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Opracowano na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku. Prawo Oświatowe (Dz.U.2017.59) 

2. Rozporządzenie z dnia 3.082017 w sprawie szczegółowych warunków i 

sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  w 

szkołach publicznych (Dz.U.2017.1651). 

 

 

 



 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

 

1. Nazwa przedmiotu: geografia 

2. Imię i nazwisko nauczyciela: Łukasz Wasiniewski 

3. Klasy objęte systemem: dla klas V, VII, VIII szkoły podstawowej i III 

gimnazjum  

4. Zasady sprawdzania i oceniania postępów ucznia: 

 sprawdziany pisemne po każdym głównym dziale. 

 odpowiedz ustna, w której oceniana jest: znajomość podstawowych praw i 

terminów geograficznych, zastosowanie fachowego słownictwa 

geograficznego w wypowiedzi, umiejętność stosowania porównań i 

dokonywanie klasyfikacji zjawisk geograficznych, umiejętność 

formułowania samodzielnych wniosków. 

 systematyczne odrabianie zadań domowych.  

 waga procentowa na poszczególne oceny: 

 0%-30%       niedostateczny, 

 31%- 50%    dopuszczający,  

51% - 70%    dostateczny,  

71% - 90%    dobry,  

91% - 100%   bardzo dobry,  

100% + zada dodatkowe - celujący 

 wagi ocen za:  

- sprawdziany (prace klasowe) 4. Poprawa 4 

- odpowiedź ustna, kartkówki, testy próbne 3. Poprawa 3 

- znajomość i czytanie map 2 poprawa 2 

- zeszyt ćwiczeń 2 (w wyjątkowych sytuacjach poprawa 2) 

- zadanie domowe, aktywność, prezentacje 1. Poprawa 1 



- konkurs geograficzny etap szkolny 3 

- konkurs geograficzny etap rejonowy 5 

- konkurs geograficzny etap wojewódzki 6 

5. Zasady zaliczania obowiązkowych form aktywności w przypadku 

nieobecności. Uczeń w przypadku nieobecności usprawiedliwionej 

podczas sprawdzianu, podchodzi do zaliczenia w przeciągu dwóch 

tygodni od momentu pojawienia się w szkole. Uczeń z nieobecnością 

nieusprawiedliwioną otrzymuje ocenę niedostateczną zalicza ją w ciągu 

tygodnia na ocenę dopuszczającą.  

 

6. Zasady poprawiania ocen: 

 Uczeń powinien podejść do poprawy w przeciągu dwóch tygodni po 

uzyskaniu oceny. 

 Uczeń ma prawo poprawić prawie - każdą uzyskaną ocenę. W przypadku 

poprawiania oceny z pracy pisemnej uczeń poprawia ją ustnie ( w 

sporadycznych przypadkach – pisemnie) 

 Nauczyciel daje uczniowi możliwość poprawy prac pisemnych z oceny 

niedostatecznej na dopuszczającą, dostateczną, dobrą czy bardzo dobrą.  

 Jeśli uczeń korzysta z niedozwolonych pomocy w czasie pracy klasowej 

lub zakłóca spokój, to otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej 

poprawienia.  

 Uczniowi w klasie pierwszej przysługują dwie kropki w semestrze, w 

klasie drugiej i trzeciej jedna kropka w semestrze. Każde kolejne 

nieprzygotowanie do zajęć jest karane kolejną oceną niedostateczną. 

7. Sposób ustalania oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej.  

Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen 

cząstkowych z uwagi na zróżnicowaną wagę ocen jednak w klasyfikacji 

rocznej (śródrocznej) uczeń nie może uzyskać oceny niższej niż: 

 dopuszczająca jeśli uzyska średnią ocen bieżących wyższą niż 1,7 

 dostateczna jeśli uzyska średnią ocen bieżących wyższą niż 2,7 

 dobra jeśli uzyska średnią ocen bieżących wyższą niż 3,7 

 bardzo dobra jeśli uzyska średnią ocen bieżących wyższą niż 4,7 

 celująca jeśli uzyska średnią ocen bieżących wyższą niż 5,6 

Ocena dopuszczająca może uwzględnić aspekt społeczno – wychowawczy.  



8. Uczniowie z odpowiednimi dokumentami z Poradni Psychologiczno 

Pedagogicznej są oceniani zgodnie ze wskazaniami tej instytucji. 

 

9. Tryb odwołania się od oceny  rocznej.  

 

Rodzic lub uczeń mogą zgłosić w terminie 2 dni roboczych po 

zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych zastrzeżenie do 

dyrekcji szkoły, jeśli uznają, iż ocena roczna została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny. 

 

Ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z geografii 

1. Ocenę niedostateczną – otrzymuje uczeń, który nie opanował 

wiadomości i umiejętności wymaganych w programie nauczania. 

2. Ocenę dopuszczającą – otrzymuje uczeń, który opanował jedynie 

minimum wiedzy i umiejętności, a większość ćwiczeń i poleceń wykonuje 

z pomocą nauczyciela. 

3. Ocenę dostateczną - otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i 

umiejętności wymagane w programie nauczania w stopniu 

zadowalającym i wykorzystuje je przy niewielkiej pomocy nauczyciela 

oraz posiada wiedzę i umiejętności na ocenę dopuszczającą. 

4. Ocenę dobrą - otrzymuje uczeń pracujący samodzielnie i mający wiedzę 

oraz umiejętności na ocenę dostateczną 

5. Ocenę bardzo dobrą – otrzymuje uczeń, który opanował cały materiał 

przewidziany w programie nauczania, ma wiedzę i umiejętności na ocenę 

dobrą. 

6. Ocenę celująca – otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności 

wykraczają poza zakres materiału przewidzianego w programie nauczania 

danej klasy, ma wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą  

 


