
GEOGRAFIA 
 

PRZEDMIOTOWE  ZASADY OCENIANIA 

 

                               na czas nauki w szkole oraz  nauki zdalnej  

 

 

          PZO opracowano w oparciu o Wewnątrzszkolne  Zasady Oceniania  

uwzględniając  główne ramy i cele kształcenia. Przedmiotem oceniania są: 

   - wiadomości 

   - umiejętności 

   - postawa ucznia i jego aktywność 

 

W czasie kształcenia geograficznego uczeń powinien osiągnąć następujące 

umiejętności: 
 

1.Posługiwanie się ze zrozumieniem terminologią geograficzną 

2. Gromadzenie, analizowanie, prezentowanie wiedzy pochodzącej z różnych źródeł: 

     mapy, tabele, diagramy, dane statystyczne... 

3. Lokalizowanie miejsc na Ziemi i orientowanie się w ich wzajemnym położeniu  

    za pomocą mapy. 

4. Zdobywanie wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu : przyroda- człowiek- gospodarka 

5. Przewidywanie zmian w przyrodzie wskutek działalności gospodarczej człowieka 

6. interpretacja  i ocenianie w kategoriach geograficznych, działalności gospodarczej, 

    społecznej i politycznej 

7. Rozwiązywanie zadań o charakterze problemowym 

 

Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 
 

1.Prace klasowe:  pisemne odpowiedzi lub test on-line obejmujący  materiał z działu,             

   zapowiadany  z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

2. Kartkówki pisemne lub on-line obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji 

    bez    zapowiadania. 

3. Odpowiedź ustna, przy dwóch godzinach lekcyjnych w tygodniu, obejmująca materiał 

    z trzech ostatnich lekcji. 

4. Sprawdzian z orientacji na mapie, z określonej części świata w formie mapy konturowej      

     zapowiadany  na pierwszej lekcji. 

5. Zadanie  np. zadanie wykonane samodzielnie w zeszycie ćwiczeń . 

6. Prace dodatkowe ucznia oceniana za pomocą plusów  za: 

    - krótkie wypowiedzi na lekcji  

    - pracę w grupie  

    - udział w dyskusji  

    - karty pracy  

    - merytoryczna zawartość oraz staranność  zeszytu przedmiotowego 

    - quizy on-line 

    - ciekawostki, dodatkowe zadania 

    - ćwiczenia na lekcji lub on-line 



    

   Brak przygotowania do lekcji, brak zeszytu przedmiotowego lub  zeszytu ćwiczeń skutkuje 

wpisem minusa do tabeli sumującej  w zeszycie przedmiotowym ucznia.  

Ilość plusów decyduje o ocenie: 

 

6 plusów - ocena celująca 

5 plusów - ocena bardzo dobra 

4 plusy - ocena dobra 

3 plusy - ocena dostateczna 

2 plusy - ocena dopuszczająca 

 

7. Projekt raz w semestrze w formie: plakat, broszura, album, model, makieta, prezentacja                  

multimedialna  przy zabezpieczeniu sprzętu we własnym zakresie ucznia. 

8. Finalista lub laureat konkursów rejonowych  otrzymuje ocenę celującą na semestr. 

Kryteria oceniania : 

 
1. Oceny dokonuje się wg skali od 1do 6. 

2. Zakres wiadomości i umiejętności określają wymagania na poszczególne oceny 

    udostępniane uczniom. 

3. Uczeń otrzymuje minimum 1 ocenę z każdej formy oceniania w semestrze. 

4. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w ciągu dwóch tygodni. 

5. Prace pisemne są obowiązkowe, w przypadku  nieobecności usprawiedliwionej 

    uczeń przystępuje do pracy w ciągu dwóch tygodni od momentu powrotu do 

    szkoły po uprzednim uzgodnieniu terminu z nauczycielem. 

6. W przypadku nie przystąpienia ucznia do danej formy oceniania nauczyciel ma 

    prawo wystawić ocenę niedostateczną. 

7. Opuszczenie przez ucznia 50% zajęć bez usprawiedliwienia stanowi podstawę do jego 

    nieklasyfikowania z przedmiotu. ! 

8.  Zasady wystawiania ocen semestralnych i rocznych określają  WZO. 

9.  Jeśli uczeń w trakcie prac pisemnych korzysta z niedozwolonych pomocy - otrzymuje 

     ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawienia. 

10. Uczeń ma prawo poprawić dwie oceny w semestrze z wybranych przez siebie form 

      w ciągu dwóch tygodni od momentu oddania pracy przez nauczyciela, poza systemem 

      lekcyjnym. 

11. Uczeń może otrzymać ocenę wyższą od proponowanej pod warunkiem, że skorzysta 

      z przewidywanych w PZO popraw, jeżeli nie uczynił tego przed proponowaniem oceny. 

12. W przypadku nieobecności ucznia na jednych zajęciach, uczeń ma obowiązek 

      uzupełnić dany materiał na następną lekcję . Jeśli nieobecność jest dłuższa 

      i usprawiedliwiona, to nauczyciel wyznacza termin uzupełnienia materiału. 

13. Oceny są jawne , oparte na kryteriach oceniania. 

14. Uczeń ma prawo do dodatkowych konsultacji  z  nauczycielem w wyznaczonym 

      terminie. 

15. Raz w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do  lekcji bez  

      podania   przyczyny. 

 

 

 

 



Sposoby informowania uczniów i rodziców. 
 

1. Zapoznanie uczniów z PZO na pierwszej lekcji. 

2. Zapoznanie rodziców z PZO - umieszczenie na stronie internetowej szkoły. 

3. lnformacje  o ocenach cząstkowych na bieżąco w dzienniku elektronicznym. 

4. Wszystkie prace pisemne są przechowywane w teczkach w gabinecie i udostępnione  

    do wglądu  uczniom i rodzicom. 

5. Indywidualne konsultacje po wcześniejszym ustaleniu terminu. 

6. W przypadkach uzasadnionych rodzice otrzymują informacje pisemnie. 

 

Wagi poszczególnych ocen: 

 
               3pkt                2  pkt                     1pkt 

 

prace klasowe 

 

kartkówki, odpowiedź  ustna 

 

aktywność 

 

konkursy przedmiotowe 

 

mapa, projekt 

 

zadania domowe 

 


