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1. Przedmiotowy System Ocenienia z geografii jest zgodny ze  Statutem Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie. 

 

2. Uczniowie zostają poinformowani o zasadach oceniania z geografii na początku roku 

szkolnego, a o ewentualnych poprawkach natychmiast po ich wprowadzeniu. 

 

3. Cele kształcenia: 

Zakres rozszerzony  

 I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego, życia i gospodarki 

człowieka oraz  wzajemnych powiązań i zależności w systemie człowiek – przyroda –

gospodarka.  

Uczeń wskazuje i analizuje prawidłowości i zależności wynikające z funkcjonowania sfer 

ziemskich oraz działalności człowieka w różnorodnych warunkach środowiska, wskazując 

znaczenie rosnącej roli człowieka i jego działań w środowisku geograficznym w różnych 

skalach (lokalnej, regionalnej i globalnej).  

 

II. Analiza i wyjaśnianie problemów demograficznych społeczeństw.  

Uczeń analizuje etapy i cechy rozwoju demograficznego ludności na świecie, charakteryzuje 

dynamikę i zróżnicowanie procesów ludnościowych, wiążąc zagadnienia demograficzne z 

czynnikami przyrodniczymi i rozwojem cywilizacyjnym; wykorzystuje do analiz informacje 

o aktualnych wydarzeniach na świecie.  

 

III. Proponowanie rozwiązań problemów występujących w środowisku geograficznym, 

zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju i zasadami współpracy, w tym 

międzynarodowej.  

   Uczeń wskazuje propozycje rozwiązań lokalnych, regionalnych i globalnych problemów 

środowiskowych, demograficznych i gospodarczych zgodnych z koncepcją zrównoważonego 

rozwoju oraz opartych na równoprawnych zasadach współpracy między regionami i 

państwami.  

 

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

informacji geograficznej, w tym również technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz 

Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS). 

  

Uczeń zdobywa informacje oraz rozwija i doskonali umiejętności geograficzne, 

wykorzystując wszystkie dostępne (w tym najnowsze) źródła informacji, pomiary i 

obserwacje bezpośrednie; potrafi selekcjonować i przetwarzać informacje do prezentacji 

wybranych zagadnień. 

Zakres podstawowy 

I. Wykorzystanie różnych źródeł informacji do analizy i prezentowania współczesnych 

problemów przyrodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych i politycznych. 

II. Formułowanie i weryfikowanie hipotez dotyczących problemów współczesnego świata. 

III. Rozumienie relacji człowiek-przyroda-społeczeństwo w skali globalnej i regionalnej. 

 

3.  Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w różnych formach: 

- odpowiedzi ustne, 

- niezapowiedziane kartkówki z trzech ostatnich lekcji, 

- sumujące sprawdziany godzinne, pisemne, zapowiedziane z dwudniowym wyprzedzeniem, 

- prace klasowe zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone powtórzeniem 

wiadomości 
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- pisemne prace na lekcji sprawdzające umiejętności czytania ze zrozumieniem, korzystania z 

notatek, tablic, danych statystycznych, podręcznika, itp., 

- aktywność ucznia na lekcji, 

- zadania domowe, 

- prace dodatkowe- np. referaty, projekty, itp., 

- udział w konkursach i olimpiadach, 

- orientacja na mapie ( atlas, mapa ścienna, mapa konturowa ), czytanie map tematycznych 

- orientowanie się w aktualnej sytuacji społeczne, ekonomicznej, politycznej współczesnego 

świata i Polski. 

 

4. Ocenianie osiągnięć ucznia oparte jest na podstawie następujących kryteriów: 

 

ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a) posiadł kompletną i spójną wiedzę w zakresie określonym wymaganiami programowymi, 

b) samodzielnie poszerza własną wiedzę i doskonali umiejętności, 

c) poprawnie stosuje terminologię geograficzną w sytuacjach nietypowych, 

d) potrafi w sposób twórczy rozwiązywać różnorodne problemy z zakresu treści 

programowych, 

e) w pracy wykorzystuje wiedzę z różnych dziedzin nauki, 

f) proponuje rozwiązania nietypowe, 

g) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych kwalifikując się do finałów na szczeblu  

wojewódzkim/regionalnym albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; 

 

ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności w zakresie określonym wymaganiami 

programowymi, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,  

c) prawidłowo analizuje związki przyczynowo-skutkowe zachodzące pomiędzy elementami 

