopień, na jaki chciał ocenę 

poprawić.  

 Jeżeli uczeń z poprawy otrzyma taki sam lub niższy stopień, 

niż przewidywana przez nauczyciela ocena, nauczyciel ma 

obowiązek utrzymać propozycję oceny. 

 O wyborze formy poprawy oceny decyduje nauczyciel, ale 

może tego wyboru dokonać w porozumieniu z uczniem. 

 

 Formy i metody sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia 

Ocenie podlegać będzie: 

- wiedza; 

- umiejętności logicznego łączenia poszczególnych elementów geograficznych; 

- trafność określania zjawisk geograficznych 

- aktywność na lekcji (udział w dyskusjach: argumentowanie, przekonywanie) 

- formy aktywności dodatkowej: samodzielne przygotowanie referatów, prezentacja 

 



ocenianiu bieżącym ocenie podlegają przede wszystkim następujące obszary (kategorie ocen 

zawarte w e-dzienniku): 

- sprawdziany (testy) 

- kartkówki (krótkie prace pisemne) 

- odpowiedzi ustne 

- znajomość mapy 

- prace domowe/ zeszyt ćwiczeń 

 

Uczeń może otrzymać oceny dodatkowe z następujących obszarów: 

- praca na lekcji (aktywność) 

- praca dodatkowa (prezentacja, dodatkowa praca domowa, samodzielnie przygotowanie referatu) 

- udział w konkursach przedmiotowych 

 

 

 Kryteria oceniania 

Kryteria oceniania sprawdzianów oraz kartkówek z trzech ostatnich lekcji: 

100% poprawnie wykonanych zadań – ocena celująca 

90 – 99% - ocena bardzo dobra 

75 – 89% - ocena dobra 

50 – 74% - ocena dostateczna 

30 – 49% - ocena dopuszczająca 

  0 – 29% - ocena niedostateczna 

 Przy wystawieniu oceny z odpowiedzi ustnych, znajomości mapy oraz prac 

domowych bierze się pod uwagę stopień opanowania wiedzy i zdobytych 

umiejętności, o których mowa w przyjętym do realizacji programie nauczania 

opracowanym na podstawie treści podstawy programowej (umiejętność doboru 

treści wypowiedzi, wyjaśnianie zjawisk i procesów, poprawne stosowanie 

terminów i nazw geograficznych). 

 

Ocena bieżąca Zakres wymagań 

  Uczeń samodzielnie prezentuje konkretną wiedzę i zdobyte 



 

Ocena celująca 

umiejętności; trafnie stosuje terminy i nazwy geograficzne 

oraz wyjaśnia zjawiska i procesy, jego wypowiedź jest 

poprawna stylistycznie; uczeń potrafi odwołać się do 

różnych źródeł pozyskiwanej wiedzy; rozwiązuje zadania o 

dużym stopniu trudności; może posiadać też wiedzę i 

umiejętności nie ujęte w podstawie programowej; 

 Na mapie ściennej dokładnie wskazuje wszystkie obiekty (6 

poprawnie) geograficzne, o które pyta nauczyciel; 

 Praca domowa jest wykonana bezbłędnie. Wszystkie 

polecenia i zadania są wykonane poprawnie, zgodnie z 

zakresem wiedzy i umiejętności ujętych w przyjętym do 

realizacji programie nauczania. Praca domowa oddana jest w 

obowiązującym terminie. 
 

Ocena bardzo dobra 

 Uczeń samodzielnie prezentuje konkretną wiedzę i 

zdobyte umiejętności; trafnie stosuje terminy i nazwy 

geograficzne oraz poprawnie wyjaśnia zjawiska i 

procesy, potrafi odwołać się do różnych źródeł 

pozyskiwanej wiedzy; rozwiązuje zadania o dużym 

stopniu trudności;  

 Na mapie ściennej wskazuje polecone przez nauczyciela 

obiekty geograficzne, ale nie określa dokładnie ich 

zasięgu lub też nie wskazuje jednego obiektu (5 z 6 

poprawnie), a położenie pozostałych określa dokładnie.  

 W pracy domowej może wystąpić jeden błąd w 

zadaniach, poleceniach, ćwiczeniach tworzących pracę 

domową. Praca domowa oddana jest w obowiązującym 

terminie. 
 

 

Ocena dobra 

 Uczeń prezentuje konkretną wiedzę i zdobyte 

umiejętności przy wskazówkach nauczyciela; trafnie 

stosuje terminy i nazwy geograficzne, ale nie do końca 

wyczerpująco wyjaśnia zjawiska i procesy, potrafi 

odwołać się do różnych źródeł pozyskiwanej wiedzy; 

rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności. 

