
Przedmiotowe zasady oceniania z geografii  

w Szkole Podstawowej nr 19 w Rzeszowie 

dla klasy 5, 6, 7 i 8 w roku szkolnym 2022/2023 

 

 1. „Przedmiotowe zasady oceniania z geografii” dotyczą wymagań edukacyjnych oraz oceny 

osiągnięć uczniów wynikających z realizowanego programu, jego celów, treści oraz 

nawiązując do zalecanych warunków i sposobów jego realizacji. 

 2. Uczniowie zostają poinformowani o przedmiotowych zasadach oceniania na początku roku 

szkolnego. Wymagania na oceny są dostosowane do zakresu realizowanego przedmiotu. 

3. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia jest dokonywane systematycznie, w różnych 

formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny.  Stopnie szkolne są jawne dla 

ucznia i jego rodziców. 

4. Oceny z geografii wystawiane są na podstawie: 

1. odpowiedzi ustnych (uczeń obowiązany jest być przygotowanym z przynajmniej trzech 

ostatnio zrealizowanych tematów) 

2. kartkówek obejmujących treści z trzech ostatnich lekcji, nie muszą być zapowiadane 

3. sprawdzianów pisemnych po zakończeniu działu (zapowiadanych na 1 tydzień lub 

wcześniej przed terminem sprawdzianu) 

4. aktywności na lekcjach, pracy w grupach  

5. prac dodatkowych (dla chętnych)- ćwiczenia, referaty, prace multimedialne, mapy, 

projekty edukacyjne 

6. udziału w konkursach geograficznych i innych konkursach związanych tematycznie z 

przedmiotem 

7. badania wyników nauczania 

5. Przy ocenianiu sprawdzianów (z dużej partii materiału) stosuje się kryteria procentowe, 

przeliczone na oceny wg następującej skali:             

1. 0 – 29% - ocena niedostateczna 

2. 30 – 49% - ocena dopuszczająca 

3. 50 – 74% - ocena dostateczna 

4. 75 – 89% - ocena dobra 

5. 90 – 98% - ocena bardzo dobra 

6. 99 – 100% - ocena celująca  

 

 

 



6. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji zapisane w dzienniku jako „np.” 

określające brak gotowości do odpowiedzi ustnej lub niezapowiedzianej kartkówki:            
 

-  w klasie 7 (lekcje 2 razy w tygodniu) – dwukrotnie w ciągu półrocza; 
 

-  w klasie 5, 6 i 8 (lekcje 1 raz w tygodniu) – jeden raz w ciągu półrocza; 
 

- niewykorzystane nieprzygotowania nie przechodzą na następne półrocze; 
 

- po wykorzystaniu limitu nie przygotowań w danym semestrze uczeń otrzymuje za każde 

kolejne nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.  
 

Zgłoszenie nieprzygotowania powinno nastąpić w momencie rozpoczęcia lekcji; fakt ten 

odnotowuje się w dzienniku, lecz nie ma ono wpływu na oceny semestralne i roczne. 
 

7.  Sprawdziany są obowiązkowe, w razie nieobecności ucznia z przyczyn chorobowych bądź 

losowych, podejmuje pracę pisemną na najbliższych zajęciach lub termin ustalany jest z 

nauczycielem, do dwóch tygodni od powrotu do szkoły.  
 

8. Kartkówki z bieżącego materiału (ostatnie 3 tematy lekcyjne) nie muszą być zapowiadane. 

Jeśli kartkówka nie była zapowiedziana, ocena z niej nie podlega poprawie.  
 

9. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian lub kartkówkę uczniowi, który jest 

niesamodzielny. 
 

10. Nauczyciel ma obowiązek poprawy i omówienia prac pisemnych w terminie 14 dni. 
 

11. Sprawdzone i ocenione prace pisemne nauczyciel udostępnia uczniom na lekcji 

poświęconej omówieniu tych prac.  
 

12. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą ze sprawdzianu lub 

zapowiedzianej kartkówki w czasie nie dłuższym niż dwa tygodnie od otrzymania oceny. 

Ocena uzyskana przez ucznia w wyniku poprawy jest obowiązująca, przy zachowaniu 

ważności oceny pierwotnej. Obydwie oceny są uwzględniane przy wystawianiu oceny 

śródrocznej i rocznej. 

 

13. W przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej za pierwszy semestr 

obowiązuje zaliczenie materiału nauczania obowiązującego w I semestrze w ciągu dwóch 

miesięcy od momentu klasyfikacji. Termin i formę zaliczenia ustala i wyznacza nauczyciel. 
 

  
 

 

 



14. Aktywność ucznia na lekcji oceniana będzie za pomocą plusów i minusów zapisanych w 

dzienniku, które następnie zostaną przeliczone na oceny. Uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą 

(5), gdy zgromadzi trzy plusy ( przy 1 godzinie geografii tygodniowo) lub pięć plusów ( przy 2 

godzinach tygodniowo). W przypadku zgromadzenia dwóch lub czterech plusów na koniec 

semestru uczeń otrzyma ocenę dobrą (4), a w przypadku jednego lub trzech i poniżej - ocenę 

dostateczną (3), jeśli wyrazi na to zgodę. W przypadku niewykonywania ćwiczeń na lekcji 

uczeń oceniany będzie za pomocą minusów. Trzy lub pięć minusów zamienione będą na 

ocenę niedostateczną. 
 

15. Uczeń otrzymuje za swoje osiągnięcia w danym roku szkolnym oceny: śródroczną i roczną. 

Wystawia je nauczyciel na podstawie ocen cząstkowych ze wszystkich form aktywności 

ucznia. 
 

 

 


