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PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z GEOGRAFII

Nauczyciel: : Małgorzata Jeziorek
Klasy: V, VII, VIII.
Obowiązkowe wyposażenie ucznia: podręcznik do geografii „Planeta Nowa”, klasy V- zeszyt ćwiczeń „Planeta Nowa”,
zeszyt w kratkę, przybory tj.: długopis, ołówek, linijka.
Notoryczne nieprzynoszenie podręcznika, zeszytu, ćwiczeń skutkuje wstawieniem punktów ujemnych z zachowania.
I. SPRAWDZANIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI
Poziom
Główny

Forma sprawdzania
prace klasowe
kartkówki
odpowiedzi ustne

Uzupełniający

prezentacje multimedialne
prace domowe
czytanie mapy

Częstotliwość – I śródrocze
2-3
1-2
wg potrzeb
wg potrzeb
1-2

Częstotliwość – II śródrocze
2-3
1-2
wg potrzeb
1
wg potrzeb
1-2

Sprawdzanie wiadomości i umiejętności na poziomie uzupełniającym może ulec zmianie w zależności od potrzeb
indywidualnych ucznia.
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II. OCENIANIE
1. Główne zasady:
A. Skala ocen
• celujący – 6,
• bardzo dobry – 5,
• dobry – 4,
• dostateczny – 3
• dopuszczający -2,
• niedostateczny – 1
B. Procentowe przeliczenie punktów na ocenę:
• Celujący – 100% – 96%
• Bardzo dobry – 95% - 90%
• Dobry – 89% - 71%
• Dostateczny – 70% - 50%
• Dopuszczający – 49% - 30%
• Niedostateczny – 29% - 0%
C. Kategoria i waga ocen:
• Praca klasowa – 10
• Sprawdzian – 8
• Kartkówka – 7
• Odpowiedź ustna – 7
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•
•
•
•

Praca domowa - 5
Czytanie mapy – 6
Praca na lekcji – 5
Praca dla chętnych – 7

2. Kryteria oceniania na poszczególne oceny.
Wymagania wyjątkowe –na stopień celujący, obejmują wiadomości i umiejętności, którymi uczeń posługuje się
biegle i wykorzystuje je w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania
nietypowe, twórczo i samodzielnie rozwija własne zainteresowania. Sprawnie posługuje się geograficznym
słownictwem, rozumie znaczenie poszczególnych terminów. Samodzielnie wyszukuje informacje , selekcjonuje je
i poddaje krytycznej analizie.
Wymagania dopełniające -na stopień bardzo dobry, obejmują wiadomości i umiejętności, którymi uczeń
posługuje się sprawnie, potrafi zastosować posiadaną z różnych źródeł wiedzę do rozwiązania zadań trudnych i
problemów w nowych sytuacjach. Sprawnie posługuje się terminami niezbędnymi do opisu zjawisk.
Wymagania rozszerzające -na stopień dobry, obejmują wiadomości i umiejętności , którymi uczeń posługuje się
rozwiązując samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne według wzorów znanych z lekcji i z
podręcznika. Stosuje typowe terminy do opisu zjawisk i rzeczy.
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Wymagania podstawowe –na stopień dostateczny, obejmują wiadomości i umiejętności, którymi uczeń
posługuje się rozwiązując zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności. Stosuje podstawową
terminologię do opisu zjawisk i rzeczy prostymi zdaniami.
Wymagania konieczne -na stopień dopuszczający, obejmują wiadomości i umiejętności niezbędne w dalszej
edukacji, którymi uczeń posługuje się rozwiązując zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu
trudności, przy wydatnej pomocy nauczyciela. Podejmuje próbę komunikowania się w języku ojczystym .
Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych, a braki w wiadomościach i
umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu.
3. Zasady przeprowadzania i oceniania prac klasowych: z większej partii materiału (np. dział),
poprzedzona powtórzeniem, zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisana w terminarzu w
dzienniku elektronicznym.
Prace klasowe są obowiązkowe, uczniowie nieobecni mają obowiązek napisania pracy klasowej w ciągu dwóch
tygodni po powrocie do szkoły w terminie ustalonym przez nauczyciela. Sprawdzone prace pisemne uczeń
powinien otrzymać w okresie do dwóch tygodnia od daty pisania danej pracy. Uczeń ma prawo poprawić każdą
ocenę z pracy klasowej, ale tylko raz w semestrze, w którym tę ocenę otrzymał w terminie dwóch tygodni od
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oddania sprawdzonej przez nauczyciela pracy. Stopień z poprawy zostaje wpisany z komentarzem POPRAWA i
zapisany w dzienniku obok pierwszej oceny (obie oceny są w nawiasie kwadratowym) obie oceny mają znaczenie.
Prace klasowe są udostępniane rodzicom na ich życzenie podczas spotkań indywidualnych z nauczycielem.
4. Zasady przeprowadzania i oceniania kartkówek/sprawdzianów: : niezapowiedziana, z ostatniej lekcji/
z trzech ostatnich lekcji, zapowiedziany na ostatniej lekcji. Uczeń nieobecny nie musi pisać
kartkówki /sprawdzianu. Sprawdzone prace pisemne uczeń powinien otrzymać w okresie do dwóch tygodnia od
daty pisania danej pracy. Uczeń może poprawić kartkówkę/sprawdzian po uzgodnieniu z nauczycielem.
5. Ocenianie prac domowych: obowiązkowa, wykonana starannie i estetycznie.
6. Ocenianie odpowiedzi ustnych: wypowiedź musi dotyczyć określonego tematu i być zrozumiała –wiadomości
i umiejętności z ostatniej lekcji.
7. Ocenianie prezentacji multimedialnych: zgodność z tematem, terminologia geograficzna, poprawność
językowa, estetyka, wykorzystanie zaplanowanego czasu, innowacyjność.
8. Ocenianie aktywności: zaangażowanie ucznia w przebieg lekcji; udzielanie odpowiedzi na dany temat,
wykonywanie dodatkowych zadań, pomocy naukowych.
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III.

