
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII  DLA KLAS V – VIII 
 
Przedmiotowy system oceniania z geografii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.  

2. Wewnątrzszkolne Ocenianie w Szkole Podstawowej nr 4 w Koninie. 
3. Program nauczania geografii w klasach V - VIII  
 

 
I. CELE OCENIANIA 
 
1. Rozwijanie zainteresowań geograficznych ucznia. 
2. Pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia i ukierunkowanie jego dalszej samodzielnej pracy. 
3. Poznawanie poziomu postępów w zakresie uzyskanych wiadomości i umiejętności. 
4. Wdrażanie ucznia do samodzielnej pracy, samokontroli i samooceny oraz rozwijanie jego 

poczucia odpowiedzialności za osobiste postępy w ramach edukacji geograficznej. 
5. Przygotowanie do oceniania zewnętrznego (egzamin ośmioklasisty). 
6. Systematyczne dostarczanie rodzicom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych 

uzdolnieniach uczniów. 
7. Ustalenie oceny śródrocznej i rocznej. 
 
II. OGÓLNE KRYTERIA  OCEN   
 

1) w klasie V - VIII: 
a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował materiał przewidziany w podstawie programowej w skali procentowej 
ustalonej w WO, 

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w sytuacjach problemowych oraz w 
argumentowaniu własnego stanowiska, 

- samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania oraz dzieli się zdobytą 
wiedzą z innymi uczniami w formie np.: prezentacji, omawiania własnych podróży i ich 
planowania, 

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym oraz wychodzi z samodzielną inicjatywą 
rozwiązywania problemów, 

- jest inicjatorem rozwiązywania problemów i zadań podczas pracy w grupie, 
- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, 
- wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych zagadnień z geografii 

fizycznej, społecznej i gospodarczej, 
- potrafi myśleć w kategoriach przyczynowo - skutkowych i wyciągać właściwe wnioski, 
- zna i rozumie podstawowe pojęcia geograficzne i potrafi poprawnie ich używać, 
- z powodzeniem uczestniczy w konkursach geograficznych, 
- jest systematyczny, obowiązkowy i pilny, 
- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, zawsze ma odrobione zadania domowe, 
- umie powiązać zagadnienia geograficzne z zagadnieniami z innych przedmiotów, 
- posługuje się poprawną polszczyzną. 
-  stawia pytania, formułowanie hipotezy oraz proponuje rozwiązania problemów 

dotyczących środowiska geograficznego. 
- swobodnie konstruuje wypowiedzi pisemne wielozdaniowe (notatkę, plan, rozprawkę); 

b) ocenę bardzo dobrą  otrzymuje uczeń, który: 
- opanował materiał przewidziany w podstawie programowej w skali procentowej 

ustalonej w WO, 
- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym oraz podczas pracy w grupie, 
- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela oraz 

samodzielnie je zdobywać, 



- wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych zagadnień z geografii, 
- potrafi myśleć w kategoriach przyczynowo - skutkowych i wyciągać właściwe wnioski, 
- ocenia zjawiska i procesy społeczno - kulturowe oraz gospodarcze zachodzące 

w Polsce i w różnych regionach świata , 
- zna i rozumie podstawowe pojęcia geograficzne i potrafi poprawnie ich używać, 
- uczestniczy w konkursach geograficznych, 
- jest systematyczny, obowiązkowy i pilny, 
- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, zawsze ma odrobione zadania domowe, 
- posługuje się poprawną polszczyzną, 
- potrafi konstruować wypowiedzi pisemne wielozdaniowe (notatkę, plan, rozprawkę); 

c) ocenę dobrą  otrzymuje uczeń, który: 
- opanował materiał przewidziany w podstawie programowej w skali procentowej 

ustalonej w WO, 
- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym oraz podczas pracy w grupie, 
- potrafi korzystać ze wszystkich poznanych podczas lekcji źródeł informacji, 
- potrafi korzystać z map przyrodniczych, gospodarczych i politycznych, 
- rozwiązuje samodzielnie zadania o średnim stopniu trudności, a zadania o dużym 

stopniu trudności rozwiązuje pod kierunkiem nauczyciela, 
- wskazuje właściwe przyczyny i skutki procesów geograficznych, 
- łączy wydarzenia z pojęciami, 
- jest systematyczny i obowiązkowy, 
- prowadzi zeszyt przedmiotowy, zwykle ma odrobione zadania domowe, 
- pod kierunkiem nauczyciela konstruuje wypowiedzi pisemne wielozdaniowe (notatkę, 

plan, rozprawkę); 
d) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował materiał przewidziany w podstawie programowej w skali procentowej 
ustalonej w WO, 

