
 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII 

 

I. Zasady przedmiotowego oceniania:  

Ocenianie osiągnięć szkolnych ucznia z geografii, zostało utworzone zgodnie z programem nauczania.  

Przedmiotowe zasady oceniania z geografii zostały opracowane tak, aby dzięki precyzyjnym kryteriom oceny 

sprzyjały rozwijaniu u uczniów zdolności do samooceny oraz dostarczały rodzicom informacji nt. postępów  

w nauce. 

II. Cele oceniania: 

1. Znajomość i rozumienie treści programowych z geografii fizycznej, społeczno-ekonomicznej świata i geografii 

Polski. 

2. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz prezentowanie informacji na podstawie różnych źródeł informacji 

geograficznej, w tym również technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz Geograficznych Systemów 

Informacyjnych (GIS). 

3. Informowanie ucznia o poziomie i postępach jego osiągnięć edukacyjnych. 

4. Wdrażanie do systematycznej pracy i samooceny. 

5. Dostarczanie nauczycielowi informacji o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie. 

6. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach 

ucznia. 

7. Ustalenie oceny śródrocznej i końcowo rocznej. 

III. Ocenie podlegają: 

1. Wiadomości z zakresu geografii fizycznej, społeczno-ekonomicznej zgodnie z podstawą programową: 

 znajomość faktów  

 rozumienie i stosowanie relacji człowiek-przyroda-społeczeństwo 

 znajomość i rozumienie problemów Polski i świata 

2. Umiejętności przedmiotowe z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej posługiwania się 

pomocami dydaktycznymi (podręcznikiem, mapami, rocznikiem statystycznym, schematami i zestawieniami 

tabelarycznymi, diagramami itp.):  

 pozyskiwanie, wykorzystywanie i przetwarzanie informacji 

 interpretacja i rozumienie tekstów geograficznych 

 analiza map o różnej treści 

 zastosowanie informacji geograficznych w celu rozwiązywania zadań praktycznych i problemów życia 

codziennego 

 umiejętne wyszukiwanie i interpretacja danych statystycznych 

 selekcjonowanie, porównywanie, grupowanie informacji według określonych kryteriów 



 

 ocenianie i rozumienie problemów w różnych skalach przestrzennych i czasowych 

 interpretacja, analiza i ocena poznanych związków przyczynowo skutkowych (człowiek-przyroda-

gospodarka) 

3. Umiejętności kluczowe:  

 samodzielność (planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, przyjmowanie za nią 

odpowiedzialności, dokonywanie dojrzałych wyborów)  

 kreatywność (wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy) 

 praca w grupie (skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacja własnego punktu 

widzenia i uwzględnianie poglądów innych ludzi, przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego 

rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych) 

 aktywna postawa na lekcji (prezentacja wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie edukacji) 

IV. Formy oceniania: 

Wypowiedzi ustne, wypowiedzi pisemne, aktywność i praca na lekcji, podstawowe umiejętności praktyczne, 

aktywność obejmująca prezentowanie wyników swojej pracy w różnej formie. Uczniowie mogą być oceniani 

podczas zajęć terenowych. 

Zarówno odpowiedzi ustne jak i pisemne powinny być oparte o umiejętności korzystania z różnych źródeł 

informacji (podręcznika, notatek sporządzonych w zeszycie, map, tablic statystycznych, czasopism i literatury 

popularno-naukowej, internetu i innych źródeł). 

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

wszystkich innych form poza wymienionymi - jest wcześniej zapowiadane. Kartkówki krótkie formy sprawdzenia 

wiadomości obejmujące 1 – 3 ostatnie lekcje i trwające 15 - 20 minut nie są zapowiedziane. 

Sprawdzenie orientacji na mapie polega na wskazaniu obiektów geograficznych przez ucznia. Sprawdzanie 

znajomości mapy odbywać się może w formie pisemnej na mapie konturowej. 

Ocena wystawiona jest w oparciu o odrębne kryteria. 

Oceny są jawne, uzasadnione i zgodne z wymogami na daną notę oraz wprowadzone do dziennik 

elektronicznego. W zeszycie uczeń zapisuje oceny, które otrzymał i są one podpisane przez nauczyciela. Skala 

ocen zawiera stopnie od 1 do 6. 

W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauce uniemożliwiające sprostanie 

wymogom edukacyjnym wynikającym z realizowanego programu nauczania, potwierdzone pisemną opinią 

poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej upoważnionej do tego jednostki - nauczyciel stosuje obniżenie 

wymagań jednak są one nie mniejsze niż opisane wymagania na ocenę dopuszczającą. 

 

 

 



 

Kryterium oceny sprawdzianów pisemnych 

Ocena Kryterium % 

Niedostateczna 0 – 34 

Dopuszczająca 35 – 50 

Dostateczna 51 – 74 

Dobra 75 – 89 

Bardzo dobra 90 - 100 

 
V. Kryteria i wymagania na poszczególne oceny: 

Ocena niedostateczna 

Uczeń nie opanował niezbędnych wiadomości i umiejętności zawartych w wymaganiach podstawy programowej 

dla liceum ogólnokształcącego - potrzebnych do kontynuowania nauki, 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 nawet przy pomocy 

nauczyciela, nie udziela prawidłowych odpowiedzi na większość zadanych mu pytań. 

