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OCENIANIE PRZEDMIOTOWE – GEOGRAFIA 

I. Cele ogólne oceniania  

 

1. Rozpoznawanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia, wiadomości  
i umiejętności w stosunku do wymagań programowych.  
2. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.  

3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.  

4. Przekazanie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach dziecka.  

5. Dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania.  

6. Prawidłowości doboru metod  pracy z uczniem.  
 
   Przedmiotem oceniania są: 
 
- wiadomości, 
- umiejętności, 
- postawa ucznia i jego aktywność. 
 

II. Formy aktywności podlegającej ocenie:  
 

 dłuższe wypowiedzi ustne ( przynajmniej dwa razy  w półroczu)  
 wypowiedzi pisemne:  

- kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji  
- sprawdziany podsumowujące działy  
- sprawdziany okresowe (śródroczne lub całoroczne)  

 aktywność na lekcjach  
 znajomość mapy Polski i świata  
 prace domowe  
 zeszyty ćwiczeń  
 zeszyty przedmiotowe  
 prace dodatkowe (referaty, prezentacje, opracowania projektów, plansze tematyczne, 

prace plastyczne, albumy) 
 udział w konkursach szkolnych, powiatowych i wojewódzkich  

III.  Sposoby informowania ucznia o ocenie cząstkowej z danej formy aktywności  

Forma aktywności  Sposoby informowania  Częstotliwość 

Odpowiedź ustna  Ustnie po odpowiedzi Przynajmniej 2x w półroczu 

Praca domowa 
Ustnie lub pisemnie na 
pracy pisemnej 

W zależności od omawianego 
materiału 

Prowadzenie 
zeszytu ćwiczeń 

Pisemnie w ćwiczeniach Przynajmniej 2x w półroczu 

Prace dodatkowe Ustnie lub pisemnie 
W zależności od omawianego 
materiału 

Praca w grupie Ustnie pod koniec lekcji 
Na zakończenie lekcji, na której 
wystąpiła ta forma pracy 

Aktywność 
 
Ustnie 
 

Na każdej lekcji  

 



  

 Nieobecność ucznia na lekcji nie zwalnia go z przygotowania się do lekcji i możliwości 
odpowiedzi lub pisania kartkówki.  

 Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje ucznia znajomość treści z trzech ostatnich tematów.  

 Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed lekcją, bez żadnych konsekwencji jeden raz w ciągu 
półrocza nieprzygotowania do lekcji [np] (z wyjątkiem zaplanowanych sprawdzianów i 
lekcji powtórzeniowych), adekwatnie do siatki godzin. Każde następne zgłoszenie jest 
odnotowywane jako kolejne „np.”, a ich ilość wpłynie na ocenę końcową. 

 Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaku (+), który podwyższa ich wartość 
o 0,35 stopnia. Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaku (-), który obniża 
ich wartość o 0,25 stopnia. Oceny ze sprawdzianów, kartkówek, śródroczne i  roczne 
wystawiane są bez znaków. 

IV. Narzędzia sprawdzające stopień opanowania wiadomości i umiejętności. Zasady 
przeprowadzania klasówek, sprawdzianów oraz ustalenie form poprawiania 
oceny. 

Narzędzie  
Zasady 

przeprowadzania 
kartkówek  

Formy poprawiania  
Ilość w 

półroczu  

Sprawdzian  
45 min 

 obejmuje dział lub 
fragment danego 
działu (3 - 4) 
ostatnie tematy  

 zapowiedziany 1 
tydzień przed 
terminem i 
wpisany do e-
dziennika  

 informacja o 
ocenie pisemna na 
pracy  

 sprawdziany do 
wglądu dla 
rodziców na 
spotkaniach 
indywidualnych u 
nauczyciela 
przedmiotu 

 sprawdzenie i 
oddanie tydzień 
po 
przeprowadzeniu 
sprawdzianu  

 uczeń może 
poprawić ocenę 
niedostateczną w 
terminie 
ustalonym z 
nauczycielem, 
nie później niż 2 
tygodnie od 
sprawdzenia i 
omówienia 
sprawdzianu  

do 4 x w 
półroczu 

Kartkówka 
do 15 min 

 obejmuje materiał 
z ostatniego 
tematu  

 nie jest 
zapowiadana  

 informacja o 
ocenie pisemna na 
kartkówce  

 kartkówki do 
wglądu u 
nauczyciela  

 sprawdzenie i 
oddanie w ciągu 
tygodnia  

 nie podlega 
poprawie  

w zależności 
od 
omawianego 
materiału 

 

1. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisać pracę w ciągu 2 tygodni po 
nieobecności w szkole w terminie ustalonym przez nauczyciela (termin ten może ulec 



  

wydłużeniu po bardzo długiej nieobecności w szkole). W przypadku nieobecności ucznia na 
sprawdzianie czy kartkówce  wpisuje się do dziennika  „0”. Oznacza to, że uczeń ma napisać 
zaległą pracę pisemną i wówczas  „0” zostaje zastąpione oceną. 

2. Uczeń, który nie napisze pracy pisemnej w ustalonym terminie otrzymuje ocenę 
niedostateczną.  
 

Przyjmuje się następujący przelicznik % przy ocenianiu prac pisemnych 
 

Ocena  Odsetek punktów 

Celująca 97% i powyżej 

Bardzo dobra 90 % - 100 % 

Dobra 70 % - 89 %  

Dostateczna 50 % - 69 % 

Dopuszczająca 30 % - 49 % 

Niedostateczna Poniżej 29 % 

 
3. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych przez ucznia  

z ocen cząstkowych. Uwzględnia ona „wagę” otrzymanych przez uczniów wyników według 
poniższych kryteriów 

 

Wskaźnik osiągnięć uczniów „Waga” 

Sprawdziany i testy 5 punktów 

Kartkówki 4 punkty 

Odpowiedzi ustne 3 punkty 

Ćwiczenia praktyczne, prace dodatkowe, zadanie, praca na lekcji 2 punkty 

Aktywność na lekcji 1 punkt 

Działalność pozalekcyjna 3 punkty 

Karty pracy 2 punkty 

Projekty edukacyjne  4 punkty 

Testy WSiPnet 3 punkty 

Konkursy 7 punktów 

 
Oceny semestralne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych według 
następującego schematu: 
 
Celujący – średnia ważona od 5,65 
Bardzo dobry - średnia ważona 4,65-5,64 
Dobry - średnia ważona 3,65 – 4,64 
Dostateczny - średnia ważona 2,65 – 3,64 
Dopuszczający - średnia ważona 1,65 – 2,64 
Niedostateczny - średnia ważona 1,64 i poniżej 

 

V. Sposoby informowania uczniów i rodziców 

- Na pierwszej godzinie lekcyjnej zapoznajemy uczniów z zasadami Oceniania 
Przedmiotowego. 

- Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria. 
- Sprawdzone i ocenione sprawdziany i kartkówki rodzice otrzymują do wglądu. 
- Prace pisemne są przechowywane w szkole do końca bieżącego roku szkolnego. 
- Nauczyciel na pierwszym zebraniu informuje rodziców o sposobie oceniania  

z przedmiotu. 



  

- O ocenach  cząstkowych lub końcowych za pierwsze półrocze informuje się rodziców 
na zebraniach rodzicielskich, udostępniając zestawienie ocen lub w czasie indywidualnych 
spotkań z rodzicami. Ponadto rodzice mają wgląd do e-dziennika. 

- Rodzice są  informowani  o ocenach  niedostatecznych śródrocznych  
i końcoworocznych na miesiąc przed klasyfikacją. Pozostałe oceny są znane 2 
tygodnie  przed konferencją klasyfikacyjną. 

- Klasyfikacji  śródrocznej i końcoworocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych. 
- Uczeń ma możliwość poprawy oceny klasyfikacyjnej końcoworocznej. W takim 

przypadku jest zobowiązany do złożenia podania do dyrektora szkoły, napisania testu 
sprawdzającego z całego półrocza lub całego roku szkolnego na 75%, a  po spełnieniu tego 
warunku uczeń przystępuje do odpowiedzi ustnej.  

