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PR Z EDM I OTO W Y     SY STEM    OCEN IAN I A   

Z  GEO G R AFI I  

 

Przedmiotowy system oceniania z geografii opracowany został oparciu o: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

2. Podstawę programową z geografii dla szkoły podstawowej 

3. Program nauczania geografii -  "Planeta Nowa" autorstwa M.  Tuz i B.  Dziedzic 

4. WSO Szkoły Podstawowej w Albigowej 

 

W kwestiach nie regulowanych przez PSO stosuje się WZO(WSO). 

 

I. Cele oceniania wewnątrzszkolnego: 

1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie. 

2. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji. 

3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy. 

4. Dostarczenie rodzicom bieżącej informacji o osiągnięciach ich dzieci oraz trudnościach lub 

specjalnych uzdolnieniach – wskazanie kierunków dalszej pracy. 

5. Dostarczenie nauczycielowi możliwie precyzyjnej informacji o poziomie osiągania 

przyjętych celów kształcenia. 

    6.  Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-           

wychowawczej. 

Przedmiotem oceny są wiadomości i umiejętności zdobyte przez ucznia zgodnie z treściami 

zawartymi w podstawie programowej. 

 

II. Zasady oceniania i klasyfikacji 

1.  Uczniowie w toku zajęć lekcyjnych mogą otrzymywać oceny cząstkowe za: 

• krótkie sprawdziany wiedzy – kartkówki; 

• odpowiedź ustną ; 

• sprawdzian wiadomości po zakończonym dziale; 

• samodzielnie wykonaną pracę domową; 

• aktywność na lekcji np. udział w dyskusjach; prezentowanie pracy grupy; prezentację 

dłuższych wypowiedzi popartych literaturą; (lub jej brak); 

• przygotowanie do lekcji (przynoszenie podręczników, zeszytów przedmiotowych i 

zeszytów ćwiczeń); 

• kontrola zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń 

• wykonanie prac dodatkowych (zaproponowanych przez ucznia lub wskazanych przez 

nauczyciela),  

• osiągnięcia w konkursach 
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2.  Oceny poparte są informacją o postępach ucznia, w których także oceniana jest „postawa” tzn.: 

» aktywna praca na lekcji: samodzielna, odkrywcza, kreatywna; 

» systematyczność w przygotowaniu się do lekcji; 

» samodzielność pracy na lekcji; 

» umiejętność współpracy w grupie; 

» praca domowa – jej rzetelność, estetyka, zgodność z tematem i samodzielność wykonania; 

» prezentacja dodatkowej wykonanej przez ucznia pracy; 

» frekwencja na zajęciach; 

» prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń; 

» udział w konkursach; 

3.  Sprawdziany są dla uczniów obowiązkowe i zapowiadane przynajmniej z tygodniowym 

wyprzedzeniem (fakt ten jest odnotowany w dzienniku elektronicznym). Sprawdziany będą 

przeprowadzane po opracowanym dziale przedmiotu lub w miarę potrzeb. Jeżeli uczeń opuścił 

sprawdzian ustala z nauczycielem ponowny termin (nie dłuższy niż 2 tygodnie od powrotu do 

szkoły). 

4. Nauczyciel może przeprowadzać kartkówki bez zapowiedzi z zakresu materiału maksymalnie 

obejmującego 3 ostatnie tematy lekcyjne. Kartkówki zapowiadane przez nauczyciela obejmują 

maksymalnie 4 tematy. 

5.  Uczeń może poprawić każdą ocenę niedostateczną ze sprawdzianu/kartkówki. Ma również 

prawo do poprawy 2 innych ocen cząstkowych  w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania. Poprawa 

ta jest dobrowolna, odbywa się poza lekcjami. Uczeń poprawia ocenę  tylko raz. O formie i 

terminie poprawy decyduje nauczyciel.  

