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Cele PZO 

• Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych.  

• Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju. 

• Motywowanie ucznia do dalszej pracy.  

• Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, 

specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

• Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej. 

Zasady oceniania 

• Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o zakresie wymagań z 

geografii oraz o sposobie i zasadach oceniania. 

• Ocenianie uczniów na lekcjach geografii dotyczy przyswojonej przez uczniów wiedzy, 

umiejętności, wysiłku włożonego w przygotowanie pracy oraz aktywności na lekcji. 

• Uczeń ma obowiązek  systematycznego i czynnego uczestniczenia w procesie uczenia 

się przez cały okres nauki. 

• Uczeń ma obowiązek uzupełnić na następną lekcję wszystkie zaległości 

spowodowane nieprzygotowaniem do lekcji lub nieobecnością ucznia w szkole. 

• W przypadku długiej nieobecności, nauczyciel indywidualnie ustala z uczniem 

warunki i formy zaliczenia materiału, nadrobienia zaległości. 

• Ocena śródroczna i końcowa nie jest wynikiem średniej ocen cząstkowych, ale 

wynikiem średniej ważonej. 

• Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 

Formy oceniania bieżącego  



Sprawdzian, kartkówka, odpowiedź ustna, praca domowa, praca i aktywność na lekcji, 

przygotowanie do lekcji, krótkie odpowiedzi w toku lekcji, prowadzenie zeszytu ćwiczeń, 

prace dodatkowe, prezentacje. 

Sprawdzian: 

• Jest zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zapisany w dzienniku 

lekcyjnym i zeszycie ucznia wraz z zakresem obowiązującego materiału, 

• Jest poprzedzony lekcją powtórzeniową. 

• Jest realizowany na jednej jednostce lekcyjnej. 

• Jest oceniany zgodnie z kryteriami. 

• Jest obowiązkowy. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie mógł napisać sprawdzianu z 

całą klasą, to powinien uczynić to w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły.  

• Jeśli uczeń celowo unika pisania sprawdzianu (celowe nieobecności w wyznaczonych 

terminach), musi go napisać na pierwszych zajęciach, na których jest obecny. 

• Uczeń ma możliwość poprawy sprawdzianu, z którego otrzymał ocenę niedostateczną 

lub dopuszczającą, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po omówieniu wyników 

pracy. W szczególnych przypadkach nauczyciel może określić inny termin (np. z 

powodu choroby ucznia lub nauczyciela). 

• Każdy sprawdzian można poprawić tylko jeden raz. W przypadku poprawy 

sprawdzianu na ocenę pozytywną,  do dziennika będą wpisane obie oceny, ze 

sprawdzianu właściwego i poprawy. Ocena niedostateczna z poprawy nie będzie 

wpisana do dziennika, pojawi się zapis - nie poprawił.  

Kartkówka  

• Obejmuje materiał maksymalnie z trzech ostatnich tematów lekcji. 

•  Nie musi  być zapowiedziana. 

• Uczeń ma możliwość poprawy kartkówki, z której otrzymał ocenę niedostateczną lub 

dopuszczającą, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po omówieniu wyników 

pracy; w szczególnych przypadkach nauczyciel może określić inny termin (np. z 

powodu choroby ucznia lub nauczyciela. 

• Każdą kartkówkę można poprawić tylko jeden raz. W przypadku poprawy kartkówki 

na ocenę pozytywną,  do dziennika będą wpisane obie oceny, z kartkówki właściwej   



i poprawy. Ocena niedostateczna z poprawy nie będzie wpisana do dziennika, pojawi 

się zapis - nie poprawił.  

• Każdą kartkówkę, napisaną na ocenę niedostateczną lub dopuszczającą, można 

poprawić tylko jeden raz i do dziennika będą wpisane obie oceny z kartkówki;  ocena 

niedostateczna z poprawy nie będzie wpisana do dziennika.  

Odpowiedź ustna 

• Obejmuje zakres materiału z trzech ostatnich tematów lekcji. 

• Ocena za odpowiedź ustną nie podlega poprawie. 

Praca domowa 

• Najczęściej jest zadawana do zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń. 

• Ocena za pracę domową nie podlega poprawie. 

• Brak pracy domowej uczeń zgłasza nauczycielowi na początku zajęć. 

• W ciągu semestru uczeń dwa razy może zgłosić brak pracy domowej, zostanie to 

odnotowane w dzienniku jako „BP- brak pracy”. Każda kolejna nieodrobiona praca 

domowa to ocena niedostateczna. 

• W przypadku niezgłoszenia nauczycielowi  braku pracy domowej na początku lekcji, 

uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną. 

Zeszyt ćwiczeń  

• Zadania w zeszycie ćwiczeń są utrwaleniem wiadomości i umiejętności zdobytych na 

lekcjach geografii. 

• Uczeń ma obowiązek systematycznie i samodzielnie wykonywać zadania w zeszycie 

ćwiczeń po każdym zrealizowanym temacie lekcji. 

• Przy ocenianiu zeszytu ćwiczeń brana jest pod uwagę systematyczność, poprawność 

merytoryczna i staranność prowadzenia notatek oraz wykonywania zadań. 

• Ocena nie podlega poprawie. 

• Uczeń przynosi zeszyt ćwiczeń na każdą lekcję, jego brak zgłasza nauczycielowi na 

początku lekcji.  



Nieprzygotowanie do zajęć  

• Uczeń ma prawo 2 razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, klasy  

7 (brak podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego).  