środowiska geograficznego 

d)rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte treściami programowymi,  

e) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach, 

f) wykazuje umiejętność zdobywania wiedzy z różnych źródeł informacji geograficznych, 

g) dokonuje oceny przydatności zdobytych danych, 

h) praktycznie stosuje umiejętności z zakresu kluczowych kompetencji edukacji 

geograficznej, 

i) w stopniu bardzo dobrym orientuje się na mapie; 

 

ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) nie w pełni opanował wiadomości i umiejętności określonych treściami programowymi 

danej klasy, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie 

programowej,  

b) sprawnie posługuje się terminologią geograficzną, 

c)samodzielnie dokonuje analizy danych statystycznych przedstawionych w różnej formie 

d) poprawnie stosuje wiadomości w praktyce,  

e)samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne 

f) wykonuje poprawnie wszystkie obliczenia stosowane w geografii, 

g) opanował umiejętność interpretacji prostych zjawisk przedstawionych graficznie; 

 

ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
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a) opanował wiadomości i umiejętności określone treściami programowymi na poziomie nie 

przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej, 

b) wykazuje się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć i terminów geograficznych, 

c) stosuje poznane pojęcia i terminy geograficzne w sytuacjach typowych, 

d) wskazuje podstawowe związki przyczynowo-skutkowe zachodzące pomiędzy elementami 

środowiska geograficznego, 

e) samodzielnie rozwiązuje podstawowe zadania i obliczenia geograficzne o średnim stopniu 

trudności 

f) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, 

g)  poprawnie odczytuje dane z tekstu rysunku, diagramu, tabeli, 

h)  przetwarza proste dane na wykres,  

i)  posiada podstawową orientację na mapie; 

 

ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował części wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, 

b) ma możliwość opanowania treści określonych w podstawie programowej w ciągu dalszej 

nauki, 

c) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 

d) posługuje się w stopniu elementarnym terminologią geograficzną, 

e) posiada elementarną orientację na mapie świata, Europy i Polski; 

 

ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności w zakresie określonym wymaganiami podstawy 

programowej, 

b) braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, 

c) nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności. 

 

5. Obowiązująca procentowa skala ocen 

 

Przedział % Ocena 

< 0 – 33 > 1 

( 33 – 35 > 2- 

( 35 – 45 > 2 

( 45 – 50 > 2+ 

( 50 – 55 > 3- 

( 55 – 65 > 3 

( 65 – 70 > 3+ 

( 70 – 75 > 4- 

( 75 – 85 > 4 

( 85 – 90 > 4+ 

( 90 – 95 > 5- 

( 95 - 99> 5 

(99 – 100> 5+ 

 100  6 

 

 

 

6. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających 



 5 

w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć. 

 

7. Jeżeli uczeń posiada opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nauczyciel 

uwzględnia zalecenia poradni dostosowując ocenianie i formy pracy do jego możliwości         

( np. wydłuża czas na udzielenie odpowiedzi, napisanie karkówki, nie uwzględnia                 

w ocenianiu prac pisemnych błędów ortograficznych, pozwala na zastąpienie prac 

pisemnych odpowiedzią ustną). 

 

8.Uczniowie zdolni, chcący rozwijać swoje kompetencje geograficzne mają możliwość brania 

udziału w konkursach przedmiotowych, uczestniczenia w zajęciach koła geograficznego, 

przygotowywania dodatkowych informacji na lekcje, rozwiązywania zadań o większym 

stopniu trudności. 

 

9. Nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną przez siebie ocenę bieżącą. 

 

10.  Uzasadnienie oceny zawiera w szczególności informacje: 

1) co uczeń zrobił dobrze; 

2) co i jak wymaga poprawy; 

3) w jaki sposób powinien dalej pracować. 

 

11.  Nauczyciel uzasadnia ustnie ocenę z ustnych form sprawdzania wiadomości 

i umiejętności ucznia, bezpośrednio po jej ustaleniu. 

 

12. Nauczyciel uzasadnia ustnie lub pisemnie ocenę z pisemnych form sprawdzania 

wiadomości i umiejętności ucznia.  

 

13. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia nauczyciel: 

1) udostępnia uczniom na zajęciach edukacyjnych bezpośrednio po ustaleniu oceny; 

2) przekazuje uczniom w celu udostępnienia rodzicom - udostępnienie jednemu rodzicowi 

jest tożsame z udostępnieniem rodzicom; 

3) odbiera od ucznia podpisaną przez rodzica pracę na następnych zajęciach; 

4) dokonuje adnotacji na pracy w przypadku braku możliwości uzyskania podpisu rodzica.  

