
Przedmiotowy systemem oceniania z geografii dla technikum 
i branżowej szkoły I stopnia 

 
W ciągu semestru uczeń uzyskuje oceny cząstkowe na podstawie, których jest wystawiana ocena 
semestralna. Ocena semestralna jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny rocznej.  
 
I. Przedmiotem oceny ucznia są:  

- znajomość i rozumienie treści z zakresu podstawy programowej z geografii, 
- opisywanie zjawisk, procesów i zależności zachodzących w środowisku przyrodniczym, 
- umiejętność czytania i interpretowania wykresów, tabel, schematów i tekstów źródłowych, 
- umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy geograficznej, 
- przygotowanie do zajęć, 
- aktywność, 
- podejmowanie samodzielnych zadań i inicjatyw w zdobywaniu wiedzy, 
- frekwencja według ogólnie przyjętych zasad klasyfikowania. 

 
II. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności w ciągu semestru: 

- testy, 
- sprawdziany pisemne, 
- odpowiedzi ustne, 
- kartkówki, które trwają 10-15 minut, 
- zadania domowe, 
- praca z mapą, 
- aktywność na lekcjach, 
- samodzielne prace uczniów np.: referaty, prezentacje multimedialne, 
- udział w konkursach geograficznych. 

 
III. Ocena ze sprawdzianów pisemnych i kartkówek ustalana jest według następujących kryteriów: 
0-29%  - niedostateczny 
30% - 49% - dopuszczający 
50% - 74% - dostateczny 
75% - 89% - dobry 
90% - 100% - bardzo dobry 
95% plus zadania dodatkowe – celujący 
 
IV. Zasady ogólne: 
1. Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne dla ucznia, jego rodziców i prawnych opiekunów. 
2. Klasyfikacji semestralnej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, które mają różną 

wagę. Oceny ze sprawdzianów mają większą wagę niż oceny z kartkówek i odpowiedzi ustnych. 
Inne oceny mają charakter wspomagający(aktywność na lekcji, zadania domowe). 

3. Formy pisemne są obowiązkowe – jeżeli uczeń opuścił sprawdzian powinien go napisać 
w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

4. Odpowiedzi ustne i kartkówki dotyczące trzech ostatnich lekcji nie muszą być wcześniej 
zapowiedziane. 



5. Sprawdziany są zapowiedziane co najmniej tydzień przed terminem i zapisane w dzienniku 
lekcyjnym. 

6. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub wyższej za zgodą 
nauczyciela w terminie uzgodnionym z nauczycielem i uczniem. 

7. Termin podania wyników prac pisemnych nie powinien przekraczać dwóch tygodni od czasu ich 
przeprowadzenia, 

8. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy ucznia podczas sprawdzianów, testów 
i kartkówek nauczyciel odbiera pracę uczniowi i stawia ocenę niedostateczną bez sprawdzania 
pracy. 

9. Prace pisemne po ocenieniu przez nauczyciela są udostępniane uczniom do wglądu, omawiane 
i przechowywane do końca roku szkolnego. W razie potrzeby są udostępniane rodzicom. 

10. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego. 
11. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 1 raz w semestrze. Nie dotyczy to 

zapowiedzianych sprawdzianów. 
12. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% zajęć lekcyjnych w semestrze może być nieklasyfikowany. 
13. Przy poprawianiu form pisemnych w drugim terminie kryteria oceniania nie zmieniają się. 
14. Uczeń zna wymagania programowe na poszczególne stopnie. Na lekcji organizacyjnej nauczyciel 

przedstawia wymagania i kryteria oceniania. Przedmiotowy system oceniania jest do dyspozycji 
uczniów i rodziców. 

15. Na miesiąc przed planowaną klasyfikacją uczeń jest informowany o grożącej mu ocenie 
niedostatecznej na koniec semestru lub roku szkolnego. 

 
V. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 
1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości określonych w programie nauczania, 
- nie rozumie prostych poleceń nauczyciela, 
- ma trudności w samodzielnym przedstawianiu tematu, 
- nie potrafi lokalizować obiektów na mapie, 
- wykazuje brak systematyczności i chęci do nauki. 

2. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, ale 

braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 
- przy biernej postawie na lekcjach wykazuje chęci do współpracy i przy pomocy nauczyciela 

wykonuje proste polecenia, 
- lokalizuje część ważniejszych zjawisk na mapie, 
- wykazuje się podstawową umiejętnością odczytywania wiadomości ze źródeł 

geograficznych(mapy, wykresy, dane statystyczne). 
3. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności, które są konieczne do 
dalszego kształcenia, 

- rzadko przejawia aktywność na lekcjach, 
- lokalizuje zjawiska na mapie, 
- interpretuje dane z różnych źródeł informacji geograficznych, 
- dostrzega logiczne związki w obrębie omawianych tematów. 



4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
- w zakresie wiedzy ma niewielkie braki, 
- wykazuje się aktywnością na lekcjach, 
- lokalizuje biegle zjawiska na mapie, 
- dostrzega logiczne związki w obrębie omawianych treści. 

5. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
- wyczerpująco przedstawia temat, 
- sprawnie lokalizuje obiekty na mapie, 
- wykazuje się szczegółowością w prezentowaniu faktów i zjawisk, 
- wykazuje się umiejętnością oceniania i prognozowania zjawisk, 
- chętnie wykonuje prace dodatkowe. 

6. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
- opanował w stopniu bardzo dobrym wiadomości i umiejętności, 
- zaliczył wszystkie formy pisemne na ocenę bardzo dobrą, 
- wykonuje nieobowiązkowe, dodatkowe zadania, 
- samodzielnie rozwija własne zainteresowania i umiejętności, 
- uczestniczy w olimpiadach i konkursach geograficznych i osiąga w nich sukcesy. 

 
VI. Dostosowania wymagań edukacyjnych. 
1. Uczeń zdolny 

Nauczyciel: 
- zadaje dodatkowe zadania podczas prac pisemnych, stopniuje trudności, 
- zachęca do czytania czasopism i książek polecanych przez nauczycieli 
- zachęca do podejmowania prac dodatkowych np. referatów i umożliwia ich prezentację 
- promuje osiągnięcia szkolne ucznia na terenie szkoły i poza nią, 
- zachęca do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, pomaga w przygotowaniu się do 

nich, 
- powierza odpowiedzialne role i zadania, 
- tworzy sytuacje dydaktyczne, które będą dla ucznia wyzwaniem i źródłem satysfakcji. 

2. Uczeń z trudnościami: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. 
Nauczyciel: 
- stosuje metody aktywne, urozmaica proces nauczania, 
- motywuje do efektywnej pracy, 
- daje możliwość wydłużenia czasu pracy na sprawdzianach pisemnych, 
- na sprawdzianach przypomina, aby uczeń czytał dokładnie polecenia i nie pominął pytań, 
- motywuje do wytrwałości w pokonywaniu trudności, 
- kształtuje poczucie własnej wartości ucznia, 
- docenia pozytywne efekty pracy i wysiłek wkładany w przezwyciężanie trudności. 

 
Dysortografia – nauczyciel nie ocenia błędów ortograficznych ucznia oraz umożliwia korzystanie na 
lekcjach ze słownika ortograficznego. 
 
Dysgrafia – jeżeli nauczyciel nie może odczytać pracy ucznia to uczeń może przeczytać swoją pracę 
i wyjaśnić ewentualne wątpliwości lub może pisać drukowanymi literami. Nauczyciel nie ocenia 



estetyki pisma oraz rysunków, pilnuje podczas lekcji, aby uczeń prowadził notatki, umożliwia 
poprawę prac pisemnych ustnie oraz pozwala pisać dłuższe zadania domowe na komputerze. 
 
Dysleksja – nauczyciel daje możliwość zaliczenia materiału w mniejszych częściach oraz podczas 
odpowiedzi ustnej dyskretnie naprowadza ucznia i daje uczniowi więcej czasu na zastanowienie się 
i odpowiedź. 
 
Dla uczniów, którzy będą mieli inne rodzaje dysfunkcji nauczyciel dostosuje wymagania edukacyjne 
zgodnie z wskazówkami w opinii i orzeczeniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
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