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Przedmiotowe Zasady Oceniania 
 z geografii 
dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego 
                im. Fryderyka Chopina 
w Ostrowie Wielkopolskim 
             w roku szkolnym 2019/2020 
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Celem PZO jest: 

 

 ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania kompetencji uczniów  
  umożliwienie nauczycielom bieżącej kontroli pracy i postępów uczniów  
 dostarczenie rodzicom wiedzy o postępach w nauce i rozwoju ucznia 
  dostarczenie uczniom informacji na temat ich własnego rozwoju w zakresie zdobywania 

umiejętności i kompetencji   
 Ukierunkowanie i motywowanie uczniów do dalszej pracy 
  diagnoza, określenie indywidualnych potrzeb i trudności ucznia  
  okresowe i roczne określanie poziomu opanowania przez uczniów kompetencji   

 

I.Ogólne kryteria oceny  
 
Ocena celująca  
 

• twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;  
• pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania;  

• bezbłędnie potrafi utworzyć ciąg przyczynowo skutkowy 
• znajduje miejsca na Ziemi odpowiadające procesom lub formom 
• odnajduje się na mapie, zarówno podziału politycznego, jak i fizycznej świata i Polski 
• zachęca swoją postawą innych do nauki 

 
Ocena bardzo dobra  
Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości   
i umiejętności przewidzianych programem nauczania oraz potrafi:  
• sprawnie poruszać się w tematyce geograficznej;  
• samodzielnie rozwiązywać problemy;  
• wykazać się znajomością pojęć i terminów oraz umiejętnością  
poprawnego ich zastosowania w sytuacjach typowych i nietypowych;  
• posługiwać się poprawnym językiem geograficznym;  
• samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności;  
• przeprowadzić poprawną analizę związków przyczynowo – skutkowych  
zachodzących pomiędzy elementami środowiska geograficznego;  
• w oparciu o dane statystyczne przeprowadzić analizę zjawiska  
i sformułować prognozę dalszego rozwoju.  
 
 
Ocena dobra  
Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności  
przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy programu  
nauczania, a także potrafi:  
• samodzielnie wyjaśnić typowe zależności ;  
• posługiwać się językiem geograficznym, który może zawierać jedynie  
nieliczne błędy i potknięcia;  
• sprawnie rozwiązywać zadania geograficzne;  
• przeprowadzić prostą analizę związków przyczynowo – skutkowych  
zachodzących pomiędzy elementami środowiska geograficznego;  
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• samodzielnie dokonać analizy danych statystycznych przedstawionych  
w różnej formie;  
• potrafi sporządzić w oparciu o dane liczbowe diagram, wykres,  
przedstawienie kartograficzne zadanego zjawiska.  
 
Ocena dostateczna  
Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności  
przewidziane podstawą programową, co pozwala mu na:  
• wykazanie się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć  
i terminów geograficznych;  
• stosowanie poznanych pojęć i terminów w sytuacjach typowych;  
• wykonywanie prostych obliczeń geograficznych;  
• potrafi wskazać elementarne związki przyczynowo- skutkowe zachodzące  
pomiędzy elementami środowiska geograficznego;  
• samodzielnie rozwiązuje elementarne zadania geograficzne.  
 
Ocena dopuszczająca  
Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą  
programową w takim zakresie, że potrafi:  
• samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela wykonać ćwiczenia  
i zadania o niewielkim stopniu trudności;  
• wykazać się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć i terminów  
geograficznych;  
• wskazać elementarne związki pomiędzy składnikami środowiska  
geograficznego.  
 
Ocena niedostateczna  
Ocenę tę otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości  
i umiejętności wynikających z programu nauczania oraz:  
• nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć i terminów  
geograficznych;  
• nie potrafi (nawet przy pomocy nauczyciela, który między innymi zadaje  
pytania pomocnicze) wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań;  
• nie wykazuje najmniejszych chęci współpracy w celu uzupełnienia  
braków  i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności.  
 
