
Zasady oceniania z geografii kl. V, VII, VIII oraz przyrody kl. IV, VI 

 

Cele oceniania uczniów 
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów przez nauczyciela ma na celu nie tylko badanie 

efektywności kształcenia. Do celów oceniania uczniów należą przede wszystkim 

-Wspieranie poprzez: - motywowanie uczniów do lepszej nauki i pracy nad sobą, 

-stymulowanie i mobilizowanie uczniów do myślenia o swojej przyszłości oraz do 

podejmowania starań podnoszących jakość edukacji geograficznej i przyrodniczej, 

-stworzenie uczniom okazji i szansy osiągnięcia sukcesów edukacyjnych, 

- pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju, 

- różnicowanie, wyróżnianie i nagradzanie uczniów. 

Prognozowanie poprzez: 

- zdobywanie informacji o efektywności nauczania geografii i przyrody, 

-przewidywanie osiągnięć ucznia, - wykrywanie potencjalnych umiejętności. 

Diagnoza, poprzez: 

-poinformowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i postępów w nauce, 

- zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów oraz przyczyn trudności w uczeniu się tego 

przedmiotu,  -określenie stopnia osiągnięcia standardów wymagań, 

-dostarczenie rodzicom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach 

uczniów. 

Ewaluacja , poprzez: 

- uzyskiwanie informacji o jakości i poziomie osiągnięć oraz pracy edukacyjnej uczniów, 

-badanie wyników nauczania, analiza. 

Obszary podlegające ocenie; 

-prace pisemne- sprawdziany,  kartkówki, karty pracy 

- odpowiedzi ustne, 

- praca z mapą,  

- doświadczenia, 

-zadania domowe, 

- praca w grupach, 

- osiągnięcia w konkursach szkolnych, pozaszkolnych, kuratoryjnych, 

- inne formy pracy pozalekcyjnej (projekty). 

 

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć (kryteria) 

1. Sprawdziany pisemne – po każdym dziale, zapowiedziany z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Sprawdziany są oceniane według skali punktowej przeliczane na 

skalę procentowa odpowiadającą skali ocen: 

100% punktów – celujący 

99 – 80% - bardzo dobry 

79-65 % - dobry 

64 – 50% - dostateczny 

49 – 30 % - dopuszczający 

29 -0% niedostateczny 

W przypadku niesamodzielnej pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, (korzystanie 

podczas sprawdzianu z podręcznika, zeszytu, innych materiałów) 

Ocenę niedostateczną musi uczeń poprawić w ciągu 2 tygodni, poprawia jeden raz w 

terminie ustalonym z nauczycielem natomiast inne oceny pozytywne może poprawiać. 

2. Kartkówki – obejmują zakres wiadomości max z 3 ostatnich lekcji 

3. Odpowiedzi ustne – pytanie z 3 ostatnich lekcji lub  cały dział jeśli lekcja 

powtórzeniowa. 



 

Wymagania edukacyjne z geografii i przyrody na poszczególne stopnie szkolne. 

 

Niedostateczny- uczeń nie opanował podstawowych treści przewidzianych w podstawie 

programowe, co uniemożliwia mu zrozumienie treści z danego przedmiotu w dalszym 

toku nauki, nie potrafi rozwiązać problemów przedmiotowych o elementarnym stopniu 

trudności, nawet przy pomocy nauczyciela, nie zna podstawowych określeń 

geograficznych, nie uczestniczy aktywnie na lekcjach, nie przygotowuje się do lekcji, nie 

prowadzi zeszytu, ma niską i nieusprawiedliwioną nieobecność na lekcjach, wykazuje 

lekceważący stosunek do przedmiotu. 

 

Dopuszczający – uczeń opanował  wiadomości przewidziane w podstawie programowej 

minimalnym zakresie, pozwalającym jednak na realizacje programu z geografii lub 

przyrody w dalszym toku nauki, rozwiązuje przy pomocy nauczyciela typowe zadania o 

niewielkim stopniu trudności, przy pomocy nauczyciela, potrafi korzystać z różnych  

źródeł informacji (mapy, globus) rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska przyrody, 

posiada, przewijający się w codziennym życiu, pozytywny stosunek do środowiska, ustne 

wypowiedzi ucznia są  niesamodzielne, pisemne prace zawierają błędy rzeczowe, uczeń 

uczestniczy w lekcji w sposób bierny, nie przejawia własnej inicjatywy, ma zeszyt, ale 

jest on prowadzony niesystematycznie i niestarannie.  

 

Dostateczny - uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane w 

podstawie programowej, jego samodzielne wypowiedzi pisemne i ustne zawierają błędy 

(rzeczowe) wynikające ze słabego rozumienia pojęć, rozpoznaje elementy na mapie, 

posługuje się mapą jako źródłem wiedzy geograficznej i przyrodniczej, wypowiedzi 

ucznia mają charakter odtwórczy, systematycznie prowadzi zeszyt. 

 

Dobry – uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie 

programowej w stopniu umożliwiającym dostrzeganie zależności  miedzy procesami, 

zjawiskami, jego ustne i pisemne wypowiedzi są w pełni samodzielne, poprawne pod 

względem merytorycznym, dopuszczalne są błędy o charakterze językowym, stylistyczny, 

właściwie wykorzystuje przyrządy do obserwacji i pomiarów elementów przyrody, 

korzysta z różnych źródeł informacji, dostrzega wpływ przyrody na życie i gospodarkę 

człowieka, proponuje działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i 

geograficznego, systematycznie i starannie prowadzi zeszyt, bierze aktywny udział w 

lekcjach. 

 

Bardzo dobry – uczeń posiada wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie 

programowej, systematycznie i bardzo starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt 

ćwiczeń, aktywnie uczestniczy w lekcjach, jego ustne wypowiedzi są w pełni samodzielne 

tak jak i pisemne wypracowania poprawne pod względem językowym, stylistycznym, 

pozbawione usterek merytorycznych, uzupełniane argumentacją wynikającą z własnych 

przemyśleń na dany temat. 

 

Celujący – uczeń posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza podstawę 

programową, uczestniczy w zajęciach kółka przedmiotowego, wyjeżdża na rajdy i 

wycieczki terenowe, jest finalistą konkursów przedmiotowych, samodzielnie poznaje 

przyrodę w oparciu o obserwacje . 


