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Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 
 

1. Program nauczania przedmiotu 
2. SZO 
3. Podstawa programowa dla gimnazjum 

 
 
 
 
 

 
 

PROGRAM realizowany jest w ciągu czterech godzin w trzyletnim cyklu nauczania: 
 

 Klasa   I       -     2 godziny tygodniowo 
 Klasa  II      -     1 godzina tygodniowo  
 Klasa III     -     1 godzina tygodniowo 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Przedmiotowy system oceniania opracowała: 
Iwona Drzewiecka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU /  
KONTAKT Z UCZNIAMI 

 
 

  
 

 
W TOKU NAUCZANIA GEOGRAFII W GIMNAZJUM 

OCENIE PODLEGAJĄ KLUCZOWE KOMPETENCJE W EDUKACJI 
GEOGRAFICZNEJ ZA, KTÓRE UZNAJE SIĘ: 

 
  

 Czytanie map różnej treści, 
 Wyjaśnianie prawidłowości występujących w cyklach astronomicznych, geograficznych, 

społecznych i gospodarczych, 
 Umiejętność posługiwania się przyrządami oraz modelami geograficznymi, 
 Umiejętność dokonywania planowych oraz systematycznych obserwacji, 
 Umiejętność odczytywania i wykorzystywania oraz sporządzania dokumentacji geograficznej 

(dane statystyczne, wykresy, diagramy, ryciny), 
 Umiejętność dokonywania obliczeń (odległości, różnica wysokości, średnie temperatur, 

amplitudy, spadek temperatury z wysokością, wysokość słońca w różnych szerokościach 
geograficznych, różnice czasowe), 

 Umiejętność posługiwania się słownictwem, terminologią i symboliką geograficzną w mowie 
żywej i pisanej, 

 Wartościowanie działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. 
 
 
 

 

  
 

 
 

1. Wykaz umiejętności i wiadomości dla danego poziomu przedstawiony jest uczniom na 
początku roku szkolnego poprzez omówienie programu nauczania w danej klasie z 
jednoczesnym wskazaniem na kierunek pracy, częstotliwość i sposób uzyskania oceny. 
 

 
2. OCENIE PODLEGAJĄ WYMIENIONE FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA: 
 

 
 

 Wypowiedzi pisemne - prace klasowe (zapowiedziane tydzień wcześniej poprzedzone 
powtórzeniem materiału)  

 

UWAGA: nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi, jeżeli stwierdzi na 
podstawie zachowanie ucznia niesamodzielność jego pracy. Stwierdzenie faktu 
odpisywania podczas pracy klasowej może być podstawą ustalenia bieżącej oceny 
niedostatecznej. 

 
 

 Wypowiedzi ustne  ( sprawdzenie osiągnięć z najwyżej trzech ostatnich lekcji, bierze się pod 
uwagę obszerność, logiczność, spójność i poprawność wypowiedzi oraz sprawność w 
posługiwaniu się mapą). 

 
 



 Wypowiedzi pisemne (kartkówki z ostatniej lekcji, sprawdziany  z trzech ostatnich tematów 
lekcyjnych, inne - np. sprawdzające wybrane umiejętności; interpretacja treści mapy,interpretacja 
graficznych sposobów przedstawiania zjawisk, nie muszą być zapowiedziane przez nauczyciela, 
nie dłuższe niż 25 minut). 
 

 

 Aktywność i praca na lekcji (indywidualna i w zespołach grupowych – tu: zaangażowanie, 
umiejętność komunikowania się i współpracy w zespole, korzystanie z różnych źródeł informacji, 
efektywność pracy). 

 
 

 Podstawowe umiejętności praktyczne (czytanie mapy, wykonywanie i interpretacja rysunku 
poziomicowego, odwzorowywanie jej wybranych treści; orientacja w terenie – położenie, 
kierunki; dokonywanie podstawowych obliczeń stosowanych w geografii; czytanie i graficzna 
interpretacja danych liczbowych). 
 

 

 Praca domowa (krótkoterminowe – zadania w zeszycie ćwiczeń, inne: polecenia z lekcji na 
lekcję; długoterminowe – referaty, plakaty, makiety i inne opracowania tematyczne do lekcji, 
opracowania do projektów realizowanych w środowisku, opracowania do gazetki szkolnej). 
 

