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Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) z geografii zostały opracowane 

 na podstawie: 

 Rozporządzenie MEN z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

 oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

 Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej 

(Dz. U. z 2017 r. poz.356). 

 Rozporządzenie MEN z dnia 27.08.2012 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 

 Podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

 Programu nauczania przyrody w szkole podstawowej 

Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania obowiązujących w Zespole Szkół w Barcinie. 

 

I. 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 i nauczania 

Ocenianie powinno motywować ucznia oraz skłaniać zarówno ucznia, jak i nauczyciela 

 do wyciągania wniosków z dotychczasowej współpracy. 

3. Wielowątkowość 

Proces oceniania powinien stwarzać sytuacje, w których każdy uczeń będzie miał możliwość 

zademonstrowania swojej wiedzy, kreatywności i oryginalności. 

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. 



II. CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA OGÓLNE 

 

I. Wiedza geograficzna. 

1. Opanowanie podstawowego słownictwa geograficznego w celu opisywania oraz wyjaśniania 

występujących w środowisku geograficznym zjawisk i zachodzących w nim procesów. 

2. Poznanie wybranych krajobrazów Polski i świata, ich głównych cech i składników. 

3. Poznanie głównych cech środowiska geograficznego Polski, własnego regionu oraz najbliższego 

otoczenia – „małej ojczyzny”, a także wybranych krajów i regionów Europy oraz świata. 

4. Poznanie zróżnicowanych form działalności człowieka w środowisku, ich uwarunkowań 

 i konsekwencji oraz dostrzeganie potrzeby racjonalnego 

gospodarowania zasobami przyrody. 

5. Rozumienie zróżnicowania przyrodniczego, społeczno–gospodarczego i kulturowego świata. 

6. Identyfikowanie współzależności między elementami środowiska przyrodniczego i społeczno–

gospodarczego oraz związków i zależności w środowisku geograficznym w skali lokalnej, 

regionalnej i globalnej. 

7. Określanie prawidłowości w zakresie przestrzennego zróżnicowania warunków środowiska 

przyrodniczego oraz życia i różnych form działalności człowieka. 

8. Integrowanie wiedzy przyrodniczej z wiedzą społeczno-ekonomiczną i humanistyczną. 

II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce. 

1. Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie, analizowanie pozyskanych danych 

 i formułowanie wniosków na ich podstawie. 

2. Korzystanie z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, diagramów, danych statystycznych, 

tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno – komunikacyjnych w celu zdobywania, 

przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych. 

3. Interpretowanie map różnej treści. 

4. Określanie związków i zależności między poszczególnymi elementami środowiska 

przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego, formułowanie twierdzenia 

 o prawidłowościach, dokonywanie uogólnień. 

5. Ocenianie zjawisk i procesów społeczno-kulturowych oraz gospodarczych zachodzących 

 w Polsce i w różnych regionach świata. 

6. Stawianie pytań, formułowanie hipotez oraz proponowanie rozwiązań problemów dotyczących 

środowiska geograficznego. 

7. Podejmowanie nowych wyzwań oraz racjonalnych działań prośrodowiskowych i społecznych. 

8. Rozwijanie umiejętności percepcji przestrzeni i wyobraźni przestrzennej. 

9. Podejmowanie konstruktywnej współpracy i rozwijanie umiejętności komunikowania się 

 z innymi. 



10. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności geograficznych w życiu codziennym. 

III. Kształtowanie postaw. 

1. Rozpoznawanie swoich predyspozycji i talentów oraz rozwijanie pasji i zainteresowań 

geograficznych. 

2. Łączenie racjonalności naukowej z refleksją nad pięknem i harmonią świata przyrody 

 oraz dziedzictwem kulturowym ludzkości. 

3. Przyjmowanie postawy szacunku do środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz rozumienie 

potrzeby racjonalnego w nim gospodarowania. 

4. Rozwijanie w sobie poczucia tożsamości oraz wykazywanie postawy patriotycznej, 

wspólnotowej i obywatelskiej. 

5. Kształtowanie poczucia dumy z piękna ojczystej przyrody i dorobku narodu (różnych 

obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego własnego regionu i Polski, krajobrazów Polski, 

walorów przyrodniczych, kulturowych, turystycznych oraz sukcesów polskich przedsiębiorstw 

 na arenie międzynarodowej). 

6. Kształtowanie pozytywnych – emocjonalnych i duchowych – więzi z najbliższym 

otoczeniem, krajem ojczystym, a także z całą planetą Ziemią. 

