
Przedmiotowe Zasady oceniania

z przedmiotu GEoGRAF|A

w Szkole Podstawowei nr 76 we Wrocławiu

l. PoDSTAWA PRAWNA

Niniejsze przedmiotowe zasady oceniania (PZo) opracowano na podStawie:

r Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r, Prawo oświatowe (Dz.U.2017 .59),

. Rozpoęądzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające
rozpoządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu ocenlania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz.U.2017 .1651),

o statutu szkoły.

2. PRZEDM|OTEM OCENlANlA SĄ:

. wiadomościiumiejętności,

. aktywnośó.

3. FoRMY SPRAWDZAN|A WlEDZY

o wypowiedź ustna z materiału obejmującego 3 ostatnje |ekcje,

o kańkówki z materiału obejmującego 3 ostatnie lekcje oraz map konturowych,

. sprawdzianu z większej pańii materiału np, działu, zapowiedziane i zapisane, co
najmniej tydzień przed terminem w dziennjku,

. prace domowe,

. referaty (projekty, prezentacje multimedialne), jako samodzielna ewentualnie zespołowa,

. praca wykonana z wykorzystaniem dostępnych źródeł informacji,

4, FoRMY UDzlELANlA tNFoRMACJl zWRoTNEJ

. nauczyciel powiadamia ucznia o każdej otrzymanej ocenie i zapisuje ją w dzienniku
lekcyjnym, uczeń ma obowiązek poinformowania o ocenia rodzica/opiekuna.

. uczeń ma prawo wglądu w swoje prace pisemne,

. uczeń może zabrac ocenioną pracę do domu, ma obowiązek przynieśc ją na następne
zajęcia,



. informacja zwrotna uzasadniająca otrzymaną ocenę jest udzielana na bieżąco podczas
zajęć lekcyjnych,

. komentaż do uzyskanej oceny może byó ustny lub pisemny i ma za zadanie wskazać
uczniowi to, co zrobił poprawnie oraz przekazać informacje o obszarach, kóre
Wymagają poprawy i dodatkowej pracy ze wskazaniem dalszej pracy,

. komentarz służy motywowaniu Ucznia do dalszej efektywnej pracy.

5. zAsADY DoTYczĄcE zAPoWlADANlA sPRAWDzlANoW KARTKÓWEK,
ODPOWEDZI USTNYC ORAZ ZADAŃ DOMOWYCH l DODATKOWYCH

kaźdy sprawdzian jest zapowiedziany, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem oraz
wpisany jest do dziennika.

Pżed kaŻdą praca pisemna uczniowie są informowani o zakresie materiału, stopniu trudności i
kryteriach oceniania, z co najmniej tygodniowym wypzedzeniem.

Czas pracy zależy od stopnia trudności iilości zadań.

W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy podczas sprawdzianu pisemnego
nauczyciel odbiera pracę uczniowi istawia ocenę niedostaieczną bez możliwości poprawy.

kartkówki mogą być pzeprowadzane bez wcześniejszej zapowiedzi i obejmują mal,eriał z
trzech ostatnich lekcji.

uczeń ma prawo wglądu w swoje prace pisemne oraz zapoznanie się ze swoimi błędami oraz
do wyjaśnień swoich wątpliwości pżez nauczyciela.

uczeń ma obowiązek zaliczvć sprawdzian, którego nie pisał z powodu usprawiedliwionej
nieobecności w ciągu dwóch tygodni. o wyznaczenie terminu poprawy uczeń zabiega
samodzielnie.

6. NlEPRzYGoToWANlA Do LEKcJl

uczeń ma prawo zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji: 2 razy pzy dwóch godzinach zajęć w
tygodniu oraz 1 raz przy jednej godzinie zajęć w tygodniu, nieprzygotowanie widnieje w
dzienniku jako skrót np.

Nieprzygotowanie obejmuje brak zadania domowego, odpowiedź ustną, kańkówkę. uczeń ma
obowiązek zgłosić nieprzygotowanie na początku lekcji, bez podawania powodu,

w przypadku niepoinformowania nauczyciela o tym fakcie nauczyciela, uczeń może otżymać
ocenę niedostateczną.

z prawa do nieprzygotowania do lekcji uczeń nie moźe korzystać na lekcjach powtórzeniowych
oraz sprawdzianach,

Uczeń ma prawo, po co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności, być



nieprzygotowanym do zajęó, jednakże ma obowiązek zgłosić taki fak nauczycielowi na

po".ąixu zajęó, WzaistniaĘ sytuacji ma także obowiązek do uzupełnienia notatek lekcyjnych z

całego okresu swojei nieobecności.

