
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII 
 

KLASY  V – VIII 
 

                   w Szkole Podstawowej w Lubniewicach 
   
 
REGULAMIN PRACOWNI PRZYRODNICZEJ 
 
1.Do pracowni nie wolno wchodzić pod nieobecność nauczyciela 

• W czasie przerwy w pracowni mogą przebywać tylko osoby wyznaczone 
• Po dzwonku na lekcję należy ustawić się przed klasą i czekać na pozwolenie nauczyciela na 

wejście do pracowni 
• Bezpośrednio po wejściu do pracowni uczniowie przygotowują się do zajęć w 

ciszy (wyjmują książki, zeszyty i inne niezbędne przybory) 

 

2.Czym są Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii ? 

 

Stworzone zostały po to, abyś wiedział/wiedziała i Twoi Rodzice również jak będziesz oceniany/a, 
za co możesz dostać ocenę i jaką, jak poprawić złą ocenę, poznasz swoje obowiązki, ale i prawa 
związane z wymaganiami nauczyciela przyrody 

Zatem słuchaj/czytaj uważnie!!! 

Wymagania podstawowe: 
- Powinieneś/powinnaś posiadać podręcznik i zeszyt przedmiotowy zeszyt ćwiczeń , atlas 
- Powinieneś/powinnaś pisać nr lekcji, datę i wklejać NaCoBeZU (na co będę zwracać uwagę czyli 
wymagania do lekcji), grafonotkę gotową, albo do uzupełnienia! 
 
Musisz uważać na zajęciach, brać w nich aktywnie udział i być po prostu w porządku :) 

Formy aktywności podlegające ocenie czyli za co możesz uzyskać ocenę: 

1.Sprawdziany i kartkówki, konturówki map – po wcześniejszym umówieniu się! 

 
2. Prace domowe - obejrzenie filmu do zajęć oraz wykonanie podsumowania wiadomości po dziale 
w aplikacji QUIZIZZ/KAHOOT lub innej 
 

3. Prace długoterminowe - projekty, atlasy, albumy, plakaty 
 
 
4. Aktywność w czasie lekcji 
 
5. Działalność pozalekcyjna – udział w konkursach i kółku 



 
 
 
 
Sposób oceniania: 

1. Oceny cząstkowe wyrażane są cyfrowo w skali 1-6. 

2. Ocena klasyfikacyjna wyrażana jest słownie wg skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, 
dopuszczający, niedostateczny. 

3. W przypadku wypowiedzi pisemnych przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny 
cyfrowe wg kryteriów: 

 
 
98-100% maks. liczby punktów 
celujący 
 
86 -97% maks. liczby punktów 
 bardzo dobry 
 
70 –85% maks. liczby punktów 
dobry 
 
51 –69% maks. liczby punktów 
dostateczny 
 
30 –50% maks. liczby punktów 
dopuszczający 
 
0- 29% niedostateczny 
 
4. Nauczyciel zapowiada sprawdziany co najmniej tydzień wcześniej i wpisuje do librusa, a oddaje 
sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni. 

5. Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed lekcją, bez żadnych konsekwencji jeden raz w ciągu 
semestru nieprzygotowania do lekcji (z wyjątkiem zaplanowanych sprawdzianów i lekcji 
powtórzeniowych). 

Uczeń za nieprzygotowanie do lekcji  brak zeszytu ćwiczeń 

( gdy go wykorzystujemy ) oraz brak pracy domowej „ -”, trzy „-” skutkują otrzymaniem oceny 
niedostatecznej. 

6. Klasyfikacji semestralnej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym 
większe znaczenie mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i 
kartkówki. Inne oceny mają charakter wspomagający. 

 
Aby ustalić ocenę semestralną ( roczną) nauczyciel bierze pod uwagę średnią ważoną za 
poszczególne formy pracy, przyjmując odpowiednie wagi: 



testy, sprawdziany, prace klasowe, osiągnięcia w konkursach międzyszkolnych; 

mapy konturowe 

kartkówki, odpowiedzi ustne, , samodzielne przeprowadzenie i opracowanie wyników 
doświadczenia, osiągnięcia w konkursach szkolnych, udział w projektach; 

 prace domowe, prace dodatkowe, aktywność na lekcjach, praca w grupach,  prezentacja referatu. 

7. Aktywność na lekcjach, nagradzana jest „+”. Za każde 5 zgromadzonych „+” uczeń otrzymuje 
ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy częste zgłaszanie się na lekcji i 
udzielanie poprawnych odpowiedzi, wykonywanie dodatkowych zadań w czasie lekcji (quizizz i 
kahoot, escape room), aktywną pracę  

 

Zasady poprawiania ocen: 

1. Uczeń ma możliwość poprawy oceny klasyfikacyjnej (semestralnej i rocznej) jeżeli jest ona 
wyższa od niedostatecznej wg zasad ustalonych w WSO. 

2. Sprawdziany, z których uczeń uzyskał ocenę niedostateczną ma prawo poprawić w ciągu dwóch 
tygodni od ich zwrotu.  Uczeń , który jest nieobecny na formie obowiązkowej pisemnej otrzymuje 
0. W ciągu 2 tygodni może ją poprawić. Uczeń, który nie zgłasza się w wyznaczonym terminie na 
poprawę otrzymuje do napisania daną formę na pierwszej lekcji, bez wcześniejszego informowania 
ucznia. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną a ocena z 
poprawy jest oceną ostateczną, wpisaną obok oceny pierwotnej. 

3. Uczeń może również poprawić każdą inną ocenę, ale w uzgodnieniu z nauczycielem. 

4. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania sprawdzianu lub zaliczenia 
odpowiedzią ustną w ciągu tygodnia od daty powrotu do szkoły. 

5. W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu, nauczyciel chętnie 
udzieli pomocy. 

6. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać sprawdzianu lub testu w określonym 
terminie, wówczas ma obowiązek uczynić to na najbliższej lekcji lub w terminie ustalonym z 
nauczycielem. 

Sposoby informowania uczniów i rodziców. 

1. Na pierwszej godzinie lekcyjnej zapoznajemy uczniów z PSO. 

2. Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria. 

3. Sprawdzone i ocenione sprawdziany i kartkówki otrzymują do wglądu uczniowie i rodzice    w 
czasie zebrań(jeżeli tylko chcą). 

4. Nauczyciel na pierwszym zebraniu informuje rodziców o sposobie oceniania z przedmiotu o 
ocenach cząstkowych lub końcowych za pierwszy semestr informuje się rodziców na zebraniach 
rodzicielskich udostępniając zestawienie ocen lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 