VI. Wymagania na poszczególne oceny dla uczniów z dysfunkcjami  

W przypadku osób z różnymi dysfunkcjami OP  uwzględnia możliwość odstępstwa od 
ustalonych wytycznych zarówno, co do formy prezentacji wyuczonych treści jak również czasu ich 
eksponowania. Jednakże takie odstępstwo nie zwalnia od obowiązku opanowania przez ucznia 
treści podstawowych, a więc minimalnych określonych w planach wynikowych dla poszczególnych 
klas.  

 uczniowi z dysleksją - wydłuża się czas na wykonanie zadania, pracy pisemnej (docenia się 
przede wszystkim wysiłek włożony w wykonanie różnych zadań)  

 ucznia z dysgrafią - w większym stopniu ocenia się na podstawie wypowiedzi ustnych, w 
pracach pisemnych ocenia się przede wszystkim ich treść (stronę merytoryczną)  

 Uczniowie, którzy posiadają orzeczenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej 
oceniani są według obniżonych kryteriów dostosowanych do ich możliwości. Otrzymują 
ocenę dopuszczającą po uzyskaniu 20% punktów testu, sprawdzianu lub kartkówki. 

              
100% - 81% - ocenę bardzo dobrą 
80% - 61% - ocenę dobrą 
60% - 40% - ocenę dostateczną  

 
 

VII. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie 
II gimnazjum 

 
Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który:  
- opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące   
  efektem jego samodzielnej pracy,  
- prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią geograficzną,  
- formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,  
- stosuje swoje wiadomości w sytuacjach nietypowych,  
- samodzielnie planuje i przeprowadza obserwacje meteorologiczne i astronomiczne,  
- bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,  
- wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią,  
- w pracach pisemnych osiąga 97% punktów możliwych do zdobycia i w pełni odpowiada na  
   dodatkowe pytania,  
- odnosi sukcesy w konkursach geograficznych.  
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  
- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,  
- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów  w nowych  
  sytuacjach, 
- wykazuje się biegłą znajomością mapy fizycznej i gospodarczej Polski,  
- porównuje cechy społeczno – gospodarcze regionów Polski na podstawie danych statystycznych i  
  map, 
- dostrzega związki własnego regionu z innymi obszarami,  
- wykazuje się znajomością tradycji i kultury polskiej wśród mieszkańców różnych regionów,  
- samodzielnie opracuje monografię własnej miejscowości z wykorzystaniem różnych źródeł  
   informacji  
- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,  
- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 90% do 96% punktów możliwych do 
zdobycia  



  

 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
- opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i użyteczne w  
   szkolnej i pozaszkolnej działalności, 
- dostrzega, nazywa i wyjaśnia związki przyczynowo- skutkowe na obszarze Polski, 
- dostrzega i opisuje zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Polski,  
- odczytuje główne cechy klimatu z wykresów lub tabel,  
- potrafi obliczyć czas strefowy i słoneczny,   
- podaje przykłady współzależności środowiska przyrodniczego i sposobów gospodarowania na  
  obszarze Polski  
- wielostronnie charakteryzuje cechy społeczno – gospodarcze Polski oraz poszczególnych regionów  
  za pomocą map tematycznych,  
- sprawnie posługuje się poznaną terminologią i mapami,  
- jest aktywny na lekcji,  
- w pracach pisemnych osiąga od 70% do 89% punktów.      
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  
- opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu  
  geografii, oraz takie które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych i  
  wykorzystuje je przy niewielkiej pomocy nauczyciela,  
- potrafi omówić położenie geograficzne Polski,  
- w stopniu zadowalającym potrafi samodzielnie korzystać z mapy,  
- potrafi charakteryzować środowisko przyrodnicze każdej krainy geograficznej Polski,  
- wykazuje zróżnicowanie przestrzenne gospodarki Polski,  
- wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym,  
- w przypadku prac pisemnych osiąga od 50% do 69% punktów.  
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  
- opanował jedynie minimum wiedzy i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają 
one  możliwości dalszego kształcenia,  
- większość ćwiczeń i poleceń wykonuje z pomocą nauczyciela,  
- potrafi omówić położenie geograficzne Polski,  
- wie, że Polska jest krajem wybitnie nizinnym, 
- potrafi w niewielkim stopniu korzystać z mapy,  
- tylko z pomocą nauczyciela jest w stanie określić współrzędne geograficzne,  
- na pytania dotyczące mapy, pogody rozmieszczania ludności odpowiada jedynie z pomocą  
  nauczyciela,  
- jest mało aktywny na lekcji,  
- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 30% do 49% punktów.  
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  
- nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, koniecznymi do  
  dalszego kształcenia,  
- wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych,  
- nie podejmuje próby rozwiązywania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy 
nauczyciela, 
- nie potrafi czytać map tematycznych Polski,  
- nie potrafi opisywać klimatu Polski,  
- nie posiada umiejętności opisywania głównych cech społecznych i gospodarczych własnego 
regionu,  
- wykazuje się bierną postawą na lekcji,  
- w przypadku prac pisemnych osiąga poniżej 29% punktów.  
 

