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Przedmiotowy system oceniania z geografii 
w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku 

 

Zgodnie z podstawą programową głównym celem geografii jako przedmiotu 

szkolnego jest poznawanie własnego kraju i świata jako zintegrowanej całości, w 

której zjawiska i procesy przyrodnicze oraz społeczno-ekonomiczne są ze sobą 

ściśle powiązane na zasadach wzajemnych uwarunkowań i zależności. 
Celem kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym i technikum w myśl podstawy 

programowej jest:  

1. traktowanie uporządkowanej, systematycznej wiedzy jako podstawy kształtowania umiejętności;  

2. doskonalenie umiejętności myślowo-językowych, takich jak czytanie ze zrozumieniem, twórcze 

pisanie, formułowanie pytań i problemów, posługiwanie się kryteriami, uzasadnianie, 

wyjaśnianie, klasyfikowanie, wnioskowanie, definiowanie, posługiwanie się przykładami itp.;  

3. rozwijanie osobistych zainteresowań oraz integrowanie wiedzy przedmiotowej z różnych 

dyscyplin;  

4. zdobywanie umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych sądów, uzasadniania 

własnych i cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej;  

5. łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-

twórczymi;  

6. rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej;  

7. rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających obcowanie z kulturą oraz jej rozumienie;  

8. rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do 

praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.   

Cele edukacyjne 

1. Zdobycie i rozszerzenie wiedzy potrzebnej do zrozumienia istoty zjawisk i procesów 

zachodzących w środowisku geograficznym w skali małych i dużych regionów. 

2. Zdobycie umiejętności geograficznych niezbędnych do wykorzystania w praktyce 

opanowanej wiedzy geograficznej. 

3. Przygotowanie do świadomego podejmowania decyzji, uwzględniających zachowanie 

ciągłości funkcji przyrody i równowagi w środowisku, jak też potrzeby człowieka /rozwój 

zrównoważony/.  

4. Wykształcenie  umiejętności interpretowania zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych i 

politycznych na tle uwarunkowań przyrodniczych, historycznych i kulturowych w różnych skalach 

przestrzennych. 

5. Wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności umożliwiające zdanie  matury i dostanie się na 

studia wyższe. 

Ocenie podlega. 

1. Znajomość i rozumienie treści programowych. 

2. Opisywanie zjawisk, procesów i zależności  zachodzących w środowisku geograficznym z 

użyciem terminologii stosowanej w naukach geograficznych. 

3. Umiejętność czytania i interpretacji map występujących w różnych pomocach  naukowych 

/atlasach, podręcznikach, czasopismach itp./. 

4. Celowe wykorzystywanie roczników statystycznych, zestawień tabelarycznych i graficznych, 

rysunków, przekrojów, fotografii, które mają posłużyć do prawidłowego oceniania, wnioskowania i 

prognozowania zmian zachodzących  w środowisku. 

5. Umiejętność dokonywania obserwacji, pomiarów i obliczeń  /środowisko, mapa, rocznik 

statystyczny/. 

6. Celowe korzystanie z różnych nowych źródeł wiedzy. 

Cele oceniania.  

1. Wdrażanie do systematycznej pracy i samooceny. 

2. Określenie stopnia opanowania wiedzy teoretycznej i praktycznej. 

3. Wspieranie szkolnej kariery uczniów i ich motywowanie. 
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4. Oddziaływanie na uczniów najzdolniejszych, ale także słabych oraz przeciętnych, których  w 

szkole jest najwięcej. 

5. Dostarczanie rodzicom i uczniom informacji o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach 

w tym zakresie oraz indywidualnych potrzebach. 

6. Dostarczenie nauczycielom informacji o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie. 

Podręcznik – po gimnazjum 

Poziom rozszerzony – Geografia dla maturzysty – Nowa Era 

Podręcznik – po szkole podstawowej 

Poziom podstawowy –– Oblicza geografii. Zakres podstawowy – Nowa Era 

Podstawa programowa 

Po gimnazjum – Program  nauczania  dopuszczony do nauczania geografii  w liceum 

ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum 5003-11/07  

Po szkole podstawowej – Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum – Oblicza geografii 

Ogólne kryteria oceny 

Ocena celująca. Ocenę tę otrzymuje uczeń, który: 

- twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, 

- pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania, 

- bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach geograficznych lub olimpiadach 

pokrewnych, 

- posiada wiedzę wykraczającą poza obowiązujący program nauczania. 