- potrafi korzystać ze źródeł informacji pod kierunkiem nauczyciela, 
- wykonuje proste zadania, 
- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością  w stopniu zadawalającym, 
- prowadzi zeszyt przedmiotowy,  
- współpracuje w grupie, 
- pod kierunkiem nauczyciela konstruuje krótkie wypowiedzi pisemne; 

e) ocenę dopuszczają otrzymuje uczeń, który: 
- opanował materiał przewidziany w podstawie programowej w skali procentowej 

ustalonej w WO, 
- potrafi wykonać zadania o niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela,  
- dobiera odpowiednią mapę do realizacji wycieczki krajoznawczej, 
- w czasie wycieczki wykorzystuje mapę do orientacji w terenie, 
- konstruuje bardzo krótkie wypowiedzi z pomocą nauczyciela 
- stara się współpracować w grupie, 
- prowadzi zeszyt przedmiotowy; 

f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
- nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są na tyle duże, że uniemożliwiają mu 

kontynuację nauki, 
- nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o niewielkim 

stopniu trudności, 
- nie potrafi wykonać najprostszych zadań, 
- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, 
- nie współpracuje w grupie, nawet z pomocą kolegów i nauczyciela. 

 
III. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚC 
 



Ocenę półroczną i roczną  z geografii ustala się w oparciu o wszystkie oceny cząstkowe uzyskane 
przez ucznia z prac pisemnych, wypowiedzi ustnych, dodatkowych zadań, udziału w konkursach, 
akademiach oraz aktywności zgodnie z zasadami zawartymi w 
Wewnątrzszkolnym Ocenianiu. 
Sposoby sprawdzania postępów uczniów to: obserwacja, wypowiedzi ustne, wypowiedzi pisemne 
(kartkówki), prace terminowe, prace pisemne, zadania praktyczne, inne formy pracy ucznia (referat, 
praca w grupach, itd.);  
 

1. Sprawdziany z wyznaczonej partii materiału. 
2. Nieograniczona ilość ocen w półroczu z odpowiedzi w formie kartkówki lub 

odpowiedzi ustnej. 
3. Uczeń może otrzymać dodatkowe oceny, jeśli: 

a) przygotował sam lub z grupą prezentację, 
b) brał udział w konkursie geograficznym, 
c) jest aktywny na zajęciach ( 5 plusów  - 6, 4 plusy  - 5, 3 plusy  - 4)  

4. Ponadto, każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za inne prace.  
 

IV. USTALENIA DODATKOWE 
 
1.Przedmiotowy System Oceniania z geografii powstał w oparciu o Wewnątrzszkolne Ocenianie z 
uwzględnieniem specyfiki przedmiotu. Wszelkie pojawiające się sprawy niejasne dotyczące oceniania 
na lekcjach geografii będą rozstrzygane według zasad zapisanych w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu. 
2. Krótkie formy sprawdzania wiedzy tj. kartkówka obejmuje  zakres materiału z trzech ostatnich 
tematów. 
3.  Uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie indywidualne w półroczu, 
4. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do zaplanowanych przez nauczyciela prac: testów – 
sprawdzianów, lekcji powtórzeniowy, 
5. Uczeń zna z tygodniowym wyprzedzeniem termin pisemnych prac kontrolnych (praca klasowa, 
sprawdzian, test) – termin jest wpisany w dzienniku elektronicznym wraz z informacją czego dotyczy 
praca pisemna;  

6. Krótkie kartkówki są traktowane jak wypowiedź pisemna;  

7. Poprawa prac kontrolnych (prac klasowych, sprawdzianów) jest dobrowolna;  

8. Jeżeli uczeń z przyczyn od niego niezależnych nie może prac kontrolnych napisać z całą klasą to 
powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od pisania prac przez klasę lub terminie ustalonym 
w nauczycielem przedmiotu;  

9. Uczeń może poprawić każdą pracę klasową i sprawdzian, oprócz tych za które uzyskał oceny 5 lub 
6; może ją poprawiać każdorazowo, ale jednokrotnie;  

10. Odpowiedzi pisemne - kartkówki  oraz wypowiedzi ustne nie podlegają poprawie;  

11. O pisaniu kartkówki przez ucznia w przypadku jego nieobecności losowej lub choroby decyduje 
nauczyciel;  

12. Ocena śródroczna i roczna z danego przedmiotu nie jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen 
bieżących;  

13. Nauczyciel przy ustalaniu śródrocznych i rocznych ocen bierze pod uwagę stopień trudności 
uzyskania ocen bieżących, a także wysiłek, systematyczność, zaangażowanie, aktywność ucznia. 
Najważniejsze jednak są oceny ze sprawdzianów;  

14. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, nieprzygotowanie uczeń zgłasza na początku 
lekcji, po sprawdzeniu obecności; nieprzygotowanie odnotowuje się w dzienniku skrótem np.; uczeń 
może zgłosić jedno nieprzygotowanie w ciągu półrocza; 
 15. Uczeń ma obowiązek zaliczyć każdą kartkówkę i sprawdzian lub inną obowiązkową pracę, której 
nie pisał, lub nie wykonał,  z powodu usprawiedliwionej nieobecności, w ciągu dwóch tygodni. Jeżeli 
tego nie zrobi, dostaje ocenę niedostateczną. Jeśli nieobecność była nieusprawiedliwiona, uczeń może 
być pytany lub pisze pracę bez uprzedzenia. O formie zaliczania lub poprawiania decyduje nauczyciel. 