6. Uczeń ma obowiązek przynoszenia na zajęcia kompletu niezbędnych pomocy do nauki. 

7. Dwa razy w semestrze (przy 2 godz./tyg) uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, które 

obejmuje, brak zeszytu ćwiczeń, brak zadań/ćwiczeń w zeszycie, na karcie pracy  lub brak 

pracy domowej , bez podania przyczyny.  Nieprzygotowanie nie obejmuje sprawdzianów i 

zapowiedzianych kartkówek oraz powtórzenia materiału. Powinno być zgłoszone po 

sprawdzeniu obecności. Każde nieprzygotowanie  odnotowane jest minusem  „-”(3 minusy to  

ocena niedostateczna). Brak zeszytu przedmiotowego, w którym było zadanie domowe, jest 

równoznaczny z brakiem pracy domowej.  

8. Krótka nieobecność  nie zwalnia ucznia z przygotowania się do zajęć. Jeżeli uczeń był 

nieobecny na 1-2 lekcjach ma obowiązek uzupełnienia notatek, zadań  w zeszycie 

przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń oraz wykonania zadanej pracy domowej.  

9. Aktywność na lekcji jest oceniana za pomocą plusów (i minusów). Zgromadzenie 5-ciu plusów 

odpowiada ocenie bardzo dobrej itd. 

10. Oceny śródroczna  i roczna wystawiane są na podstawie wszystkich ocen cząstkowych (mają 

one różne wagi)  i nie są ich średnią arytmetyczną. Wystawiając oceny klasyfikacyjne brana jest 

pod uwagę średnia ważona. 

11. Na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni 

specjalistycznej nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do ucznia, którego opinia ta 

dotyczy. 
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13. Kryteria oceniania sprawdzianów/testów: 

celujący – 97% -100%  

bardzo dobry - 86% - 96% 

dobry - 71% - 85% 

dostateczny - 51% - 70% 

dopuszczający - 36% - 50% 

niedostateczny - 0% - 35% 

 

Dokładny zakres umiejętności i ocenianych wiadomości został przedstawiony w szczegółowych 

planach wynikowych   

 

III. Sposoby informowania uczniów i rodziców: 

Sposoby informowania uczniów: 

✓ Na pierwszych godzinach lekcyjnych przedmiotu nauczyciel zapoznaje uczniów z PSO.  

✓ Wymagania na poszczególne oceny udostępnione są wszystkim uczniom na stronie 

internetowej szkoły.  

✓ Ocena pracy ucznia jest jawna, umotywowana i systematyczna. O wszystkich stopniach  

uczeń jest informowany w momencie ich wystawiania. 

✓ Uczeń ma prawo poznać ocenę ze sprawdzianu, kartkówki, pracy domowej lub pracy 

długoterminowej w ciągu 2 tygodni.  

✓ Uczeń ma również prawo obejrzeć swoje ocenione prace pisemne.  

 

Sposoby informowania rodziców: 

✓ Wszystkie oceny cząstkowe i klasyfikacyjne udostępniane są na bieżąco w dzienniku 

elektronicznym. 

✓ O postępach w nauce informuje się rodziców także na zebraniach oraz w czasie 

indywidualnych spotkań.  

✓ Informacje o grożącej ocenie niedostatecznej klasyfikacyjnej przekazywane są zgodnie z 

procedurą WSO. 

✓ Prace pisemne są przechowywane do końca roku szkolnego, mogą być udostępnione do 

wglądu rodzicom. 

 

Ocenie podlega praca i postępy – nie zaś stan. Ocenianie ma się przyczynić do rozwoju, ma 

wskazać uczniowi, co osiągnął, co zrobił, ile potrafi (a czego jeszcze nie umie). Ma dostarczyć 

informacji o aktywności, postępach, trudnościach lub też specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

Oceniając wiedzę i umiejętności ucznia, uwzględniane są  również jego indywidualne 

możliwości. Brane jest pod uwagę jego zaangażowanie w pracę na lekcji jak również wysiłek 

włożony w przygotowanie się do zajęć lekcyjnych. 

Sprawdzanie i ocenianie wiadomości i umiejętności uczniów odbywa się na bieżąco przez 

cały rok szkolny. Połączone jest z ocenianiem słownym – przekazywaniem informacji zwrotniej o 

wynikach uczenia się, formułowaniem wskazówek oraz ocenianiem wyrażonym stopniem 

szkolnym. 

 


