
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII 

 

1.Podręcznik: 

Zgodny z nową podstawą programową: 

„Oblicza geografii” wyd. Nowa Era poziom podstawowy dla szkoły ponadgimnazjalnej 

„Oblicza geografii” wyd. Nowa Era poziom podstawowy cz.1 dla szkoły ponadpodstawowej 

 

2. Zeszyt: 

Obowiązkowy na każdej lekcji, zawsze uzupełniona notatka z lekcji, prowadzony starannie. 

Jednorazowy brak zeszytu na lekcji zobowiązuje do wykorzystania np. do lekcji. 

Kolejny raz brak zeszytu może skutkować oceną niedostateczną. 

 

3. Nieprzygotowanie do lekcji:   

1x w każdym  semestrze, zgłoszone przez ucznia na początku lekcji, 

nie dotyczy prac pisemnych (sprawdzianów, konturówek, kartkówek) 

 

4. Formy kontroli wiadomości podlegające ocenianiu (posiadają wagę punktową). 

 

a. sprawdzian: WAGA  5 

 

- obejmuje większy zakres materiału (np. cały dział tematyczny) wyznaczony przez 

nauczyciela 

- trwa30 -  45 minut 

- ma postać testową lub opisową 

- jest zapowiadany z1 lub 2 tygodniowym wyprzedzeniem 

- jest oddawany uczniom najdalej po upływie 3 tygodni (15 dni roboczych) od terminu 

napisania, w ten czas nie wlicza się dni nieobecności nauczyciela i po upływie tego terminu 

nauczyciel nie wstawia do dziennika oceny niedostatecznych i innych słabych na życzenie 

ucznia 

- sprawdzian jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów- 

- uczeń ma możliwość poprawy oceny 1x, w terminie ustalonym przez nauczyciela, nie ma 

obowiązku poprawy, poprawiać można każdą ocenę, waga poprawy: 5 

- jeżeli z przyczyny dłuższej nieobecności w szkole (2 tygodnie lub dłużej) 

usprawiedliwionej, uczeń nie mógł napisać sprawdzianu z całą klasą, ma obowiązek napisania 

go w terminie 2 tygodni od powrotu do szkoły, w terminie uzgodnionym z nauczycielem, 

niedopilnowanie terminu przez ucznia skutkuje oceną niedostateczną, której już nie można 

poprawiać 

- jeżeli z przyczyny krótszej nieobecności w szkole (poniżej 2 tygodni)  usprawiedliwionej, 

uczeń nie mógł napisać sprawdzianu z całą klasą, ma obowiązek napisania go na najbliższej 

lekcji po powrocie do szkoły, lub winnym jak najszybszym terminie uzgodnionym z 

nauczycielem, niedopilnowanie terminu przez ucznia skutkuje oceną niedostateczną, której 

już nie można poprawiać 

- nieobecność usprawiedliwiona na poprawie może skłonić nauczyciela do wyznaczenia, na 

prośbę ucznia, innego terminu poprawkowego 

- nieobecność nieusprawiedliwiona na sprawdzianie skutkuje oceną niedostateczną bez 

możliwości poprawy 

- nieobecność nieusprawiedliwiona na terminie poprawy wyklucza inny termin poprawy 

- obydwie oceny; ze sprawdzianu i z poprawy są wpisywane do dziennika elektronicznego i 

liczone w średniej ważonej 



- uczniowie posiadający opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej są traktowani na 

sprawdzianie zgodnie z zaleceniami tej poradni 

 

b. konturówka (sprawdzian na mapie): WAGA  5 

 

- obejmuje wybrany przez nauczyciela zakres materiału do zaznaczenia na mapie konturowej 

(może stanowić osobną formę kontroli wiadomości lub być częścią sprawdzianu) 

- trwa 15 - 20 minut 

- jest zapowiadana z tygodniowym wyprzedzeniem 

- jest oddawana uczniom najdalej po upływie 3 tygodni (15 dni roboczych) od terminu 

napisania, w ten czas nie wlicza się dni nieobecności nauczyciela i po upływie tego terminu 

nauczyciel nie wstawia do dziennika oceny niedostatecznych i innych słabych na życzenie 

ucznia 

- konturówka jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów 

- uczeń ma możliwość poprawy oceny 1x, w terminie ustalonym przez nauczyciela, nie ma 

obowiązku poprawy, poprawiać można każdą ocenę, waga poprawy: 5 

- jeżeli z przyczyny dłuższej nieobecności w szkole (2 tygodnie lub dłużej) 

usprawiedliwionej, uczeń nie mógł napisać konturówki z całą klasą, ma obowiązek napisania 