 Podczas wskazywania obiektów na mapie popełnia 2 

błędy z 6 (4 poprawnie). 

 W pracy domowej mogą występować drobne błędy, 

które nie zmieniają sensu rzeczowego odpowiedzi i w 

większości wykonane są poprawnie. Praca domowa 

oddana jest w obowiązującym terminie. 

 

Ocena dostateczna 

 Uczeń prezentuje wiedzę i zdobyte wiadomości przy 

pomocy nauczyciela; rozwiązuje zadania typowe o 

średnim i niskim stopniu trudności; przy odpowiedzi 

popełnia niewielkie błędy merytoryczne 

 Podczas wskazywania obiektów na mapie popełnia 3 

błędy (3 poprawnie) 

 W pracy domowej występują błędy, które zmieniają sens 



i rzeczowość odpowiedzi. 

 

 

Ocena dopuszczająca 

 Uczeń prezentuje wiedzę i zdobyte umiejętności przy 

znacznej pomocy nauczyciela; rozwiązuje zadania 

typowe o niskim stopniu trudności; przy odpowiedzi 

popełnia błędy merytoryczne, samodzielnie potrafi 

wykonać jedynie zadania o niewielkim stopniu trudności.  

 Podczas wskazywania obiektów na mapie popełnia 4 

błędy (2 poprawnie) 

 W pracy domowej tylko niektóre odpowiedzi są 

poprawne lub częściowo poprawne. 
 

 

Ocena niedostateczna 

 Uczeń nie potrafi wykonać zadań o niskim stopniu 

trudności, nawet przy wskazówkach nauczyciela; nie 

posługuje się terminami i nazwami geograficznymi. 

 Na mapie nie potrafi wskazać więcej niż jeden obiekt 

geograficzny. 

 Uczeń ma nieodrobioną pracę domową lub jest to praca 

niesamodzielna. 

 

 

 Przy ocenie dodatkowych prac bierze się pod uwagę następujące kryteria:  

samodzielność wykonanej pracy, dokładność, twórczość, kreatywność, dobór źródeł 

wykorzystanych podczas wykonywania danej pracy, estetyka pracy, sposób zaprezentowania 

pracy, zrozumienie tematu. 

 Ocenę celującą wystawia się, gdy: uczeń potrafi wskazać źródła z których 

korzystał, praca jest estetyczna, wyczerpująca temat, dokładna, czytelna, na temat, 

zaprezentowana bez zastrzeżeń. 

 Ocenę bardzo dobrą wystawia się, gdy: uczeń potrafi wskazać źródła z których 

korzystał,  praca jest mniej estetyczna lub nie do końca wyczerpuje temat, dość 

dobrze zaprezentowana.  

 Ocenę dobrą wystawia się, gdy: uczeń nie potrafi wskazać dokładnego źródła 

informacji, praca jest mało estetyczna lub zawiera błędy i niedociągnięcia. 

Jeżeli ocena za pracę dodatkową proponowana przez nauczyciela nie satysfakcjonuje ucznia, 

to nauczyciel nie wystawia jej. Na życzenie nauczyciela, pracę ocenioną uczeń zostawia w 

szkole. 

 Uczeń może korzystać ze źródeł internetowych w celu wykonania pracy dodatkowej np. 

prezentacji multimedialnej, ale bezmyślne plagiaty z Internetu nie będą oceniane. 



 W przypadku udziału w konkursie przedmiotowym – bierze się pod uwagę udział 

na etapie szkolnym, rejonowym lub wyższym. Uczniowi stawia się w dzienniku 

lekcyjnym ocenę bardzo dobrą lub celującą. 

Za udział w etapie szkolnym uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przejście do etapu 

rejonowego jest nagradzane oceną celującą. Za udział w etapie rejonowym lub wyższym uczeń 

otrzymuje ocenę celującą.  

 Ocena pracy na lekcji – aktywność: 

Szczególną aktywność ucznia na lekcji nauczyciel może nagrodzić oceną bardzo dobrą lub 

celującą. Jeżeli uczeń jest o wiele bardziej aktywny od reszty klasy i jego odpowiedzi są 

konkretne i rzeczowe wtedy otrzymuje ocenę celującą. Uczniowie którzy brali aktywny udział na 

lekcji nauczyciel może nagrodzić oceną bardzo dobrą. 

 

 Sposoby poprawiania ocen bieżących. 

 Uczeń ma prawo jednorazowo poprawić ocenę z pracy klasowej, testu, 

sprawdzianu, na warunkach zawartych w Statucie Szkoły. 

 Uczeń może poprawić jednorazowo ocenę niedostateczną i dopuszczającą z 

odpowiedzi ustnej, znajomości mapy i kartkówki, jeżeli nauczyciel uzna 

poprawę za zasadną. 