 

 Aktywność obejmująca prezentowanie wyników swojej pracy w różnej formie 
(konkursy przedmiotowe, udział projektach oraz innych przedsięwzięciach środowiskowych). 
 

 Projekt edukacyjny 
 

3.  SPOSOBY  DOKUMENTOWANIA  OSIĄGNIĘĆ  UCZNIÓW. 

  

 Ocena w dzienniku lekcyjnym  
 Ustne omówienie rezultatów przeprowadzonych prac klasowych – wskazanie osiągnięć i 

popełnionych błędów. 

 
 
4. Odpowiedź ustna,  zadanie domowe i praca na lekcji podlegają ocenie na bieżąco, bez 

zapowiedzi. Ocenianie wszystkich innych form poza wymienionymi – jest wcześniej 
zapowiadane. Dłuższe sprawdziany, z większej partii materiału – z co najmniej 
tygodniowym wyprzedzeniem. 

 
5. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela w 

ramach zajęć pozalekcyjnych w ciągu 2 tygodni od oddania pracy klasowej przez 
nauczyciela. 

 
 
6.  Jeżeli uczeń był nieobecny na pracy klasowej/zapowiedzianym sprawdzianie pisemnym musi 

te prace napisać na najbliższej lekcji, na której będzie obecny jeżeli uczeń był nieobecny 
jedynie w terminie jej pisania. 

    Jeżeli usprawiedliwiona nieobecność ucznia trwała więcej niż 1 tydzień, termin pracy 
klasowej/sprawdzianu pisemnego ustala razem z nauczycielem, jednak w terminie nie  
dłuższym niż 2 tygodnie po powrocie do szkoły.   

 
7. Aktywność na lekcji, czyli zaangażowanie w tok lekcji, udział w dyskusji, wypowiedzi 

podczas rozwiązywania problemów,  oceniana jest „+” lub „-‘’. 
Trzy „+” – ocena bardzo dobra o wadze 2, 
Trzy „-” – ocena niedostateczna o wadze 2 . 
 



8. Praca w grupie, czyli umiejętność komunikowania się i współpracy w zespole, 
korzystania z różnych źródeł informacji w zależności od zaangażowania ucznia może 
być oceniona „+” lub stopniem (wagę podaje nauczyciel). 
 

 
 

9. Podczas oceniania w zależności od formy brane są pod uwagę: jakość, poprawność, 
terminowość, częstotliwość i systematyczność. 
 

10.Uczeń ma prawo wglądu do pracy i zapoznanie się z błędami, ewentualnie wyjaśnienia ich 
przez nauczyciela; prace pisemne pozostają u nauczyciela. 

 
 
11.   Prace klasowe nauczyciel zobowiązany jest ocenić w terminie do dwóch tygodni,   

kartkówki i sprawdziany wciągu  jednego tygodnia. 
 

12.  Wystawienie oceny klasyfikacyjnej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym 
większą wagę mają oceny z prac klasowych , w drugiej kolejności są oceny ze 
sprawdzianów,  odpowiedzi ustnych i kartkówek. Pozostałe oceny są wspomagające. 

 Praca klasowa.........................................................................................waga 10 
 Praca klasowa z mapy fizycznej..............................................................waga 10 
 Projekt edukacyjny..................................................................................waga  8 
 Sprawdziany pisemne....................................................................waga 4,6 lub 8 

- (wagę ustala nauczyciel kierując się stopniem trudności sprawdzianu)  

 Zadania dodatkowe............................................................................waga 2 lub 4 
 Aktywność na lekcji ..................................................................................waga 2 
 Praca domowa .................................................................................waga 2 lub 4 
 Odpowiedź ustna/kartkówki .....................................................................waga 2 

 Samodzielna praca na lekcji z tekstem podręcznika, tekstem źródłowym, mapą 
.................................................................................................................. waga 4 

 
13. W związku z występowaniem „plusów” i „minusów” przyporządkowuje się 

poszczególnym ocenom następujące wartości procentowe: 