 

 

 II. Wymagania edukacyjne  

 

Wymagania edukacyjne są oczekiwanymi przez nauczyciela osiągnięciami ucznia i stanowią dokładny 

wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych 

tematów z podręcznika.. Ustalając wymagania edukacyjne, nauczyciel powinien dostosować je do 

indywidualnych możliwości oraz potrzeb edukacyjnych ucznia. Miarą osiągnięć ucznia  
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Poziom wymagań  

a) Poziom wymagań ( ocena dopuszcający) obejmuje wiadomości i umiejętności, które umożliwiają 

uczniowi świadomy udział w lekcji, a także wykonywanie przez ucznia prostych zadań 

związanych z życiem codziennym.  

b) Poziom wymagań (dostateczny) określa wiadomości i umiejętności ważne i najbardziej 

uniwersalne, stosunkowo łatwe do opanowania i użyteczne w życiu codziennym oraz niezbędne do 

kontynuowania nauki na wyższych poziomach.  

c) Poziom wymagań  ( dobry ) dotyczy wiadomości i umiejętności trudniejszych, wspierający tematy 

podstawowe. Pośrednio mogą być użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.  

d) Poziom wymagań  ( bardzo dobry ) zakłada opanowanie pełnego zakresu treści kształcenia. 

Określa wiadomości i umiejętności trudne do przyswojenia, złożone oraz o charakterze 

problemowym. Wymagania te zaliczane są najczęściej do wyższych kategorii celów kształcenia.  

e) Poziom wymagań ( celujący )  Dotyczy zagadnień szczególnie złożonych i twórczych naukowo, 

trudnych o charakterze problemowym 

 

 

III.Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych:  

100% - 99% celujący 

 98% - 90% bardzo dobry 

 89% - 75% dobry  

74% - 55% dostateczny  

54% - 45% dopuszczający 

 44% - 0% niedostateczny 

  

     IV. Formy oceniania i przyporządkowane im wagi : 

Test po kilku rozdziałach- waga 7  

Test z rozdziału- waga 6 

 Sprawdzian-  waga 5  

Kartkówka- waga 2-3  

Odpowiedź ustna -waga 3  

Aktywność- waga 5 

 Praca projektowa- waga 5 

Praca domowa waga 1-3 
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IV.Formy aktywności oraz metody sprawdzania wiedzy uczniów  

 

A.Praca pisemna  

• Test z większej partii materiału np. dział,  

• Sprawdzian-sprawdzająca wiadomości i umiejętności z kilku tematów,  

• Konturówka-sprawdzająca wiadomości z mapy (np. państwa, stolice, rzeki, jeziora, góry, 

prądy morskie,cyrkulacja atmosferyczna itp.)  

• Kartkówka-sprawdzająca opanowanie wiadomości z trzech ostatnich lekcji 

• Prezentowanie wyników pracy zespołowej,  

• Prezentowanie zadania domowego.Praca domowa:  

• Zadania pisemne (ćwiczenia) dotyczące omawianych zagadnień,   

 Aktywność na lekcji:  

• Obserwacja prowadzona w trakcie pracy ucznia w grupach zadaniowych  

• Wypowiedzi ucznia dotyczące bieżącego materiału.  

Praca pozalekcyjna  

• Udział w konkursach, olimpiadach itp.  

Sukcesy osiągnięte w konkursach i olimpiadach przedmiotowych wpływają na podwyższenie 

oceny z przedmiotu.  

 

Ustala się następującą hierarchię ważności form aktywności ucznia na lekcjach geografii:  

I. Test-  podsumowujący dział; 

II   Sprawdzian pisemny z kilku tematów  

III. Konturówka (sprawdzian z mapy)  

IV. Projekty edukacyjne (prezentacje, referaty)  

V. Kartkówki (trzy ostanie lekcje)  

VI. Odpowiedź ustna  

VII. Zadanie domowe  

VIII. Aktywność podczas zajęć  
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IV. Sposoby powiadamiania uczniów i ich rodziców o ocenach.  

 

1. Uczniowie są powiadamiani przez nauczyciela przedmiotu o ocenach cząstkowych na bieżąco w 

czasie lekcji i poprzez wpis do dziennika internetowego.  

2. Rodzice są powiadamiani o ocenach cząstkowych poprzez wpis do dziennika internetowego lub 

podczas rozmów z nauczycielem przedmiotu.  

3. Uczniowie są informowani przez nauczyciela przedmiotu  o przewidywanej ocenie śródrocznej i 

rocznej  przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

4. Rodzice ucznia otrzymują informacje o ocena śródrocznych i rocznych poprzez wpisanie ocen przez 

nauczyciela przedmiotu do dziennika elektronicznego  przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej.  

5. Wychowawca klasy informuje rodziców o ocenach  każdego przedmiotu. W przypadku oceny 

niedostatecznej wychowawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia rodziców, w razie nie 

pojawienia się rodziców na wywiadówce. 

 

 

 