 Do dziennika lekcyjnego wpisuje się obie oceny, np. 3/6 ze względu na 

dokumentowanie systematyczności pracy ucznia. Częste poprawy ocen 

świadczą, że uczeń nie pracuje systematycznie i jest to brane pod uwagę przy 

wystawianiu oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej. 

 Decyzję o tym, czy będzie poprawiana ocena, uczeń podejmuje na lekcji na 

której ocenę otrzymał, obowiązuje jeden termin poprawy dla wszystkich, o 

formie i terminie poprawy decyduje nauczyciel w porozumieniu z uczniami. 

Poprawa odbywa się poza godzinami lekcyjnymi. 

 Nieusprawiedliwiona przez rodziców nieobecność na poprawie skutkuje 

utratą możliwości poprawy w dodatkowym terminie. W przypadku 

usprawiedliwionej nieobecności nauczyciel ustala termin dodatkowy. 

 Uczeń traci możliwość poprawy oceny, jeżeli ściągał przy pisaniu pracy 

klasowej, sprawdzianu, testu lub kartkówki. 



 Prace domowe nie podlegają poprawie. Uczeń, który ma problem(nie wie jak 

odrobić pracę domową) może wcześniej zgłosić się do nauczyciela 

przedmiotu w celu dodatkowych wyjaśnień. 

 

 Sposoby informowania rodziców i uczniów o uzyskanych postępach 

ucznia. 

 Uczniów: 

- uzasadnianie ustne otrzymywanych ocen; 

- omawianie wyników z prac pisemnych; 

- wpisywanie w e-dzienniku przewidywanych ocen śródrocznych/rocznych. 

b)   Rodziców: 

- za pośrednictwem wychowawcy; 

- w formie notatki w zeszycie przedmiotowym ucznia, skierowanej do rodzica w celu jej 

podpisania; 

- w rozmowach indywidualnych, także telefonicznych, z odnotowaniem faktu rozmowy w    e-

dzienniku; 

- rodzice mają stały wgląd do ocen ucznia w dzienniku elektronicznym. 

- wysłanie wiadomości w e-dzienniku. 

 

 Motywowanie uczniów 

Nauczyciel stara się motywować uczniów do nauki poprzez zainteresowanie przedmiotem, częste 

sprawdzanie prac domowych, pochwały za dobrze wykonane zadania. 

a) Motywowanie uczniów zdolnych: 

- zainteresowanie przedmiotem poprzez stosowanie na zajęciach różnorodnych i ciekawych 

metod i form pracy (praca z komputerem, filmem); 

- zachęcanie do wykonania dodatkowych prac, z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy; 

- umożliwienie uczniom udziału w konkursach i olimpiadach, (za co uczeń otrzymuje dodatkowe 

oceny, tak jak w punkcie III.3. )przygotowanie ucznia, ukierunkowanie i  udostępnienie 

dodatkowych pozycji naukowych. 

b) Motywowanie uczniów słabych: 



- ułatwienie uczniom zdobywania wiedzy i zainteresowanie przedmiotem poprzez stosowanie 

obrazowych form i metod pracy (zdjęcia, filmy, animacje); 

- uwzględnienie wolniejszego tempa pracy ucznia; 

-zachęcanie do pracy na lekcji i w domu poprzez pochwały; 

- organizowanie pomocy nauczyciela i pomocy koleżeńskiej. 

Aneks do PSO – ocenianie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. 

 

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizują treści podstawy 

programowej kształcenia ogólnego. Nauczyciele przedmiotu pracujący z tymi uczniami 

zobowiązani są dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych możliwości uczniów. 

Dostosowanie powinno dotyczyć również odpowiednich warunków organizacyjnych oraz metod 

i form pracy z uczniem. 

Uczniowie z orzeczoną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną potrzebą kształcenia 

specjalnego oceniani są według skali ocen podanej w Statucie Szkoły oraz zgodnie z PSO, 

stosownie do swoich osiągnięć. Nauczyciel przygotowuje uczniom testy i kartkówki 

sprawdzające wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej. Jeżeli uczeń z 

niepełnosprawnością intelektualną rozwiązuje test czy kartkówkę przeznaczoną dla całej klasy, 

nauczyciel może wykreślić z zestawu zadań  te, których uczeń nie musi wykonać (są zbyt trudne, 

polecenia mogą być za długie lub niezrozumiałe dla ucznia) i opracowuje oddzielną punktację.  

Ocenie podlega również wkład pracy i zaangażowanie, a nie tylko poziom wiadomości czy 

umiejętności, jeżeli wkład pracy ucznia zasługuje na uwagę, dopuszcza się podwyższenie oceny 

o jeden stopień niż przewidują to wymagania. 

