
Przedmiotowe zasady oceniania Geografii
w szkole podstawowej

Założenia do przedmiotowych zasad oceniania

1.Użyteczność
Ocenianie powinno być nakierowane na te wiadomości i umiejętności, których opanowanie przez ucznia 
pozwala osiągnąć założone cele nauczania.

2.Wspomaganie procesu uczenia się inauczania
Ocenianie powinno motywować ucznia oraz skłaniać zarówno ucznia, jak i nauczyciela do wyciągania 
wniosków z dotychczasowejwspółpracy.

3.Wielowątkowość
Proces oceniania powinien stwarzać sytuacje, w których każdy uczeń będzie miał możliwość 
zademonstrowaniaswojej wiedzy, kreatywności ioryginalności.

4.Otwartość
Kryteria oceniania powinny być zrozumiałe i jawne, a wyniki – dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych. Proces oceniania powinien być otwarty na analizę i weryfikację.

5.Pewność wnioskowania
Materiał zgromadzony w procesie oceniania powinien gwarantować pewność co do umiejętności ucznia.

6.Spójność wewnętrzna
Każdy składnik zasad oceniania powinien być zgodny ze standardami nauczania, standardami oceniania 
oraz z programem rozwoju szkoły. 



Formy i zasady bieżącego oceniania 

Prace pisemne w klasie
Forma Zakres treści nauczania Uwagi

Prace klasowe , sprawdzia-ny(1 h 
lekcyjna) 

jeden dział obszerny lub dwa 
mniejsze działy 

Kartkówki (do 20 min) materiał nauczania z trzech ostatnich
lekcji 

Kartkówki mogą pojawiać się co 3 
lekcje i nie muszą być 
zapowiedziane.

Prace pisemne w domu
Forma Zakres treści nauczania Uwagi

Pisemne prace domowe materiał nauczania z bieżącej lekcji 
lub przygotowaniemateriału 
dotyczącego nowego tematu 
(nauczanie odwrócone)

Prowadzenie zeszytu ćwiczeń  zgodnie z tematami lekcji

Inne prace domowe •prace badawcze
•referaty
•zadania związane z projektami 
edukacyjnymi–wykonywanie 
plakatów, prezentacji Power Point 
do bieżącego materiału

Odowiedzi ustne
Forma Zakres treści nauczania Uwagi

Ustne sprawdzenie wiadomości materiał nauczania z trzech ostatnich
lekcji

Pytania aktywne lekcja bieżąca lub lekcje 
powtórzeniowe

Referowanie pracy grupy lekcja bieżąca lub lekcje 
powtórzeniowe

Praca na lekcji bieżący materiał nauczania

Pozostałe przedmiotowe zasady oceniania

1.Pisemne prace klasowe i sprawdziany.

•Pisemne prace klasowe są obowiązkowe.
•W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń musi napisać pracę klasową w ciągu dwóch tygodni 
od daty powrotu doszkoły.
•Jeżeli nieobecność jest nieusprawiedliwiona, uczeń przystępuje do pracy klasowej na pierwszej lekcji, na 
którą przyszedł.
•Uczeń ma prawo poprawić pracę klasową. Obie oceny są wpisywane do dziennika, a pod uwagę jest 
brana ocena poprawkowa, nawet jeśli jest niższa odpoprawianej.
•Sprawdziany mogą być częścią całego działu jeśli nauczyciel uzna, że korzystniej dla uczniów będzie 
podzielić materiał na mniejsze części.



2.Kartkówki

Podczas zajęć nauczyciel może zrobić 10 minutową kartkówkę, której wcześniej nie zapowiedział. 
Kartkówki takie obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji i mogą być poprawione w formie odpowiedzi 
ustnej również z 3 ostatnich lekcji.

