
Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu geografia dla klas 5 - 8 

 

I. Formy bieżącego sprawdzania postępów ucznia 

Forma Zakres treści Częstotliwość Zasady 
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sprawdziany 

pisemne 

(trwające 30 

min 

lub dłużej) 

• jeden dział lub połowa 

obszernego działu 

minimum dwa w 

półroczu 

• zapowiadane przynajmniej z tygo-

dniowym 

wyprzedzeniem 

• adnotacja w dzienniku lekcyjnym 

• w miarę możliwości poprzedzone 

lekcją powtórzeniową, na której 

nauczyciel informuje uczniów o 

narzędziach sprawdzających 

kartkówki 

(trwające 

do 15 min) 

• zagadnienia z ostatniego 

tematu lekcji lub z dwóch 

ostatnich tematów 

• minimum 

jedna w półro-

czu 

• zapowiedziane lub niezapowie-

dziane 
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o
m

o
w

e 

pisemne 

• materiał nauczania z bieżą-

cej lekcji lub przygotowanie 

materiału dotyczącego no-

wego tematu 

• minimum 

jedna w półro-

czu 

• ocenie może podlegać wybiórczo 

kilka prac 

w innej for-

mie 

• prace badawcze, np.: pro-

wadzenie doświadczeń, 

wykonywanie modeli 

• prace dodatkowe, np.: 

wykonywanie plakatów, 

planszy, pomocy dydaktycz-

nych 

3. Odpowiedzi ust-

ne 
• dana partia materiału 

minimum jedna 

w półroczu 
• bez zapowiedzi 

4. Praca na lekcji 

(indywidualna 

lub zespołowa) 

• bieżący materiał nauczania 

minimum dwie 

oceny 

w półroczu 

 

• ocenie podlegają: aktywność, zaan-

gażowanie, umiejętność pracy samo-

dzielnej oraz praca w grupie 
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II. Pozostałe ustalenia dotyczące sposobów bieżącego sprawdzania postępów ucznia 

1. Sprawdziany pisemne 

• Sprawdziany pisemne są obowiązkowe. 

• Uczeń, który nie zgłosił się na sprawdzian z przyczyn usprawiedliwionych, musi przystąpić do niego 

w ciągu dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły. 



• Jeżeli nieobecność na sprawdzianie jest nieusprawiedliwiona, uczeń przystępuje do niego na pierw-

szej lekcji, na którą przyszedł. 

• Każdy uczeń na własną prośbę ma prawo jeden raz w półroczu pisać sprawdzian poprawkowy (for-

mę oraz termin ustala z nauczycielem). Pod uwagę jest brana ocena poprawkowa. 

• Sposób oceniania sprawdzianów: 

100% celujący 

99–91% bardzo dobry 

90–71% dobry 

70–51% dostateczny 

50–30% dopuszczający 

30% niedostateczny 

2. Kartkówki 

Nieobecność ucznia na kartkówce nie zobowiązuje go do zaliczania danej partii materiału. 

3. Odpowiedzi ustne 

• Przy wystawieniu oceny za odpowiedź ustną nauczyciel powinien przekazać uczniowi informację 

zwrotną. 

• Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej bez usprawiedliwienia jeden raz  

w półroczu. W przypadkach losowych, na prośbę rodzica, może być nieprzygotowany po raz drugi.  

O powyższym fakcie uczeń jest zobowiązany poinformować nauczyciela na początku lekcji. 

4. Praca na lekcji 

Uczeń może otrzymać za aktywność ocenę celującą, jeżeli samodzielnie zaprojektuje i przeprowadzi 

doświadczenie oraz sformułuje wnioski. 

 

III. Sprawdzenie i ocenianie sumujące postępy ucznia 

Uczeń otrzymuje za swoje osiągnięcia w danym roku szkolnym oceny: śródroczną i roczną. Wystawia 

je nauczyciel na podstawie wagi ocen cząstkowych ze wszystkich form aktywności ucznia. 