Przy wystawieniu oceny z odpowiedzi ustnych, znajomości mapy oraz prac domowych bierze 

się pod uwagę stopień opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności, o których mowa w 

przyjętym do realizacji programie nauczania opracowanym na podstawie treści podstawy 

programowej i dostosowanie do możliwości ucznia. 

 

Ocena bieżąca Zakres wymagań 

 

 

Ocena celująca 

 Uczeń samodzielnie prezentuje konkretną wiedzę i zdobyte 

umiejętności; trafnie stosuje terminy i nazwy geograficzne 

oraz wyjaśnia zjawiska i procesy; rozwiązuje zadania o 

dużym stopniu trudności; może posiadać też wiedzę i 

umiejętności nie ujęte w podstawie programowej; 



 Na mapie ściennej przy pomocy nauczyciela, wskazuje 

wszystkie obiekty (6 poprawnie) geograficzne, o które pyta 

nauczyciel; 

 Praca domowa jest wykonana bezbłędnie. Wszystkie 

polecenia i zadania są wykonane poprawnie, zgodnie z 

zakresem wiedzy i umiejętności. Praca domowa oddana jest 

w obowiązującym terminie. 
 

Ocena bardzo dobra 

 Uczeń samodzielnie prezentuje konkretną wiedzę i 

zdobyte umiejętności; trafnie stosuje terminy i nazwy 

geograficzne oraz poprawnie wyjaśnia zjawiska i 

procesy, rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności;  

 Na mapie ściennej przy pomocy nauczyciela, wskazuje 

poprawnie 5 z 6 obiektów geograficznych, o które pyta 

nauczyciel; 

 W pracy domowej może wystąpić jeden błąd w 

zadaniach, poleceniach, ćwiczeniach tworzących pracę 

domową. Praca domowa oddana jest w obowiązującym 

terminie. 
 

 

Ocena dobra 

 Uczeń prezentuje konkretną wiedzę i zdobyte 

umiejętności przy wskazówkach nauczyciela; trafnie 

stosuje terminy i nazwy geograficzne, ale nie do końca 

wyczerpująco wyjaśnia zjawiska i procesy; rozwiązuje 

zadania o średnim stopniu trudności. 

 Na mapie ściennej przy pomocy nauczyciela, wskazuje 

poprawnie 4 z 6 obiektów geograficznych, o które pyta 

nauczyciel; 

 W pracy domowej mogą występować drobne błędy, 

które nie zmieniają sensu rzeczowego odpowiedzi i w 

większości wykonane są poprawnie. Praca domowa 

oddana jest w obowiązującym terminie. 
 

Ocena dostateczna 

 Uczeń prezentuje wiedzę i zdobyte wiadomości przy 

pomocy nauczyciela; rozwiązuje zadania typowe o 

średnim i niskim stopniu trudności; przy odpowiedzi 

popełnia błędy merytoryczne 

 Na mapie ściennej przy pomocy nauczyciela, wskazuje 

poprawnie 3 z 6 obiektów geograficznych, o które pyta 

nauczyciel; 

 W pracy domowej występują błędy, które zmieniają sens 

i rzeczowość odpowiedzi. 
 

 

Ocena dopuszczająca 

 Uczeń prezentuje wiedzę i zdobyte umiejętności przy 

znacznej pomocy nauczyciela; rozwiązuje zadania 

typowe o niskim stopniu trudności; przy odpowiedzi 

popełnia błędy merytoryczne, samodzielnie potrafi 

wykonać jedynie zadania o niewielkim stopniu trudności.  

 Na mapie ściennej przy pomocy nauczyciela, wskazuje 

poprawnie 2 z 6 obiektów geograficznych, o które pyta 



nauczyciel; 

 W pracy domowej tylko niektóre odpowiedzi są 

poprawne lub częściowo poprawne. 
 

 

Ocena niedostateczna 

 Uczeń nie potrafi wykonać zadań o niskim stopniu 

trudności, nawet przy wskazówkach nauczyciela; nie 

posługuje się terminami i nazwami geograficznymi. 

 Na mapie nie potrafi wskazać więcej niż jeden obiekt 

geograficzny. 

 Uczeń nie ma odrobionej pracy domowej. 
 

 

Ocenę śródroczną i roczną (końcową) ustala nauczyciel prowadzący w porozumieniu z 

nauczycielem wspomagającym. Podstawową zasadą oceniania tej grupy uczniów jest położenie 

akcentu na ocenę wkładu pracy i zaangażowania oraz na wzrost wiadomości i umiejętności. 

Proces oceniania uwzględnia indywidualne możliwości uczniów. Naczelną zasadą jest 

stopniowanie trudności oraz praktyczne działanie.  

 