 

14. Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o planowanej liczbie prac 

klasowych. 

 

15. Każda praca klasowa  zapowiedziana jest przynajmniej tydzień przed terminem pisania i  

poprzedzona  powtórzeniem wiadomości ( termin pracy klasowej jest wpisany do 

dziennika lekcyjnego).Uczeń, który jest nieobecny na pracy klasowej  pisze ją na kolejnej 

lekcji. Jeżeli nieobecność ucznia jest długa ( np.. spowodowana pobytem w szpitalu )  

umawia się on z nauczycielem na termin poprawy. Jeżeli uczeń nie wywiązał się z 

obowiązku napisania pracy klasowej otrzymuje ocenę niedostateczną z tej pracy. 

 

16. Sprawdzian wiadomości obejmuje treści programowe części działu  mniejszej niż praca 

klasowa. Nauczyciel informuje o sprawdzianie  najmniej dwa dni przed jego 



 6 

przeprowadzeniem ( termin wpisuje do dziennika lekcyjnego). Sprawdzian nie może 

odbyć się w dniu, w którym uczniowie piszą pracę klasową z innego przedmiotu. 

  

17. Kartkówka obejmująca zakres ostatnich trzech tematów jest niezapowiedziana. Uczeń nie 

może poprawić oceny z kartkówki. 

 

18. Dodatkowo kilka razy w semestrze nauczyciel sprawdza znajomość mapy poprzez  

kartkówki na mapach konturowych ( są one zapowiedziane ). 
 

19. Jeżeli podczas sprawdzianów, prac klasowych lub kartkówek uczeń korzysta lub posiada 

niedozwolone pomoce uzyskuje automatycznie ocenę niedostateczną, bez możliwości jej 

poprawy. 

 

20. Nauczyciel oddaje sprawdzone i ocenione sprawdziany i prace klasowe w ciągu dwu 

tygodni, kartkówki w ciągu tygodnia. 

 

21. Jeżeli pisemna praca klasowa nie odbyła się w ustalonym czasie z przyczyn 

niezawinionych przez nauczyciela bądź uczniów, powinna się odbyć na następnych 

zajęciach, o ile zgodnie ze Statutem nie jest to w danym dniu druga praca klasowa,               

a w tygodniu trzecia. Sprawdzian, który nie odbył się z tych samych przyczyn uczniowie 

również piszą na następnych zajęciach, o ile uczniowie nie mają w tym dniu innej pracy 

klasowej lub gdy piszą tego dnia już dwa. 

 

22. Poprawione i ocenione sprawdziany nauczyciel udostępnia uczniom i rodzicom/prawnym 

opiekunom i przechowuje je do końca roku szkolnego. 

 

23. Odpowiedź ustna obejmuje zakres trzech ostatnich tematów. 

 

 

24. Oceny z prac pisemnych udostępniane są rodzicom poprzez ucznia ( oceniona praca jest 

podpisywana przez rodzica ), który zabiera pracę do domu i przynosi podpisaną przez 

rodzica na kolejną lekcję. 

 

25. Prace ucznia przechowywane są w teczce, którą uczeń dostarcza na początku roku 

szkolnego. 

 

26. W trakcie dyżurów nauczycielskich rodzic ma prawo zapoznać się ze zgromadzonymi 

przez nauczyciela pracami ( np. w celu sprawdzenia, czy podpis pod pracą nie został 

sfałszowany ). 

 

 

27. Każdą ocenę ze sprawdzianu i pracy klasowej uczeń może poprawić w ciągu dwóch 

tygodni ( nie dotyczy pkt. 16 ) w wyznaczonym przez nauczyciela terminie, nie na lekcji. 

 

28. Uzyskane przez ucznia oceny są na bieżąco wpisywane do dziennika elektronicznego 

 

29. Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z przygotowania się na kolejną. 
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30. Raz w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez żadnych 

konsekwencji.  Uczeń, który spóźnił się na lekcję bez usprawiedliwienia nie może 

skorzystać z możliwości zgłoszenia nieprzygotowania.  

 

31. Obowiązuje „szczęśliwy numerek”, który zwalnia ucznia z odpowiedzi ( nie dotyczy 

jednak zapowiedzianych prac pisemnych ). 