VIII. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie 
III gimnazjum 

 
Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który:  
- opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące   
  efektem jego samodzielnej pracy,  
- prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią geograficzną,  
- formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,  
- stosuje swoje wiadomości w sytuacjach nietypowych,  
- samodzielnie planuje i przeprowadza obserwacje meteorologiczne i astronomiczne,  
- bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,  



  

- wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią,  
- w pracach pisemnych osiąga 97% punktów możliwych do zdobycia,  
- odnosi sukcesy w konkursach geograficznych.  
   
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  
- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,  
- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów  w nowych  
  sytuacjach, 
- wykazuje się biegłą znajomością mapy fizycznej świata,  
- potrafi charakteryzować środowisko przyrodnicze dowolnego obszaru świata na podstawie map i  
  innych źródeł,  
- charakteryzuje poziom rozwoju społeczno – gospodarczego i struktury gospodarki na podstawie  
  danych statystycznych, 
- potrafi oceniać wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze, 
- dostrzega pozytywne i negatywne skutki globalizacji,  
- szacuje nasilenie problemów społecznych występujących na świecie,  
- rozwiązuje zadania astronomiczne,  
- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,  
- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 90% do 96% punktów możliwych do 
zdobycia  
   
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
- opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i użyteczne w 
szkolnej i pozaszkolnej działalności, 
- dostrzega, nazywa i wyjaśnia problemy społeczne i gospodarcze na świecie,  
- dostrzega i opisuje zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Ziemi,  
- sprawnie posługuje się pojęciami geograficznymi,  
- zna procesy prowadzące do globalizacji gospodarki,  
- podaje przyczyny i skutki konfliktów na świecie,  
- porównuje treści map geograficznych, 
- jest aktywny na lekcji,  
- w pracach pisemnych osiąga od 70% do 89% punktów.      
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  
- opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu  
  geografii, oraz takie które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych i  
  wykorzystuje je przy niewielkiej pomocy nauczyciela,  
- wymienia przyczyny zróżnicowania przestrzennego środowiska przyrodniczego kontynentów i  
  państw,   
- wykazuje zrozumienie podstawowych procesów gospodarczych i społecznych na świecie, na  
  poszczególnych kontynentach   
- charakteryzuje kraje pod względem gospodarczym i społecznym,  
- odczytuje informacje z map tematycznych,  
- wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym,  
- w przypadku prac pisemnych osiąga od 50% do 69% punktów.  
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  
- opanował jedynie minimum wiedzy i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają 
one możliwości dalszego kształcenia,  
- większość ćwiczeń i poleceń wykonuje z pomocą nauczyciela,  
- potrafi w niewielkim stopniu korzystać z mapy,  
- wskazuje główne cechy ukształtowania kontynentów i omawianych krajów,  
- na pytanie dotyczące mapy, pogody i klimatu, krajobrazów, kontynentów odpowiada jedynie za  
   pomocą nauczyciela, 
- potrafi wymienić główne problemy współczesnego świata,  
- jest mało aktywny na lekcji,  
- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 30% do 49% punktów.  
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  
- nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, koniecznymi do  
  dalszego kształcenia,  
- wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych,  
- nie podejmuje próby rozwiązywania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy 
nauczyciela, 



  

- nie potrafi czytać mapy,  
- nie potrafi wskazać głównych cech ukształtowania kontynentów i omawianych krajów  
- wykazuje brak orientacji w zróżnicowaniu poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego  
  kontynentów, krajów,  
- nie potrafi wymienić problemów społecznych i gospodarczych współczesnego świata,  
- wykazuje się bierną postawą na lekcji,  
- w przypadku prac pisemnych osiąga poniżej 29% punktów.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


