
Przedmiotowe Zasady Oceniania 

 
1. Przedmiot: GEOGRAFIA 

2. Imię i nazwisko nauczyciela: Joanna Kosno 

3. Klasy : I – III gimnazjum 

4. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne / roczne oceny klasyfikacyjne 

Ocena celująca  
Uczeń: 

- posiada wiedzę wykraczająca poza podstawę programową 

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania 

- pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania 

- bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach geograficznych 

- samodzielnie dokonuje interpretacji treści mapy i innych materiałów źródłowych   

- potrafi zastosować wiedzę w praktycznym działaniu 

- chętnie wykonuje zadania i prace dodatkowe  

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

- opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem 

  nauczania 

- sprawnie porusza się w tematyce geograficznej 

- samodzielnie dokonuje interpretacji treści mapy i innych materiałów źródłowych 

- wykazuje się znajomością pojęć i terminów oraz umiejętnością poprawnego ich 

   zastosowania w sytuacjach typowych i nietypowych 

- posługuje się poprawnym językiem geograficznym 

- samodzielnie zdobywa wiedzę i umiejętności 

- przeprowadza poprawną analizę związków przyczynowo – skutkowych 

  zachodzących pomiędzy elementami środowiska geograficznego 

- w oparciu o dane statystyczne przeprowadza analizę zjawiska i formułuje prognozę 

  dalszego rozwoju 

Ocena dobra 

Uczeń: 

- opanował wiadomości i umiejętności w stopniu dobrym 

- samodzielnie wyjaśnia typowe zależności 

- posługuje się językiem geograficznym, który może zawierać jedynie nieliczne błędy  

  i potknięcia 

- sprawnie rozwiązuje zadania geograficzne 

- posiada dobrą orientację na mapie świata, czyta ze zrozumieniem mapy tematyczne 

- przeprowadza prostą analizę związków przyczynowo – skutkowych 

- samodzielnie dokonuje analizy danych statystycznych przedstawionych w różnej 

  formie 

- potrafi sporządzić w oparciu o dane liczbowe diagram, wykres, przedstawienie  

  kartograficzne zadanego zjawiska 

 

Ocena dostateczna 
Uczeń:  

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminy geograficzne oraz  stosuje je 

  w sytuacjach typowych 

- rozwiązuje poprawnie nieskomplikowane polecenia, 

- potrafi wykazać elementarne związki przyczynowo – skutkowe zachodzące 

  pomiędzy elementami środowiska geograficznego 



- popełnia  nieliczne błędy, odpowiedź ustana odbywa się przy pomocy nauczyciela   

zadającego kolejne pytania 

- samodzielnie rozwiązuje proste zadania geograficzne oraz wykonuje proste 

obliczenia geograficzne 

-umie wykorzystać różne źródła informacji, przy czym objawia się to jako praca 

odtwórcza, wskazująca na słabe zrozumienie polecenia 

 

Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 

- ma braki w wymaganiach koniecznych z zakresu wiadomości i umiejętności. 

- samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela wykonuje ćwiczenia i zadania 

  o niewielkim stopniu trudności 

- zna i rozumie najprostsze pojęcia i terminy geograficzne 

- wykazuje elementarne związki pomiędzy składnikami środowiska geograficznego  

 

Ocena niedostateczna 

Uczeń: 

- nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy 

  programowej dla gimnazjum 

- nie radzi sobie z najprostszymi pojęciami i terminami  

- wykazuje brak systematyczności i chęci do nauki 

- nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań 

- nie udziela prawidłowych odpowiedzi na większość zadanych mu pytań. 

- nie wykazuje chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej   

  wiedzy i umiejętności 

- nie wykonuje zadań domowych 

- nie posiada podstawowej orientacji na mapie 

5. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów wraz z wagami ocen za 

poszczególne formy aktywności 

 

a)  odpowiedź ustna - przynajmniej raz w semestrze, obowiązuje znajomość materiału                

z co najmniej trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego 

działu   - waga 3 

b)  kartkówka, zapowiedziana przez nauczyciela obejmująca materiał z trzech – 

czterech  ostatnich lekcji – waga 3 

c) sprawdzian -  przeprowadzany po zakończeniu każdego działu, zapowiadany                  

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem  - waga 5 

d) znajomość mapy – waga 3 

e) referat – waga  3 

f) aktywność na lekcji – waga 3  

g) prace domowe – waga 2 

h) udział z sukcesem w konkursie geograficznym – waga 5 

 

 

 

6. Warunki i tryb uzyskania wyższych ocen klasyfikacyjnych niż przewidywane  

 

-Uczeń ma prawo ubiegać się o podniesienie proponowanej przez nauczyciela oceny     

semestralnej / rocznej, pod warunkiem, że  uczestniczył we wszystkich 



sprawdzianach, systematycznie odrabiał prace domowe, wykazywał się aktywnością 

na zajęciach. 

   -   Warunkiem umożliwiającym uzyskanie oceny wyższej od przewidywanej jest  

       złożenie przez ucznia, w ciągu 2 dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie   

       z geografii ,  wniosku o podwyższenie oceny 

          -  Nauczyciel  przygotowuje zestaw zadań obejmujący umiejętności i wiadomości  

  z danego semestru. 

- Podwyższanie oceny ma formę pisemną. 

- Ocena może być podwyższona tylko o jeden stopień 

            - Zmiana oceny następuje wówczas, gdy uczeń uzyskał ze sprawdzianu powyżej 85%  

                przewidzianych punktów 

- Uzyskana według tej procedury ocena nie może być niższa od przewidywanej 

7.   Ustalenia końcowe 

a) Po każdym omówionym dziale będzie lekcja powtórzeniowa a następnie  

sprawdzian wiadomości i umiejętności 

b)  Jeśli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie pisze go na następnej lekcji 

c)  W sytuacji, gdy nieobecność ucznia była dłuższa niż tydzień, termin napisania 

     sprawdzianu  ustalany jest indywidualnie z uczniem 

d)  Uczeń ma możliwość  poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w formie 

      i terminie ustalonym z nauczycielem. 

e)  W semestrze odbędą się 3  sprawdziany o wadze 5  i 3-4 kartkówki o wadze 3 

            f)  Dopuszczalne są dwa nieprzygotowania do lekcji 

      g)  Ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej dokonywane jest na  

           podstawie  ocen bieżących. 

      h) Cząstkowe oceny prac pisemnych wystawia się wg skali zgodnej ze Szkolnymi  

          Zasadami Oceniania 

 

 

                                                                                  Joanna Kosno  