 

32. Na lekcję uczeń przynosi zeszyt i podręcznik. Ich ewentualny brak należy zgłosić przed 

lekcją.  

 

33. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna wystawiana z ocen cząstkowych nie jest ich 

średnią arytmetyczną. Przy wystawianiu tych ocen w największym stopniu brane są pod 

uwagę oceny z samodzielnych prac pisemnych i wypowiedzi ustnych.  

. 

 

34. Oceny klasyfikacyjne roczne (semestralne), śródroczne oraz oceny bieżące ustala się w 

stopniach według następującej skali: 

1) celujący ( cel)  – 6, 

2) bardzo dobry ( bdb) – 5, 

3) dobry ( db ) –  4, 

4) dostateczny ( dst ) – 3, 

5) dopuszczający( dop) – 2, 

6) niedostateczny ( ndst ) – 1. 

 

35. Dopuszcza się stosowanie znaków  „+” i „-‘’ w odniesieniu ocen klasyfikacyjnych 

śródrocznych. 

 

36. Trzy tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciel 

wystawia uczniowi ocenę przewidywaną ( wpisuje ją do dziennika elektronicznego 

 i  ołówkiem do dziennika papierowego). Roczna ocena klasyfikacyjna uwzględnia 

osiągnięcia edukacyjne ucznia z zajęć edukacyjnych zarówno z pierwszego jaki i drugiego 

półrocza. 

 

37. Jeżeli po wystawieniu przez nauczyciela oceny przewidywanej uczeń uzyska  kolejną 

ocenę cząstkową (bądź oceny) ocena śródroczna lub końcowa może zostać odpowiednio 

obniżona lub podwyższona w stosunku do oceny przewidywanej. 

 

38. Uczeń ma prawo ubiegać się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną  

 w przypadku gdy waga ocen cząstkowych jest zbliżona do oceny, o którą się ubiega, 

frekwencja ucznia na zajęciach nie była niższa niż 80%, a wszystkie nieobecności są 

usprawiedliwione. 

 

39. Uczeń, który ubiega się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej  

pisze pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności uwzględniający materiał 

programowy z całego roku szkolnego, obejmujący wymagania edukacyjne wynikające z 

podstawy programowej i realizowanego programu, przewidzianego na ocenę, o którą 

ubiega się uczeń. 
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40. Uczeń składa do Dyrektora pisemny wniosek o podwyższenie oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o przewidywanej 

ocenie.  

 

41. Pisemny wniosek uczeń składa w sekretariacie szkoły. 

 

42. O fakcie ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana uczeń ma obowiązek  

poinformować nauczyciela danych zajęć edukacyjnych i wychowawcę klasy.  

 

43. Wniosek, o którym mowa musi zawierać ocenę o jaką ubiega się uczeń oraz  

uzasadnienie.  

 

44. Wniosek rozpatruje w ciągu 1 dnia od dnia jego złożenia wicedyrektor  ds. dydaktycznych 

w porozumieniu z Dyrektorem. 

 

45. W przypadku uzyskania zgody nauczyciel przeprowadza sprawdzian wiadomości i 

umiejętności.  

 

46. Sprawdzian uwzględnia wymagania edukacyjne z całego roku szkolnego, na ocenę, o 

którą ubiega się uczeń, wynikające z programu nauczania realizowanego przez 

nauczyciela. 

 

47. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej. 

 

48. Termin i miejsce przeprowadzania sprawdzianu ustala wicedyrektor ds. dydaktycznych i 

informuje o nim ucznia i nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w ciągu jednego dnia od 

rozpatrzenia wniosku. 

 

49. Uczeń otrzymuje kopię wniosku o podwyższenie przewidywanej oceny z informacją o 

decyzji Dyrektora oraz w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o terminie i 

miejscu przeprowadzenia sprawdzianu. 

 

50. Sprawdzian przeprowadza się w terminie dwóch dni od dnia przekazania uczniowi  

Informacji. 

 

51. Sprawdzian przygotowuje, przeprowadza i sprawdza nauczyciel przedmiotu 

 

52. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może wyznaczyć innego 

nauczyciela do przeprowadzenia sprawdzianu. 

 

53. Warunkiem otrzymania wnioskowanej oceny jest uzyskanie ze sprawdzianu 80%        

wymaganych punktów. 

 

54. Pozostałe kwestie nie ujęte w niniejszym systemie oceniania reguluje Statut Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. 
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