 0% – 25 %         niedostateczny               -  1 

 < 25% - 30%     niedostateczny plus        -  1+ 

 < 30% - 35%     dopuszczający minus       - 2- 

 < 35% - 45%      dopuszczający                - 2 

 < 45% - 50%      dopuszczający plus       -  2+ 

 < 50% - 55%      dostateczny minus        -  3- 

 < 55% - 65%      dostateczny                  -  3 

 < 65% - 70%      dostateczny plus           - 3+ 

 < 70% - 75%      dobry minus                  - 4- 



 < 75% - 85%      dobry                            - 4 

 < 85% - 90%      dobry plus                     - 4+ 

 < 90% - 95%      bardzo dobry minus       -  5- 

 < 95% - 100%    bardzo dobry                 -  5 

 
 
14. Ocena semestralna/końcowa jest ustalana w oparciu o średnią ważoną uzyskaną z 
form sprawdzania i wynosi: 
 

 Ocena niedostateczna dla średniej 1,50 i niżej 
 Ocena dopuszczająca dla średniej od 1,51 do 2,50 
 Ocena dostateczna dla średniej od 2,51 do 3,50 
 Ocena dobra dla średniej od 3,51 do 4,50 
 Ocena bardzo dobra dla średniej 4,51 i powyżej 

 
 

15. Uczeń ma prawo zgłosić bez konsekwencji 1 nieprzygotowanie w półroczu w klasie I, II i   
III.  
 

 

 „nieprzygotowanie” zgłasza się na początku lekcji i przez nie rozumie się: niegotowość do 
odpowiedzi ustnej, brak zeszytu przedmiotowego tylko w przypadku gdyby musiało się w nim 
znajdować bieżące zadanie domowe oraz atlasu. Przy zgłaszaniu nie trzeba podawać przyczyny.  

 

 uwaga: Nie można zgłaszać nie przygotowań w przypadku zapowiedzianego wcześniej na dany 
dzień sprawdzania i oceniania określonej formy : sprawdzianu, kartkówki, innych zleconych 
zadań. 
 

 
16.  Uczeń ma na lekcjach obowiązek: 
 

 przestrzegać przepisów BHP, 
 być przygotowanym do zajęć, 
 uzupełniać we własnym zakresie materiał nauczania z zajęć edukacyjnych, na 

których był nieobecny (ustnie i pisemnie) w terminie 1 tygodnia od przyjścia do 
szkoły. 

 
 
17 .Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO z geografii rozstrzygane będą zgodnie z SZO 

oraz z rozporządzeniami MENiS. 
 

 
 

 
18.  SPOSÓB  INFORMOWANIA  RODZICÓW  ( PRAWNYCH  OPIEKUNÓW ) 
 

 Nauczyciel (wychowawca) na pierwszym zebraniu informuje rodziców o sposobie 
oceniania z przedmiotu. 

 ocenach cząstkowych lub klasyfikacyjnych informuje się na zebraniach rodzicielskich lub 
w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami udostępniając zestawienie ocen i 
umożliwiając wgląd do dziennika lekcyjnego. 



 Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej klasyfikacyjnej jest przekazywana zgodnie 
z procedurą „ Szkolnego Systemu Oceniania „ 

 

 

19. USTALENIE SPOSOBÓW WSKAZYWANIA KIERUNKÓW DALSZEJ 
PRACY UCZNIA.  

 

 Omówienie pracy pisemnej i wskazanie braków w opanowaniu materiału oraz 
wskazanie sposobów uzupełnienia wiadomości.  

 Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicami w celu ukierunkowania pracy 
ucznia zdolnego, ucznia z trudnościami w nauce, ucznia z dysfunkcjami.  

 Współdziałanie z uczniem zdolnym w celu rozwijania jego zainteresowań. 
 Nauczyciel może pomóc uczniowi w nauce w czasie ustalonych zajęć 

pozalekcyjnych.  

 
 

  
 
 
20. DOSTOSOWANIE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z 

GEOGRAFII DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI 
WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI. 

 
 
 

 Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania 
indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.  

 
 Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinie poradni psychologiczno- 
pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.  

 
 W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną 

zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy 
i doceniania małych sukcesów.  

