
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII 

dla wszystkich uczniów klas uczących się w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie 

 
 

I. Ogólne zasady oceniania z przedmiotu: 
1. Ocenie podlega wiedza i umiejętności ucznia wymienione w PSO. 
2. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości poprzez rozpoznanie poziomu 

i postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności w odniesieniu do wymagań 
edukacyjnych. 

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 
4. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną. 
5. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne ustala się w stopniach według 

skali:  
1) stopień celujący – 6;  
2) stopień bardzo dobry – 5;  
3) stopień dobry – 4;  
4) stopień dostateczny – 3;  
5) stopień dopuszczający – 2;  
6) stopień niedostateczny – 1.  

6. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie 
klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu.  
Dopuszcza się wstawianie ( +) i ( -) przy ocenach w ocenianiu bieżącym.  

7. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych 
do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów. 
 

II. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych wynikających z realizowania podstawy programowej i programu nauczania. 

1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  
 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej 

klasie, 
 wyjaśnia związki i zależności pomiędzy geografia społeczno-ekonomiczną a fizyczną, 
 identyfikuje prawidłowości dotyczące przestrzennego zróżnicowania, 
 formułuje i weryfikuje hipotezy oraz je argumentuje, 
 prowadzi dyskusję, także na trudne i kontrowersyjne tematy, 
 posiadł umiejętność oceniania i porównywania, 
 posługuje się przykładami, 
 odwołuje się do własnych doświadczeń i przykładów z życia codziennego, 
 praktycznie wykorzystuje wiedze i umiejętności geograficzne posługując się np. mapą 

topograficzną, 
 ma wykształcone postawy dotyczące np. ksenofobii czy nietolerancji, 
 podczas lekcji w terenie potrafi rozpoznać np. rodzaje skał, 
 uczestniczy i odnosi sukcesy w pozaszkolnych formach aktywności związanych z 

geografią. 
2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej 
klasie,wyjaśnia związki i zależności pomiędzy geografia społeczno-ekonomiczną a 
fizyczną, 

 identyfikuje prawidłowości dotyczące przestrzennego zróżnicowania 
 formułuje i weryfikuje hipotezy oraz je argumentuje, 
 prowadzi dyskusję, także na trudne i kontrowersyjne tematy, 
 posiadł umiejętność oceniania i porównywania, 
 posługuje się przykładami, 
 odwołuje się do własnych doświadczeń i przykładów z życia codziennego, 
 praktycznie wykorzystuje wiedze i umiejętności geograficzne posługując się np. mapą 

topograficzną, 
 ma wykształcone postawy dotyczące np. ksenofobii 



 podczas lekcji w terenie potrafi rozpoznać np. rodzaje skał. 
3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  

 opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie na 
poziomie dobrym, 

 poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, 
 stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla 

danej dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie w stopniu zadowalającym.  
4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

 opanował zakres materiału w stopniu dostatecznym,  
 rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne miedzy treściami,  
 rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności. 
5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

 posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia 
wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia związków i uogólnień,  

 słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury odtwarza 
mechanicznie, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk. 

6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  
 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi, a braki 

w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,  
 nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim elementarnym stopniu 

trudności, 
 nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i 

umiejętności. 
 

III. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 
a) prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych;  
b) testy, sprawdziany pisemne;  
c) kartkówki z trzech ostatnich tematów oraz kartkówki z map;  
d) prace domowe;  
e) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji;  
f) wypowiedzi ustne;  
g) praca w zespole;  
h) ćwiczenia praktyczne, umiejętności zdobywane podczas zajęć w terenie; 

Szczegółowe zasady oceniania: 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).  
2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega 

wpisaniu do dziennika elektronicznego bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym 
poinformowaniu ucznia.  

3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i 
umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. 
Ocena wpisywana jest do dziennika elektronicznego.  

4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci: na 
najbliższym po sprawdzianie dyżurze nauczycieli; w czasie konsultacji w wyznaczonych 
godzinach i dniach tygodnia; podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem. 

5. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.  
6. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w 

obecności klasy, po wcześniejszym uzyskaniu ustnej zgody uczniów, wskazując dobrze 
opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do 
poprawy.  

7. Uzasadnianie ocen z pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel dokonuje 
w formie pisemnej lub ustnej ( przy formie ustnej - po wcześniejszym uzyskaniu ustnej zgody 
uczniów), wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich 
oraz przekazuje zalecenia do poprawy.  W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic (prawny 
opiekun) mają prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia oceny. 

8. Uczeń ma prawo poprawy uzyskanej oceny cząstkowej w terminie do dwóch tygodni od 
otrzymania oceny zgłaszając to nauczycielowi. 



9. Uczeń ma obowiązek napisać zaległy sprawdzian do dwóch tygodni po powrocie do szkoły, 
zgłaszając to nauczycielowi. Jeśli tego nie zrobił nauczyciel wpisuje do dziennika ocenę 
niedostateczną, ponieważ materiał nie został opanowany przez ucznia. 

10. Uczeń na lekcji winien posiadać zeszyt z notatkami, podręcznik i atlas. Brak odnotowuje 
nauczyciel ocena niedostateczną w dzienniku. 

11. Za brak zadania domowego uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
12. Oceny z odpowiedzi ustnej, jak również inne spostrzeżenia dotyczące postępów edukacyjnych 

ucznia mogą być wpisywane do zeszytu przedmiotowego (na życzenie rodziców lub prawnych 
opiekunów).  

13. Ocenione kompleksowe sprawdziany wiadomości i prace klasowe przechowywane są przez 
nauczycieli do końca danego roku szkolnego, a ocenione krótkie sprawdziany do końca 
półrocza.  

14. Na 7 dni przed konferencją klasyfikacyjną powinno być zakończone przeprowadzanie 
wszelkich pisemnych sprawdzianów wiadomości, w tym także sprawdzianów poprawkowych. 
Uczeń może jedynie poprawić ocenę odpowiedzią ustną najpóźniej do końca dnia 
poprzedzającego konferencję klasyfikacyjną.  

15. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany. 1 raz w półroczu – zakres podstawowy, 2 razy w 
półroczu – zakres rozszerzony. 

16. Uczeń, który opuścił co najmniej 50% obowiązkowych zajęć z geografii jest 
nieklasyfikowany.Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 
zdawać egzamin klasyfikacyjny. 
 
 

IV. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z geografii. 
1. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w 

przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa 
ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.  

2.  Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  
a) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 75% (z wyjątkiem 

długotrwałej choroby); 
b) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  
c) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i 

prac pisemnych;  
d) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych 

(wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen 
niedostatecznych;  

e) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – 
konsultacji indywidualnych.  

3. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do 
wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o 
przewidywanych ocenach rocznych. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich 
warunków, nauczyciel przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny. W 
przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych prośba ucznia zostaje 
odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.  

4. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 
rady pedagogicznej przystępuje do sprawdzianu przygotowanego przez nauczyciela 
przedmiotu.  

5. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania, zostaje dołączony do 
dokumentacji wychowawcy klasy.  

6. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony 
na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.  

7. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyniku 
sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 

8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 
jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie 
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w 
terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub do 5 dni, jeżeli 
ocena została uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego. 
 

Opracowała:dr Anna Barnat 