Ocena bardzo dobra. Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości            

i   umiejętności  przewidzianych programem nauczania oraz potrafi: 

- sprawnie poruszać się w tematyce geograficznej, 

- samodzielnie rozwiązywać problemy, 

- wykazać się znajomością pojęć i terminów oraz umiejętnością poprawnego ich zastosowania w 

sytuacjach typowych i nietypowych, 

- posługiwać się poprawnie terminologią geograficzną,  

- samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności, 

- przeprowadzać prawidłową analizę związków przyczynowo-skutkowych, zachodzących 

pomiędzy elementami środowiska geograficznego, 

- w oparciu o źródła przeprowadzić analizę procesów i określić ich konsekwencje. 

Ocena dobra. Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności  

przewidziane podstawą programowa oraz wybrane elementy programu  

nauczania a także potrafi: 

- samodzielnie wyjaśniać typowe zależności, 

- posługiwać się terminologią geograficzną z nielicznymi potknięciami  i błędami, 

- sprawnie rozwiązywać zadania geograficzne, 

- przeprowadzić prostą analizę związków przyczynowo-skutkowych zachodzących pomiędzy 

elementami środowiska geograficznego, 

- samodzielnie dokonać analizy danych statystycznych przedstawionych  w różnej formie, 

-  w oparciu o dane liczbowe sporządzić diagramy, wykresy,  kartodiagramy itp. 

Ocena dostateczna. Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności  

przewidziane podstawą programową, co pozwala mu na: 

-    wykazanie się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć i terminów geograficznych, 

-    stosowanie poznanych pojęć i terminów w sytuacjach typowych, 

- wykonywanie prostych obliczeń geograficznych, 

-  wskazywanie elementarnych związków przyczynowo-skutkowych zachodzących pomiędzy 

elementami środowiska geograficznego, 

- samodzielne rozwiązywanie elementarnych zadań geograficznych. 

Ocena dopuszczająca. Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą  

programową  w takim zakresie, że potrafi: 



 3 

-    samodzielnie lub z niewielka pomocą nauczyciela wykonać ćwiczenia i zadania o niewielkim 

stopniu trudności, 

-    wykazać się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć i terminów geograficznych, 

-   wskazać elementarne związki pomiędzy składnikami środowiska geograficznego. 

Ocena niedostateczna. Ocenę tę otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych  

wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania oraz: 

-   nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć i terminów geograficznych, 

-   nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań, 

-  nie wykazuje najmniejszych chęci współpracy w celu uzupełnienia braków oraz  nabycia 

podstawowej wiedzy i umiejętności. 

Ocenie podlegają:  

1) prace pisemne:  

⎯ sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pisemna 

wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału 

⎯ kartkówka - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich 

lekcji, może być niezapowiedziana,  

⎯ referaty,  

2) wypowiedzi ustne:  

⎯ odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,  

⎯ wystąpienia (prezentacje),  

⎯ samodzielne prowadzenie elementów lekcji,  

3)  projekty grupowe,  

4)  wyniki pracy w grupach,  

5) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, prezentacje Power 

Point, plakaty, itp.,  

6) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, zawodach,  

7) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (prowadzenie zeszytu, posiadanie książki, przyrządów, 

długopisu itp.)  

W  przypadku  prac  pisemnych  punktowanych  stosuje  się  następującą  skalę : 

poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny  

 30% - 49% - dopuszczający  

 50% - 74% - dostateczny  

 75% - 89% - dobry  

           90% - 99% - bardzo dobry   

 100%  i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) - celujący 

A dla uczniów o obniżonych wymaganiach edukacyjnych: 

poniżej 20% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny  

 20% - 39% - dopuszczający  

 40% - 54% - dostateczny  

 55% - 70% - dobry  

           71% - 89% - bardzo dobry   

 90% - 100% - celujący  

W  przypadku  prac  pisemnych  wykonywanych podczas lekcji ( PNL ) z wykorzystaniem 

wszelkich źródeł informacji, stosuje  się  następującą  skalę : 

poniżej 40% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny  

40% - 59% - dopuszczający  

 60% - 74% - dostateczny  

 75% - 89% - dobry  

           90% - 100% - bardzo dobry   

  