jej w terminie 2 tygodni od powrotu do szkoły, w terminie uzgodnionym z nauczycielem, 

niedopilnowanie terminu przez ucznia skutkuje oceną niedostateczną, której już nie można 

poprawiać 

- jeżeli z przyczyny krótszej nieobecności w szkole (poniżej 2 tygodni)  usprawiedliwionej, 

uczeń nie mógł napisać konturówki z całą klasą, ma obowiązek napisania jej na najbliższej 

lekcji po powrocie do szkoły, lub winnym jak najszybszym terminie uzgodnionym z 

nauczycielem, niedopilnowanie terminu przez ucznia skutkuje oceną niedostateczną, której 

już nie można poprawiać 

- nieobecność usprawiedliwiona na poprawie może skłonić nauczyciela do wyznaczenia, na 

prośbę ucznia, innego terminu poprawkowego 

- nieobecność nieusprawiedliwiona na konturówce skutkuje oceną niedostateczną bez 

możliwości poprawy 

- nieobecność nieusprawiedliwiona na terminie poprawy wyklucza inny termin poprawy 

- obydwie oceny; z konturówki i z poprawy są wpisywane do dziennika elektronicznego i 

liczone w średniej ważonej 

- uczniowie posiadający opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej są traktowani na 

konturówce zgodnie z zaleceniami tej poradni 

 

c.  kartkówka: WAGA  3 

 

- obejmuje materiał maksymalnie z.3 - 4 lekcji 

- trwa 15 – 20 minut 

- może być niezapowiedziana, zwykle zapowiedziana 

- jest oddawana uczniom najdalej po upływie 3 tygodni (15 dni roboczych) od terminu 

napisania, w ten czas nie wlicza się dni nieobecności nauczyciela i po upływie tego terminu 

nauczyciel nie wstawia do dziennika oceny niedostatecznych i innych słabych na życzenie 

ucznia 

-nie  ma poprawy kartkówek 

- uczeń musi napisać wszystkie kartkówki  

- jeżeli z przyczyny dłuższej nieobecności w szkole (2 tygodnie lub dłużej) 

usprawiedliwionej, uczeń nie mógł napisać kartkówki z całą klasą, ma obowiązek napisania 



jej w terminie 2 tygodni od powrotu do szkoły, w terminie uzgodnionym z nauczycielem, 

niedopilnowanie terminu przez ucznia skutkuje oceną niedostateczną 

- jeżeli z przyczyny krótszej nieobecności w szkole (poniżej 2 tygodni)  usprawiedliwionej, 

uczeń nie mógł napisać kartkówki z całą klasą, ma obowiązek napisania jej na najbliższej 

lekcji po powrocie do szkoły, lub winnym jak najszybszym terminie uzgodnionym z 

nauczycielem, niedopilnowanie terminu przez ucznia skutkuje oceną niedostateczną 

- nieobecność nieusprawiedliwiona na kartkówce skutkuje oceną niedostateczną  

- uczniowie posiadający opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej są traktowani na 

kartkówce zgodnie z zaleceniami tej poradni 

 

d. Ocenianiu podlegają również: 

 

- bieżąca orientacja na mapie WAGA 3 

- odpowiedzi ustne WAGA 3 

-ćwiczenia wykonywane na lekcji WAGA 3lub 4 

-praca na lekcji (aktywność) WAGA 2 

- zadania domowe, referaty, prace multimedialne WAGA 2 

- notatka z lekcji, w zeszycie WAGA 1 

 

5. Zasady  oceniania: 

 

a. uczeń jest oceniany systematycznie 

b. wszystkie oceny są wpisywane do dziennika elektronicznego 

c. uczniowie otrzymują na lekcji sprawdzone prace pisemne, są one omówione przez 

nauczyciela, pozostają w szkole, do wglądu dla rodziców, podczas zebrań z rodzicami 

d. na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ma obowiązek uzasadnić ocenę śródroczną i 

roczną wystawioną uczniowi z geografii 

d. uczeń nieobecny na pracy klasowej, konturówce, kartkówce ma obowiązek napisania po 

ustaleniu terminu z nauczycielem, niedotrzymanie terminu przez ucznia skutkuje oceną 

niedostateczną, której już nie można poprawiać 

e. poprawa ocen: 

 - dotyczy tylko sprawdzianów i konturówek, nie ma poprawy kartkówek 

 - poprawa jest tylko jedna 

 - poprawa nie jest obowiązkowa 

 - ocena z poprawy, w przypadku oceny niedostatecznej nie zastępuje oceny uzyskanej w 

pierwszym terminie i obie oceny są wpisane do dziennika z taką samą wagą, 

natomiast poprawa pozytywnej oceny na wyższą zastępuje poprzednią ocenę 

 - sprawdzian, konturówka i ich poprawa dla osób z opiniami z poradni psychologiczno – 

pedagogicznej uwzględniają: 