 
 
 
 
RODZAJE DYSFUNKCJI: 
  

 Dyskalkulia 
 

Oceniamy przede wszystkim tok rozumowania, a nie techniczną stronę liczenia. Uczeń ma, bowiem 
skłonność do przestawiania kolejności cyfr w liczbie i przez to jej zapis jest błędny. Zły wynik końcowy 
wcale nie świadczy o tym, że dziecko nie rozumie zagadnienia. Dostosowanie wymagań będzie, więc 
dotyczyło tylko formy sprawdzenia wiedzy poprzez koncentrację na prześledzeniu toku rozumowania w 
danym zadaniu i jeśli jest on poprawny -wystawienie uczniowi oceny pozytywnej.  



 
 Dysgrafia 

 
Dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy sprawdzania wiedzy, a nie treści. Wymagania 
merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej powinny być ogólne, takie same, jak dla innych uczniów, 
natomiast sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne. Np., jeśli nauczyciel nie może przeczytać 
pracy ucznia, może go poprosić, aby uczynił to sam lub przepytać ustnie z tego zakresu materiału. Może 
też skłaniać ucznia do pisania drukowanymi literami lub na komputerze. Nie oceniamy czytelności 
rysunków, estetyki wykonanych konstrukcji geometrycznych, a jedynie ich poprawność.  
 

 
 

 Dysleksja 
Dostosowanie wymagań w zakresie formy:  
 
- Krótkie i proste polecenia, czytanie polecenia zadania na głos, objaśnianie  
dłuższych poleceń.  
- w przypadku prac pisemnych uczeń ma wydłużony czas pracy w porównaniu z innymi uczniami(5-10 
minut) 

 
 Dysortografia 

W  przypadku prac pisemnych błędy  ortograficzne nie maj wpływu na ocenę pracy. 
 
 

 Inne rodzaje dysfunkcji  
 

Ocenianie zgodnie ze wskazaniami poradni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NARZĘDZIA SPRAWDZAJĄCE STOPIEŃ OPANOWANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI  
W ROKU SZKOLNYM.   

 
 
 
Klasa I 
 

1. Praca klasowa nr 1.  

2. Praca klasowa nr 2. 

3. Praca klasowa nr 3.  

4. Praca klasowa nr 4.  

5. Praca klasowa nr 5. 

6. Sprawdziany pisemne 1-4  w semestrze. 

7. Odpowiedź ustna lub pisemna (kartkówka) - na bieżąco w ciągu semestru. 

8. Prace domowe (na bieżąco w ciągu semestru). 

9. Zadania dodatkowe (na bieżąco w ciągu semestru). 

10. Aktywność na lekcji (na bieżąco w ciągu semestru). 

 

 
 
Klasa II 
 

1. Praca klasowa nr 1.  

2. Praca klasowa nr 2. 

3. Praca klasowa nr 3.   

4. Praca klasowa nr 4. 

5. Praca klasowa nr 5.  

6. Sprawdziany pisemne 1-4  w semestrze. 

7. Odpowiedź ustna lub pisemna (kartkówka) - na bieżąco w ciągu semestr. 

8. Prace domowe (na bieżąco w ciągu semestru). 

9. Zadania dodatkowe (na bieżąco w ciągu semestru). 

10.  Aktywność na lekcji (na bieżąco w ciągu semestru). 

11. Prace klasowe  z mapy fizycznej świata.  - na bieżąco w ciągu semestr. 

12. Projekt edukacyjny. 

 



 

 Klasa III 
 

1. Praca klasowa nr 1.  

2. Praca klasowa nr 2.  

3. Praca klasowa nr 3. 

4. Praca klasowa z mapy fizycznej Polski ( semestr 1. i  semestr 2.) 

5. Praca klasowa z mapy fizycznej świata ( semestr 1. i  semestr 2.) 

6. Odpowiedź ustna lub pisemna (kartkówka) kilka  w semestrze. 

7. Prace domowe (na bieżąco w ciągu semestru). 

8. Zadania dodatkowe (na bieżąco w ciągu semestru). 

9. Aktywność na lekcji (na bieżąco w ciągu semestru). 

 