3.Wymagania na poszczególne oceny szkolne z pracpisemnych

KARTKÓWKI 

−100–91% – bardzo dobry
− 90–71% – dobry
−70–51% –dostateczny
−50–31% –dopuszczający
−30–0% –niedostateczny

SPRAWDZIANY, TESTY, PRACE KLASOWE

−100–93% – celujący
−81–92% – bardzo dobry
− 65–80% – dobry
−45–64% –dostateczny
−44–30% –dopuszczający
−29–0% –niedostateczny

4.Odpowiedzi ustne

•Przy wystawianiu oceny za odpowiedź ustną nauczyciel jest zobowiązany do udzielenia uczniowi 
informacji zwrotnej.
•Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej bez usprawiedliwienia raz w półroczu. 
Nieprzygotowanie zgłasza nauczycielowi przed lekcją lub na jej początku, zanim nauczyciel wywoła go 
do odpowiedzi.
•Kolejne nieprzygotowanie może zgłosić uczeń uczęszczający do dwóch szkół (np. muzycznej), w okresie 
odbywających się przesłuchań i egzaminów albo reprezentujący szkołę w ważnych konkursach 
artystycznych lub zawodach sportowych.

5.Prace domowe

•Uczeń ma prawo nie wykonać w półroczu jednej pracy, ale musi ją uzupełnić na następną lekcję.
•Zadania związane z realizacją projektu edukacyjnego reguluje rozporządzenie o ocenianiu.

6.Praca nalekcji

Uczeń może otrzymać ocenę celującą, jeżeli:

•aktywnie uczestniczy w lekcji z zadawaniem pytań aktywnych,
•przygotuje materiały dodatkowe (prezentacje, modele, referaty)
•bierze udział w konkursach geograficznych 
•Uzyska odpowiednią ilość punktów na teście/sprawdzianie (od 93 do 100%)

Uczeń może otrzymać za aktywność, pracę domową i przygotowanie do zajęć „+” lub „-”. 3 plusy to 
ocena bardzo dobra, 3 minusy to ocena niedostateczna. Oceny te wpisywane są jako oceny za aktywność, 



pracę domową lub pracę na lekcji

7.Inne ważne informacje

1.Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2.Każdy uczeń powinien otrzymać w semestrze minimum 3 oceny. 
3.Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją
4.Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji może być nieklasyfikowany. 
5.Uczeń nie ma prawa do ściągania na sprawdzianach i klasówkach, takie ewidentne próby kończą się 
oceną niedostateczną.
6.Kartkówki mogą obejmować swoim zakresem trzy ostatnie lekcje i nie muszą być wcześniej 
zapowiadane.
7.Za nieodrobienie pracy domowej zadanej na poprzedniej lekcji uczeń otrzymuje ” -” 3 minusy to ocena 
niedostateczna.
8.Za brak zeszytu ćwiczeń na zajęciach oraz nieodrobienie zadań ze zrealizowanych tematów uczeń 
otrzymuje ” -” 3 minusy to ocena niedostateczna.
9.Osiągnięte sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych wpływają na podwyższenie oceny z 
przedmiotu.
10.Oceny uzyskane zgodnie z przedmiotowym system oceniania nie mogą być zmienione drogą 
administracyjną.
11.Uczeń ma prawo (obowiązek) zgłosić dyrektorowi szkoły fakt naruszania przez nauczyciela 
przedmiotowego systemu oceniania.
12.Wszelkie kwestie nieuregulowane przedmiotowym systemem oceniania rozstrzyga nauczyciel, a 
kwestie sporne dyrektor szkoły. 

Sprawdzenie i ocenianie sumujące postępy ucznia

Podsumowaniem edukacyjnych osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym są ocena śródroczna i ocena 
roczna. Wystawia je nauczyciel po uwzględnieniu wszystkich form aktywności ucznia oraz wagi ocen 
cząstkowych. Oceny te nie są średnimi z ocen cząstkowych.

Przedmiotowe zasady oceniania zostały opracowane na podstawie wytycznych zawartych w 
Rozporządzeniu MEN z dnia 10 czerwca2015 r. (poz. 843) w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczyw szkołach publicznych, a także 
Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2016 r. (poz. 1278) zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w 
szkołach publicznych a także w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania.