 - wydłużenie czasu pisania 

 - dodatkowe wytłumaczeniem poleceń 

 - zamianę pracy z mapa na inną formę sprawdzenia wiedzy 

 - nie zwracanie uwagi na błędy mogące wynikać z dysleksji, dysgrafii, dysortografii, 

dyskalkulii 

f. na pracach klasowych, konturówkach i kartkówkach należy uzyskać następujące wyniki, 

przekładające się na oceny: 

 



0 – 44%       niedostateczny 

45 – 59%            dopuszczający 

60 – 75%            dostateczny 

76 – 89%            dobry 

90 – 100%            bardzo dobry 

powyżej 100%   celujący.  

(jest to możliwe przy rozwiązaniu bezbłędnym zadania dodatkowego, na wybranych 

sprawdzianach i konturówkach) 

g. uczeń może otrzymać kilka ocen podczas jednej lekcji 

h. oceny śródroczne i roczne z geografii są wystawiane przy pomocy obliczania średniej 

ważonej, którą wylicza na podstawie uzyskanych ocen dziennik elektroniczny, ze wszystkich 

ocen uzyskanych w roku szkolnym 

 

1,70 – 2,50 - 2 

2,51 – 3,75 - 3 

3,76 – 4,75 - 4 

4,76 – 5,25 - 5 

5,26 i więcej – 6 

 

6. Wymagania programowe na poszczególne oceny: 

- na ocenę dopuszczającą: 

uczeń zna pobieżnie treści poszczególnych przerabianych działów podstawy programowej 

uczeń posługuje się podstawową terminologią geograficzną 

uczeń potrafi rozwiązać proste zadania matematyczne, samodzielnie lub z pomocą 

nauczyciela 

- na ocenę dostateczną:   

uczeńzna i rozumie  treści poszczególnych przerabianych działów podstawy programowej, 

bierze udział w dyskusji podczas ich omawiania na lekcji 

uczeń posługuje się bogatszą terminologią geograficzną 

uczeńsamodzielnie rozwiązuje proste i trudniejsze zadania matematyczne 

uczeń ma podstawową orientację na mapie  

- na ocenę dobrą:   

uczeńzna i rozumie  treści poszczególnych przerabianych działów podstawy programowej, 

bierze udział w dyskusji podczas ich omawiania na lekcji, z własnej inicjatywy wykonuje 

dodatkowe prace związane z tematyką lekcji 

uczeń posługuje się bogatą terminologią geograficzną 

uczeńsamodzielnie rozwiązuje  trudniejsze zadania matematyczne 

uczeń ma dobrą orientację na mapie 

- na ocenę bardzo dobrą:   

uczeń bardzo dobrze zna i rozumie  treści poszczególnych przerabianych działów podstawy 

programowej, swobodnie posługuje się zdobytą wiedzą, łączy różne treści i potrafi z nich 

układać ciągi przyczynowo – skutkowe 

uczeń swobodnie formułuje wnioski 



uczeń bierze udział w dyskusji podczas ich omawiania na lekcji, z własnej inicjatywy 

wykonuje dodatkowe prace związane z tematyką lekcji i potrafi je zaprezentować na forum 

klasy 

uczeń swobodnie posługuje się bogatą terminologią geograficzną,  

uczeń udziela odpowiedzi na pracach pisemnych i w odpowiedziach ustnych pełnymi 

zdaniami 

uczeńsamodzielnie rozwiązuje  trudne zadania matematyczne 

uczeń ma bardzo dobrą, swobodną orientację na mapie 

uczeń podejmuje z sukesem próby rozwiązywania na pracach pisemnych dodatkowych zadań 

- na ocenę celującą:   

uczeń bardzo dobrze zna i rozumie  treści poszczególnych przerabianych działów podstawy 

programowej, swobodnie posługuje się zdobytą wiedzą, łączy różne treści i potrafi z nich 

układać ciągi przyczynowo – skutkowe  

uczeń swobodnie formułuje wnioski 

uczeń bierze udział w dyskusji podczas ich omawiania na lekcji, z własnej inicjatywy 

wykonuje dodatkowe prace związane z tematyką lekcji i potrafi je zaprezentować na forum 

klasy 

uczeń swobodnie posługuje się bogatą terminologią geograficzną,  

uczeń udziela odpowiedzi na pracach pisemnych i w odpowiedziach ustnych pełnymi 

zdaniami 

uczeńsamodzielnie rozwiązuje  trudne zadania matematyczne 

uczeń ma bardzo dobrą, swobodną orientację na mapie 

uczeń podejmuje z sukesem rozwiązuje na pracach pisemnych dodatkowe zadania o róznym 

stopniu trudności 

uczeń angazuje się w konkursy szkolne i międzyszkolne, w miarę mozliwości 

 

7. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej:  

a. na ocenę dopuszczającą: oceny co najmniej dopuszczające z połowy prac  klasowych 

b. na ocenę dostateczną:  oceny co najmniej dostateczne z połowy klasowych 

c. na ocenę dobrą:  oceny co najmniej dobre z połowy prac klasowych  

d. na ocenę bardzo dobrą:  oceny co najmniej bardzo dobre z połowy prac klasowych  

e. na ocenę celującą: oceny co najmniej bardzo dobre i celujące z połowy prac klasowych, 

przy wystawianiu oceny celującej uwzględnia się udział ucznia w szkolnych i 

międzyszkolnych konkursach 

f. pozostałe  warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej   

- systematyczne uczęszczanie na zajęcia ( z wyjątkiem zdarzeń losowych, np. choroby ucznia) 

- obecność na wszystkich sprawdzianach pisemnych 

-  systematyczne i staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego 

- aktywny udział w lekcjach 

- wykazanie się wiedzą z całego zakresu materiału realizowanego w roku szkolnym 

g. dodatkowy sprawdzian wiadomości i umiejętności ma formę pisemna i nie może odbyć się 

później niż 3 dni przed zebraniem rady pedagogicznej 



h. uzyskana ocena nie może być niższa od przewidywanej i jest ostateczna 

 

8.  Sposoby dostosowań metod i form pracy oraz wymagań wobec uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych:  

nauczyciel dostosowuje metody i formy pracy oraz wymagania edukacyjne wobec uczniów o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej lub orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 

a) wobec ucznia z dysleksją rozwojową stosuje się: 

- w miarę potrzeb wydłużanie czasu na pracach pisemnych 

- w miarę potrzeb podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania 

dodatkowej pomocy, wyjaśnień 

- kontrolowanie stopnia zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia poleceń 

podczas sprawdzianów 

- nie uwzględnianie błędów wynikających z przestawienia liter lub liczb 

 - w razie potrzeby zamiana pracy pisemnej na odpowiedź ustną 

 

b) wobec ucznia z dysgrafią stosuje się: 

- w przypadku braku czytelności pracy umożliwienie uczniowi ponownego napisania 

nieczytelnych fragmentów w czasie uzgodnionym z nauczycielem lub przeczytanie 

nauczycielowi nieczytelnych fragmentów  

- umożliwienie wykonywania prac domowych w formie wydruku komputerowego (na prośbę 

ucznia) 

 

c) wobec ucznia z  dysortografią stosuje się: 

- nieuwzględnianie w ocenie pracy błędów ortograficznych i pisowni z małych liter w 

nazwach własnych  

d). wobec ucznia z dyskalkulią stosuje się: 

- nie uwzględnianie błędów wynikających z przestawienia liter lub liczb 

 - w razie potrzeby zamiana pracy pisemnej na odpowiedź ustną np. przy obliczaniu zadań 

zamiast samodzielnego liczenia pisemnego, rozwiązywanie z pomocą nauczyciela przy 

tablicy 

 

e). wobec uczniów ze stwierdzonymi zaburzeniami w orientacji przestrzennej nie  oceniani z 

orientacji  na mapie. 

f). wobec uczniów, którzy nie radzą sobie tylko z wykonywaniem zadań na mapach 

konturowych, można zamienić sposób sprawdzania wiadomości w formie pisemnej na 

odpowiedź ustną przy mapie fizycznej zawierającej wszystkie niezbędne treści 



g) w pozostałych przypadkach, np. ADHD, zespół Aspergera postępuje się zgodnie z 

indywidualnymi zaleceniami poradni pedagogiczno-psychologicznej 

9. Wobec ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego oraz 

zindywidualizowanej ścieżki kształcenia wymagania edukacyjne z geografii są 

dostosowywane do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. 

10. Zasady nieklasyfikowania ucznia określa  Statut ZSEiL. 

11.Zasady egzaminu poprawkowego dla ucznia określa Statut ZSEiL. 

12.Tryb odwoławczy od uzyskanej przez ucznia oceny określa Statut ZSEiL. 

13.Z PZO uczeń zostaje zapoznany na pierwszej lekcji geografii, podpisuje je, potwierdzając 

ich znajomość, przedstawia do zapoznania się rodzicom, podpisane przez ucznia i rodzica 

PZO znajdują się w zeszycie przedmiotowym i stanowią podstawę współpracy na lekcjach 

geografii. 

Magdalena Grodzicka 