7. Rozwijanie zdolności percepcji najbliższego otoczenia i miejsca rozumianego jako „oswojona” 

najbliższa przestrzeń, której nadaje pozytywne znaczenia. 

8. Rozwijanie postawy współodpowiedzialności za stan środowiska geograficznego, kształtowanie 

ładu przestrzennego oraz przyszłego rozwoju społeczno-kulturowego i gospodarczego „małej 

ojczyzny”, własnego regionu i Polski. 

9. Przełamywanie stereotypów i kształtowanie postawy szacunku, zrozumienia, akceptacji 

i poszanowania innych kultur przy jednoczesnym zachowaniu poczucia wartości dziedzictwa 

kulturowego własnego narodu i własnej tożsamości. 

 

III. CELE OCENIANIA 
 

 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

 oraz o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze 

i jak ma się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5)dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 



6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno -  

wychowawczej. 

 

IV. Formy bieżącego sprawdzania postępów ucznia 

 

1. Prace pisemne w klasie 

 - sprawdziany pisemne i testy (trwające 30 minut lub dłużej) 

• jeden dział lub połowa działu obszernego -  minimum dwa w półroczu 

• zapowiadane przynajmniej z tygodniowym 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 temat lekcji lub z zadania domowego 

 bez zapowiedzi i adnotacji w dzienniku 

 mogą wystąpić na każdej lekcji 

 

2. Prace domowe  pisemne 

• materiał nauczania z bieżącej lekcji lub przygotowanie materiału dotyczącego nowego tematu 

* minimum dwie w półroczu 

• ocenie może podlegać wybiórczo kilka prac 

w innej formie 

• prace badawcze, np. prowadzenie  doświadczeń, wykonywanie modeli 

• prace dodatkowe, np. wykonywanie plakatów, plansz, pomocy dydaktycznych 

 

3. Odpowiedzi ustne 

• 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, zaangażowanie, umiejętność pracy samodzielnej oraz praca 

w grupie 

 

 



V. Pozostałe ustalenia dotyczące sposobów bieżącego sprawdzania postępów 

ucznia 

 

1. Sprawdziany pisemne i testy 

• Sprawdziany pisemne  i testy 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 pierwszej lekcji, na którą przyszedł. 

• Każdy uczeń na własną prośbę ma prawo pisać sprawdzian poprawkowy (formę oraz termin 

ustala z nauczycielem). Oceny podlegające poprawie  to 1-3. Obie oceny są wpisywane 

 do dziennika, a pod uwagę jest brana ocena poprawkowa. 

• Sposób oceniania sprawdzianów i testów: 

100% celujący 

99–90% bardzo dobry 

89–71% dobry 

70–50% dostateczny 

49–31% dopuszczający 

0 - 30% niedostateczny 

 

2. Kartkówki 

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

• Sposób oceniania kartkówek : 

100–90% bardzo dobry 

90–71% dobry 

70–51% dostateczny 

50–41% dopuszczający 

 0 - 40% niedostateczny 

Kartkówki nie podlegają poprawie. 

 

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. Prace domowe 

Uczeń ma prawo nie wykonać w półroczu jednej pracy, ale musi ją uzupełnić na następną lekcję. 

 

5. Praca na lekcji 

Uczeń może otrzymać za aktywność ocenę celującą, jeżeli samodzielnie zaprojektuje 

 i przeprowadzi doświadczenie oraz sformułuje wnioski. Poza tym za aktywność uczeń otrzymuje +, 

które zamieniane są na ocenę: 

- przy 2 godzinach tygodniowo: 

++++++++++  ocena celująca 

+++++              ocena bardzo dobra 

-----                  ocena niedostateczna 

 

– przy 1 godzinie tygodniowo: 

++++++  ocena celująca 

+++         ocena bardzo dobra 

---           ocena niedostateczna 

  

 

VI. Sprawdzenie i ocenianie sumujące postępy ucznia 

Uczeń otrzymuje za swoje osiągnięcia w danym roku szkolnym ocenę śródroczną i roczną. 

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

 

VII. Wymagania edukacyjne 

Wymagania edukacyjne (podstawowe i ponadpodstawowe) do poszczególnych jednostek 

lekcyjnych, zgodne z programem nauczania „Planeta Nowa” zawarte są w planach wynikowych 

nauczania geografii, które znajdują się w bibliotece szkolnej lub u nauczyciela przedmiotu. 

 

 

 

 

 


