
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII  
W GIMNAZJUM PUBLICZNYM W LUBLI 

 

 
 

W TOKU NAUCZANIA OCENIE PODLEGAJ KLUCZOWE KOMPETENCJE  

                                     W EDUKACJI GEOGRAFICZNEJ: 

• Czytanie map różnej treści, 

• Umiejętność posługiwania się przyrządami oraz modelami geograficznymi, 

• Umiejętność odczytywania i wykorzystywania oraz sporządzania dokumentacji geograficznej,  

• Umiejętność dokonywania obliczeń stosowanych w geografii, 

• Umiejętność posługiwania się słownictwem, terminologią i symboliką geograficzną,  

• Wyjaśnianie prawidłowości występujących w cyklach astronomicznych, geograficznych, 

społecznych i gospodarczych. 

 

1. Na geografii obowiązują następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

a) formy ustne: odpowiedzi i wypowiedzi,  

b) formy pisemne: testy, sprawdziany, zadania i ćwiczenia wykonane w klasie, domu, inne. 

2. Ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności dokonywane jest systematycznie w różnych formach  

w warunkach zapewniających obiektywność oceny. 

a) sprawdzian/kartkówka trwa od 10 do 20 min. i jest pisemną formą ocenienia podstawowych 

umiejętności geograficznych określonych wymaganiami podstawy programowej dla gimnazjum,  

b) test trwa 1 godzinę lekcyjną i obejmuje zakres treści nauczania ustalony i podany uczniom  

przez nauczyciela z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia. 

c) na testach, sprawdzianach, egzaminach poprawkowych uczniowie otrzymują stopnie wg kryterium: 

 celujący:       powyżej 100%  

  bardo dobry:   91% - 100% 

 - bardzo dobry:  85% - 90% 

 + dobry:             79% - 84% 

 dobry:               72% - 78% 

 - dobry:             65% - 71% 

 + dostateczny:   58% - 64% 

 dostateczny:      51% - 57% 

 - dostateczny:   44% - 50% 

 + dopuszczający: 38% - 43% 

 dopuszczający:    32% - 37% 

 - dopuszczający:  26% - 31% 

 niedostateczny:     0% – 25% możliwych do uzyskania punktów.   

 

3. Uczeń nieobecny podczas sprawdzania ocenianych umiejętności (sprawdzian, praca klasowa, 

zadanie, ćwiczenia, inne) otrzymuje wpis - ocenę "0" liczoną do średniej.  

Uczeń nieobecny zalicza oceniane treści - w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela. Brak 

zaliczenia skutkuje wartością „0” liczoną do średniej wagowej. 

4. Uczeń może poprawić jeden raz każdą uzyskaną ocenę w terminie i formie określonej  

 przez nauczyciela.  



5. Przewiduje się testy po każdym dziale. Stopnie z testu mają wagę 2. 

6. Uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie w semestrze.  

-„nieprzygotowanie" zgłasza się na początku lekcji, nie można zgłaszać nieprzygotowań w przypadku 

zapowiedzianego na dany dzień oceniania (tu: ćwiczenia, kartkówki, testy, zadania) 

7. Przy wystawianiu oceny na koniec roku szkolnego uwzględnia się pracę i wyniki z całego roku. 

8. W ocenianiu semestralnym i na koniec roku stosuje się ocenę „wagową”(średnia ważona, obliczana 

wg wzoru: suma iloczynów (ocena x waga) podzielone na sumę wag), wg kryterium:  

bardo dobry – powyżej 4,6 

dobry – powyżej 3,6 

dostateczny – powyżej 2,6 

dopuszczający – powyżej 1,6 

Waga 1 

indywidualna i grupowa praca na lekcji, ćwiczenia, zadania , aktywność na lekcji, 

zajęciach pozalekcyjnych i zajęciach terenowych, wypowiedzi ustne, kartkówki,  

Waga 2 

– testy, osiągnięcia w konkursach (zapisy na czerwono w dokumentacji) 

9. Nauczyciel stwarza uczniowi szanse nadrobienia braków na konsultacjach  

w terminie ustalonym przez nauczyciela i możliwym dla ucznia. 

10. W ocenianiu na koniec roku szkolnego bierze się pod uwagę także zaangażowanie, aktywność 

 i wysiłek ucznia. 

 

OGÓLNE KRYTERIA I WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE 

 

NIEDOSTATECZNY 

otrzymuje uczeń który: nie opanował niezbędnych wiadomości i umiejętności potrzebnych  

do kontynuowania nauki. W szczególności: wykazuje brak systematyczności i chęci do nauki,  

nie posiada podstawowej orientacji na mapie, nie wykonuje zadań domowych, nie potrafi 

samodzielnie korzystać z różnych źródeł, w tym treści podręcznika, nie pracuje na lekcji, nie potrafi 

rozwiązać zadań teoretycznych i praktycznych o elementarnym stopniu trudności samodzielnie,  

w grupie lub przy pomocy nauczyciela, nie udziela prawidłowych odpowiedzi na większość zadanych 

mu pytań.  