• Nieprzygotowanie zostanie odnotowane w dzienniku jako „np.” 

• Każde kolejne nieprzygotowanie do lekcji to ocena niedostateczna. 

Kryteria oceniania i wagi ocen 

Ocenianie na poszczególne oceny zależy od procentowego zdobycia punktów przez ucznia: 

0 - 32% - niedostateczny 

33 - 49% - dopuszczający 

50 - 74% - dostateczny 

75 - 86% - dobry 

87 -95% - bardzo dobry 

96 - 100% - celujący 

Dla przyjętych form oceniania przyjmuje się następujące wagi ocen: 

sprawdzian- 6 

kartkówka, odpowiedź ustna- 5 

aktywność, praca na lekcji-4 

zadanie dodatkowe-3 

zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, praca domowa -2 

praca w grupie, konkurs- 1 

Szczegółowe kryteria ocen cząstkowych  

Ocena celująca – otrzymuje ją uczeń, który wykazuje się wiedzą programową, potrafi 

rozwiązywać problemy nietypowe, jest twórczy, rozwija swoje uzdolnienia, bierze udział w 

konkursach przedmiotowych i zajmuje punktowane miejsca na etapie gminnym i 

wojewódzkim, uczestniczy  w przedsięwzięciach/projektach  przedmiotowych, z kartkówek, 

sprawdzianów, odpowiedzi otrzymuje oceny celujące oraz prowadzi systematycznie i 

poprawnie zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy. 

Ocena bardzo dobra – otrzymuje ją uczeń, który w sposób zadowalający opanował wiedzę  

z danego działu oraz sprawnie posługuje się nią w samodzielnym rozwiązywaniu problemów  

i potrafi rozwiązywać zadania innego typu niż były rozwiązywane na lekcji, z kartkówek, 

sprawdzianów, odpowiedzi otrzymuje oceny bardzo dobre oraz prowadzi systematycznie  



i poprawnie zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy. 

Ocena dobra – otrzymuje ją uczeń poprawnie rozwiązujący typowe zadania z danego 

przedmiotu i dzięki swoim wiadomościom rozumie większość materiału, z kartkówek, 

sprawdzianów, odpowiedzi otrzymuje oceny dobre oraz prowadzi w miarę systematycznie  

i poprawnie zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy. 

Ocena dostateczna – otrzymuje ją uczeń, który opanował podstawowe wiadomości z 

przedmiotu i jest w stanie robić dalsze postępy i rozwiązywać zadania o średnim stopniu 

trudności, z kartkówek, sprawdzianów, odpowiedzi otrzymuje oceny dostateczne  oraz   

w miarę swoich możliwości prowadzi systematycznie i poprawnie zeszyt ćwiczeń i zeszyt 

przedmiotowy. 

Ocena dopuszczająca – otrzymuje ją uczeń, który potrafi rozwiązywać proste problemy 

(zadania), pracuje przy pomocy nauczyciela i rokuje nadzieje, że braki, które posiada uzupełni 

w następnym semestrze, z kartkówek, sprawdzianów, odpowiedzi otrzymuje oceny 

dopuszczające oraz nieregularnie prowadzi zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy. 

Ocena niedostateczna – otrzymuje ją uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości 

z przedmiotu zawartych w podstawie programowej, nie potrafi rozwiązywać prostych zadań 

nawet przy pomocy nauczyciela, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy. Z 

kartkówek, sprawdzianów, odpowiedzi otrzymuje oceny niedostateczne oraz nie prowadzi 

zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego. Nie wyraża chęci poprawy oceny niedostatecznej 

cząstkowej np. z kartkówki czy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu.   

Dostosowanie wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych  

• Dostosowanie tempa pracy, wydłużony czas na wykonanie zadania, napisania 

kartkówki, sprawdzianu. 

• Dłuższy czas na poprawę sprawdzianu. 

• Objaśnianie poleceń. 

• Wspieranie odpowiedzi ucznia dodatkowymi poleceniami. 

• Częste sprawdzanie rozumienia poleceń. 

• Prace domowe i zadania o niższym poziomie trudności, w mniejszej ilości. 

• Docenienie najmniejszych sukcesów uczniów. 

Nauczyciel stosuje się do zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 



Zasady pracy z uczniem zdolnym  

• Dodatkowe treści nauczania zgodne z zainteresowaniami ucznia. 

• Pomoc w prowadzeniu zajęć. 

• Kierowanie pracą zespołową. 

• Udział w konkursach przedmiotowych. 

• Udział w zajęciach pozalekcyjnych. 

• Proponowanie zadań dodatkowych. 

• Prace domowe, zadania o wyższym stopniu trudności. 

• Zaangażowanie w pomoc koleżeńską. 

• Przygotowanie uroczystości. 

Dla uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznyc h  

• Stosowanie różnorodnych narzędzi służących sprawdzaniu wiedzy i umiejętności 

dostosowanych do poziomu opanowania języka polskiego.  

• Formułowanie krótkich zadań, stosowanie prostych, jasnych komunikatów typu: 

przeczytaj, wybierz, dopasuj, narysuj.  

• Uwzględnianie w ocenie zaangażowania w pracę, podejmowania prób rozwiązania zadania 

lub problemu. 

• Na etapie początkowym nieocenianie strony językowej – dopuszczanie błędów.  

Opracowały: Katarzyna Łaskowska i Ewa Grzymała -  nauczyciele geografii 

 