 

IV. Kryteria oceniania z geografii na poszczególne oceny: 

CELUJĄCY:  

- pełne rozumienie wiadomości programowych i na ich podstawie operowanie treściami programo-

wymi,  

- samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą geograficzną w teorii i praktyce,  

- odpowiedzi ustne i pisemne świadczące o opanowaniu wiedzy we właściwym zakresie problemo-

wym,  

- posługiwanie się poprawnym językiem geograficznym,   

- swobodne operowanie faktami, dostrzeganie między nimi związków, ukazywanie związków między 



zjawiskami z różnych dziedzin życia,   

- aktywność na lekcjach,   

- systematyczność i pilność w nauce,  

- laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim oraz laureat lub finali-

sta ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi  

na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty.   

BARDZO DOBRY:   

- materiał został opanowany we właściwym zakresie problemowym,   

- samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą geograficzną w teorii i praktyce (odpowiedzi nie 

wychodzą poza obowiązujący program nauczania),   

- duża szczegółowość w przedstawianiu faktów geograficznych,   

- podejmowanie samodzielnej oceny zjawisk i faktów geograficznych,   

- duża aktywność na zajęciach,   

- w pracach pisemnych i w wypowiedziach ustnych właściwe używanie terminologii geograficznej,  

- systematyczność i pilność w nauce,  

- spełnia wymagania wg kryterium na oceny niższe.   

DOBRY:  

- materiał nie został w pełni opanowany i zrozumiany,   

- materiał opanowany w zakresie podstaw programowych,  

- w odpowiedziach ustnych lub pisemnych występują drobne błędy rzeczowe i merytoryczne, 

- ograniczona umiejętność analizy problemu,  

- poprawne stosowanie słownictwa i terminologii geograficznej,   

- poprawne rozumienie i stosowanie pojęć geograficznych,   

- poprawne przedstawianie związków przyczynowo-skutkowych,  

- spełnia wymagania wg kryterium na oceny niższe . 

DOSTATECZNY:   

- materiał został opanowany i zrozumiany w zakresie podstawowych wiadomości,  

- odpowiedzi ustne i pisemne tylko częściowo odpowiadają podstawowym zagadnieniom, 

- zdarza się błędne używanie terminologii geograficznej,   

- sporadyczne używanie właściwych pojęć,  

- niesamodzielność i odtwórczość w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych,   

- bierna postawa na zajęciach,   

- w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych ubogie słownictwo, błędne stosowanie terminologii 

geograficznej,  

- spełnia wymagania wg kryterium na ocenę niższą.  

 



DOPUSZCZAJĄCY:  

- materiał został opanowany tyko w zakresie koniecznych wiadomości,   

- ograniczone, częściowe przedstawianie pojęć geograficznych,   

- poprawne rozumienie treści programowych przy znacznej pomocy nauczyciela,  

- niewielkie umiejętności posługiwania się wiedzą w teorii i w praktyce,   

- zaburzona umiejętność wskazywania związków przyczynowo-skutkowych,  

- liczne błędy w rozumieniu i używaniu pojęć geograficznych,   

- umiejętność właściwego doboru materiału, ograniczenie się do jednej płaszczyzny, częściowe od-

wrócenie procesu geograficznego,  

- ubogie słownictwo, pełne uproszczeń i nieścisłości,   

- sporadyczna aktywność na lekcjach,   

- sporadyczne przygotowywanie się do zajęć,   

- odpowiedzi pisemne i ustne w dużej części nie na temat.  

 NIEDOSTATECZNY:  

- otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań wg kryterium na ocenę dopuszczającą. 

 

Przedmiotowe zasady oceniania z geografii zostały opracowane w oparciu o:   

a) Podstawę programową,   

b) Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa, wydawnictwa Nowa Era, 

autorstwa E.M. Tuz i B. Dziedzic,   

c) Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

 