DOPUSZCZAJĄCY 

otrzymuje uczeń który: opanował minimum wiadomości i umiejętności niezbędnych  

do kontynuowania nauki i potrafi wykorzystać swoją wiedzę rozwiązując proste typowe zadania  

przy pomocy nauczyciela. Uczeń: opanował wymagania konieczne z zakresu wiadomości  

i umiejętności, posiada elementarną orientację na mapie świata, Europy i Polski, posługuje się  

w stopniu elementarnym słownictwem i terminologią geograficzną w mowie żywej i pisanej, 

samodzielnie rozwiązuje i wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności, przejawia chęć  

i gotowość pracy i współpracy, umie wykorzystać różne źródła informacji, nadrabia zaległości,  

przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na proste pytania. 

DOSTATECZNY 

otrzymuje uczeń który: zdobył wiadomości umiejętności pozwalające na kontynuowanie nauki  

i potrafi wykorzystać je, rozwiązując typowe zadania i problemy. Uczeń opanował podstawowe 

wiadomości i wybrane umiejętności określone podstawą programową. W szczególności: posiada 

podstawową orientację na mapie, poprawnie wyraża swoje myśli w prostych i typowych przykładach 

przy wypowiedzi widać nieliczne błędy, samodzielnie i w grupie rozwiązuje nieskomplikowane 

polecenia, potrafi naśladować podobne rozwiązania w analogicznych sytuacjach, poprawnie odczytuje 

dane z tekstu, rysunków, diagramów, tabel, przetwarza proste dane na wykresy, wykonuje wybrane, 

proste obliczenia stosowane w geografii, z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości  

i umiejętności do rozwiązywania sytuacji problemowych. 

DOBRY 

otrzymuje uczeń który: wykorzystuje wiedzę i umiejętności rozwiązując typowe zadania, 

przeprowadza obserwacje i badania pod kierunkiem nauczyciela, potrafi, korzystając z różnych źródeł 

wskazanych przez nauczyciela, gromadzić i selekcjonować informacje dotyczące określonych 



tematów. Uczeń opanował wiadomości i umiejętności w stopniu dobrym, uwzględniającym 

wymagania rozszerzające. W szczególności: pracuje systematycznie, a jego przygotowanie, choć  

pełne jest różne jakościowo, posiada dobrą orientację na mapie świata, czyta ze zrozumieniem mapy 

tematyczne, dokonuje poprawnych interpretacji różnorodnych tekstów źródłowych, wiadomości  

i umiejętności podstawowe są dla niego zrozumiałe, wykonuje wszystkie obliczenia stosowane  

w geografii, dostrzega zależności przyczynowo - skutkowe, łączy zagadnienia w logiczne ciągi, 

opanował umiejętność dokonywania interpretacji prostych zjawisk przedstawianych graficznie, 

w mowie żywej i pisanej posługuje się językiem poprawnym pod względem merytorycznym, 

stylistycznym i gramatycznym, aktywnie i efektywnie pracuje i współpracuje w zespołach grupowych, 

chętnie wykonuje dodatkowe zadania. 

 

BARDZO DOBRY 

otrzymuje uczeń który: opanował cały materiał przewidziany w programie nauczania, potrafi sprawnie 

posługiwać się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami i wykorzystuje je do samodzielnego 

rozwiązywania problemów, wykazuje umiejętność zdobywania wiedzy z różnych źródeł informacji, 

dokonania oceny przydatności zdobytych danych. Uczeń w stopniu wyczerpującym opanował materiał 

przewidziany w podstawie programowej dla danej klasy oraz praktycznie stosuje umiejętności 

 z zakresu kluczowych kompetencji w edukacji geograficznej. W szczególności: przygotowanie ucznia 

do lekcji jest pełne, sprawnie posługuje się wiadomościami i zdobytymi umiejętnościami, podczas 

wypowiedzi ustnej samodzielnie potrafi interpretować omawiane zagadnienie, jego wypowiedź jest 

ładna, ciekawa i poprawna pod względem merytorycznym, stylistycznym i gramatycznym, 

samodzielnie dokonuje interpretacji treści mapy i innych materiałów źródłowych, obok prawidłowego 

wnioskowania przeprowadza proste analizy zjawisk, potrafi zastosować wiedzę w praktycznym 

działaniu, chętnie wykonuje zadania i prace dodatkowe, wykorzystuje różne źródła informacji  

do pogłębiania swojej wiedzy, wnosi twórczy wkład w realizację zadań oraz omawianych zagadnień, 

pracuje nad własnym rozwojem lub bierze aktywny udział w konkursach o treściach geograficznych. 

 

CELUJĄCY 

otrzymuje uczeń który: spełnia wszystkie kryteria ujęte w wymaganiach na ocenę bardzo dobrą,  

a ponadto w zakresie posiadanej wiedzy wykracza poza podstawę programową, samodzielnie  

i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, a ich efekty potrafi zaprezentować innym  

w konkretnej formie. Ponadto uczeń powinien wykazać się znaczącymi osiągnięciami w konkursach 

na poziomie międzyszkolnym. 

 

 

 

                                                          Przedmiotowy system oceniania opracowała: Anna Szteliga  

 

 

 

 

 

 

 