WYKORZYSTANIE NIEPRZYGOTOWAŃ DO LEKCJI.
Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie raz w semestrze klasy V i VIII , klasy VII dwa razy w
semestrze, nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku.

IV.

ZASADY POPRAWIANIA OCEN.
Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę z pracy klasowej, ale tylko raz w semestrze, w którym tę ocenę otrzymał
w terminie dwóch tygodni od oddania sprawdzonej przez nauczyciela pracy. Stopień z poprawy zostaje wpisany z
komentarzem POPRAWA i zapisany w dzienniku obok pierwszej oceny (obie oceny są w nawiasie kwadratowym)
obie oceny mają znaczenie.
Nauczyciel może pozwolić uczniowi poprawić oceny inne niż z prac klasowych. Jeżeli się na to zdecyduje, to takie
prawo daje wszystkim zainteresowanym uczniom, o ile uzna, że postawa ucznia na zajęciach nie wskazywała na
lekceważący stosunek do przedmiotu (jest to więc przywilej dla uczniów zaangażowanych w podnoszenie jakości
swej pracy). Termin i zasady ustala nauczyciel przedmiotu. Ocenę można poprawić na zajęciach dodatkowych w
terminie podanym przez nauczyciela.

V.

ZASADY WYSTAWIANIA OCEN ŚRÓDROCZNYCH/ ROCZNYCH.
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z geografii ustala nauczyciele prowadzący zajęcia z geografii.
Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z geografii oraz
ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w ostatnim
6

Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu
2018/2019

tygodniu zajęć edukacyjnych pierwszego półrocza./Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii.
Klasyfikację roczną przeprowadza się w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego.
Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej o
przewidywanych dla ucznia ocenach niedostatecznych nauczyciel geografii jest zobowiązany powiadomić ucznia
ustnie. Nauczyciel w elektronicznym dzienniku lekcyjnym przy nazwisku ucznia w rubryce „przewidywana
ocena śródroczna/roczna” wpisuje przewidywaną niedostateczną ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu.
Ocenę śródroczną i końcową wystawia się na podstawie ocen cząstkowych.
VI.

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ. (opinie, orzeczenia, praca z uczniem zdolnym)
Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego , orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, posiadającego opinię poradni psychologiczno
- pedagogicznej zgodnie z zaleceniami.

VII. SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH UCZNIÓW.
Rodzice są informowani o postępach i trudnościach ucznia w nauce poprzez: udział w zebraniach, rozmowy
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indywidualne z nauczycielem, informacje w dzienniku elektroniczny, kontakty telefoniczne.

Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w PO rozstrzygane będą zgodnie z WO.
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