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Przedmiotowy System Oceniania z Geografii 

w Szkole Podstawowej Nr 14 w Tarnowie 

 
Przedmiotem oceniania są: 

 - wiadomości: wypowiedzi ustne, prace pisemne (kartkówki, sprawdziany),   

-  umiejętności (praca indywidualna i grupowa, stosowanie wiedzy w sytuacjach praktycznych), 

- zadania domowe, projekty, 

 - postawa ucznia oraz jego aktywność i kreatywność. 

 

Warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych. 

Ocenę roczną można poprawiać – ustalić wyższą od przewidywanej pod następującymi warunkami: 

a). jeśli uczeń wykazywał chęć do pracy w ciągu całego roku szkolnego i przygotowywał się 

systematycznie do zajęć, 

b). jeśli jego oceny bieżące wskazują na niewielkie braki w wiadomościach i umiejętnościach a ich 

poprawienie wpłynie na podwyższenie oceny rocznej, 

c). jeśli był nieobecny w szkole z powodu choroby (potwierdzenie lekarskie) przez okres około 

jednego miesiąca, 

d). nie ma ocen niedostatecznych wynikających z braku zadań,  

e). jeśli nie unikał pisania pisemnych prac kontrolnych, odpowiedzi ustnych, 

f). wykorzystał wszystkie możliwości poprawienia ocen ze sprawdzianów i kartkówek, 

Jeśli spełnia co najmniej dwa warunki wskazane wyżej, może podjąć próbę poprawy oceny. 

 

Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych, 

- formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy, 

- dokonuje analizy lub syntezy zjawisk i procesów geograficznych, 

- wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach,  

- potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji, 

- bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 

- wykonuje prace twórcze, pomoce naukowe i potrafi je zaprezentować. 
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Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, 

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych 

sytuacjach, 

- bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji, 

- lokalizuje obiekty geograficzne na mapach fizycznych i konturowych, 

- identyfikuje związki i zależności oraz wyjaśniania zjawiska i procesy, 

- posiada umiejętności obserwacji i opisu zjawisk przyrodniczych,  

- stosuje wiedzę i umiejętności geograficzne w praktyce,  

- prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią geograficzną, 

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i użyteczne 

w szkolnej i pozaszkolnej działalności, 

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych,                    

w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela, 

- udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania, 

- jest aktywny na lekcji. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu 

geografii, oraz takie które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, 

- z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności, 

- z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: mapy, encyklopedie, słowniki 

geograficzne, tablice, wykresy, itp., 

- wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie 

przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,  

- wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności pod kierunkiem 

nauczyciela, 

- wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii geograficznej, 

- jest mało aktywny na lekcji. 
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- Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawą programową, koniecznych do 

dalszego kształcenia, 

- wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac 

domowych, 

- nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności, nawet przy pomocy 

nauczyciela, 

- wykazuje się bierną postawą na lekcji. 

 
 
 