7. zAsADY PoPRAWIANIA ocEN czĄsTKoWYcH

uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

obie oceny będą widoczne w dzienniku. Jeśli uczeń nie pode.jdzie do poprawy w ciągu dwóch

tygodni, iraci możliwość uzyskania wyźszej oceny (nie dotyczy to nieobecności

usprawied liwionej),

Oceny wyższe niź dopuszczająca można poprawić za zgodą nauczyciela, w terminie

uzgodnionym z nauczycielem.

8. zAsADY ocEN|ANlA

w przypadku prac pisemnych (sprawdzianów oraz kańkówek) przyjmuje się skalę punktową

przeliczaną na oceny cząstkowe według kryteriów:

Celujący = 196yo

Bardzo dobry od 90%

Dobry od 75%

Dostateczny od 50%

Dopuszczający od 30%

Niedostateczny poniżej 30%

Ocena na koniec l semestru oraz ocena końcowo roczna nie jest średnią ocen,

9. WYMAGAN|A EDUKACYJNE N|EZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGOLNYCH OCEN

W procesie oceniania obowiązuje zasada kumulowania wymagań - ocenę wyższą może

uzlskać uczeń, który spełnia wszystkie wymagania związane z ocenami niższymi.

ocena celująca: otrzymuje ją uczeń, który w pełni opanował zakres wiedzy i umiejętności

określony w programie nauczania w danej klasie oraz posługuje się zdobytymi wiadomościami

w sytuacjach nietypowych, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługu,je

się zoobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych,

proponu.le rozwiązania nietypowe, chętnie i z zaangażowaniem pode,imuje się dodatkowych

prac. odznacza się dużą aktywnością na lekcjach, Swobodnie posługuje się językiem

geograficznym.

ocenabardzodobra:otzymujejąuczeń'któryopanowałpełnyzakresWiedzyiUmiejętności
określony programem nauczania w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi

wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ob!ęte programem

nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w



nowych Sytuacjach, chętnie i z zaangażowanjem podejmuje się dodatkowych prac. \iĄ/ykazuje

dużą aktywnością na lekcjach. Swobodnie operuje językiem geograficznym.

ocena dobraI otrzymuje ją uczeń, który W zakresie Wiedzy programowej ma niewielkie braki.

opanował w dużym zakresie Wiadomości i umiejętności określone W programie. Poprawnie
stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i

problemóW. Potrafi dostżec zależności przyczynowo, Poprawnie stosuje Wiadomości,
rozwiązuje (wykonu.ie) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. Posługuje się
językiem geograficznym i wykazuje się aktywnośc|ą na lekcjach.

ocena dostateczna: otrzymuje ją uczeń, który opanował w podstawowym zakresie
wiadomości i umiejętności okreś|one programem nauczania w danej klasie na poziomie treści
zawańych W podstawie programowej, rozwiązqe typowe zadania teoretyczne |ub praktyczne o
średnim stopniu trudności. Z pomocą nauczyciela poprawnie stosuie wiadomości i umieiętności
przy rozwiązywaniu typowych zadań i problemów. Z pomocą nauczyciela korzysta z różnych
źródeł wiedzy geograficznej,

Ocena dopuszczająca; otzymuje ją uczeń, który opanował konieczne wiadomości i
umiejętności, Ma pewne braki W Wiadomościach i umiejętnościach określonych W programie, ale
braki te nie pzekreślają mozliwości dalszego kształcenia. Rozwiązuje zadania teoretyczne i

praktyczne typowe o niewielkim Stopniu trudności, Z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe
zadania, kolzysta z ńżnych źródeł wiedzy geograficzne.1..

Ocena niedostateczna: otrzymuje ją uczeń, który wykazuje bardzo duże braki w zakresie
wiedzy podstawowej. Nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie
programowej, a braki W Wiadomościach i umiejętnościach uniemoźliwiają dalsze zdobywanie
wiedzy z tego przedmiotu. Nie rozumie prostych po|eceń, Wykazuje brak systematyczności i
chęci do nauki,

1O. UCZEŃ O SPECYF|CZNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

Ocenianie ucznia o specyficznych potrzebach edukacylnych dostosowane jest do jego
indywidualnych potżeb i moźliwości. Uwzg|ędnia ono za|ecenia opinii lub orzeczenia PPĘ
zaangażowanie ucznia oaz postępy W nauce. W przypadku prac pisemnych uczeń może
otżymac inną Wersję kańkówki, sprawdzianu lub może byc oceniany wg innych kryteriów
procentowych.
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