Ocena dopuszczająca 

 Uczeń ma braki w wymaganiach koniecznych z zakresu wiadomości i umiejętności. Opanował w stopniu 

elementarnym umiejętność czytania map, posiada elementarną orientację na mapie świata, Europy i Polski, 

posługuje się w stopniu elementarnym słownictwem i terminologią geograficzną, - samodzielnie rozwiązuje  

i wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności, przejawia chęć i gotowość pracy i współpracy. Umie 

wykorzystać różne źródła informacji, przy czym objawia się to jako praca odtwórcza, wskazująca na słabe 

zrozumienie polecenia, nadrabia zaległości, przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na proste pytania. 

Ocena dostateczna  

Uczeń opanował podstawowe wiadomości i wybrane umiejętności określone podstawą programową. Posiada 

podstawową orientację na mapie i w przestrzeni geograficznej, poprawnie wyraża swoje myśli w prostych i 

typowych przykładach, przy wypowiedzi widać nieliczne błędy, odpowiedź ustana odbywa się przy pomocy 

nauczyciela zadającego kolejne pytania, samodzielnie i w grupie rozwiązuje poprawnie nieskomplikowane 

polecenia, potrafi naśladować podobne rozwiązania w analogicznych sytuacjach, wartościuje elementy 

działalności człowieka środowisku, 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. 

Ocena dobra 

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, udziela zasadniczo samodzielnie odpowiedzi, choć uwidaczniają się 

niewielkie braki w wiedzy lub wypowiedź nie wyczerpuje omawianego zagadnienia, wiadomości i umiejętności 

podstawowe są dla niego zrozumiałe, potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania o pewnym stopniu trudności, 

wykonuje wszystkie obliczenia stosowane w geografii, dostrzega zależności przyczynowo-skutkowe, łączy 

zagadnienia w logiczne ciągi, opanował umiejętność dokonywania interpretacji prostych zjawisk przedstawianych 

graficznie, posługuje się językiem poprawnym pod względem merytorycznym, stylistycznym i gramatycznym, 

potrafi wartościować działalność człowieka środowisku, aktywnie i efektywnie pracuje i współpracuje w zespołach 

grupowych, chętnie wykonuje dodatkowe zadania. 

Ocena bardzo dobra 

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, wszechstronne oraz systematyczne, 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, bierze aktywny udział w przedsięwzięciach o charakterze środowiskowym, wnosi 

twórczy wkład w realizację zadań oraz omawianych zagadnień, pracuje nad własnym rozwojem lub bierze 

aktywny udział w konkursach o treściach geograficznych.  

Ocena celująca 

Uczeń 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. Bierze udział w Olimpiadzie Geograficznej i Nautologicznej. 

VI. Różne: 

1. Ocenę śródroczną i roczną można wystawić przynajmniej z pięciu ocen, przy dwóch i więcej godzinach 

tygodniowo.  

2. Ocenione prace pisemne (sprawdziany) są omawiane i przedstawione uczniom oraz im przekazane. 

3. Kartkówki są omówione na życzenie ucznia. 

4. Uczeń w ciągu semestru może być trzy raz nieprzygotowany do zajęć przy trzech godzinach tygodniowo. Fakt 

nieprzygotowania zgłasza nauczycielowi po sprawdzeniu obecności i zapisuje w zeszycie. Jeżeli nieobecność 

ucznia wynosi ponad siedem dni fakt ten zgłasza nauczycielowi przed lekcją i jest ona usprawiedliwiona. 

Jeżeli przerwa między zajęciami będzie wynosiła kilka dni (wycieczka klasowa, warsztaty, przerwa semestralna  

i inne zdarzenia) uczeń nie może zgłaszać nieprzygotowania. W przypadku niewykorzystania w danym semestrze 



 

nieprzygotowanie nie przechodzi na semestr następny. Prawo do ulgi w pytaniu zostaje zawieszone na dwa 

tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

5. Jeżeli przerwa pomiędzy zajęciami wyniesie kilka dni może odbyć się niezapowiedziana kartkówka. 

6. Sprawdziany obejmują większą części materiału i są zapowiedziane, z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem. Termin sprawdzianu zostaje zapisany w dzienniku elektronicznym. Uczeń nie ma możliwości 

poprawienia sprawdzianu. Wyjątkiem jest nieobecność ucznia w szkole do tygodnia, który może pisać po 

uzgodnieniu terminu z nauczycielem. 

7. Po zakończeniu działu poświęconego geografii fizycznej, społeczno-ekonomicznej oraz Polski odbędą się 

sprawdziany podsumowujące. Termin sprawdzianu będzie zapowiedziany przynajmniej z miesięcznym 

wyprzedzeniem i zapisany w dzienniku elektronicznym. 

8. Odpowiedzi ustne obejmują materiał z trzech do pięciu ostatnich lekcji. 

9. O przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach uczniowie zostają powiadomieni na trzy tygodnie przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Przewidywane oceny są zapisane w dzienniku 

elektronicznym. 

 


