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I.  

       I.    Cele oceniania  

 

1. Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce. 

2. Informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w 

nauce. Uświadomienie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i 

umiejętności przewidzianych programem nauczania oraz ewentualnych 

braków w tym zakresie. 

3. Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach oraz 

trudnościach ucznia. 

4. Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pacy.  

5. Pomoc w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju i motywowanie ucznia 

do dalszej pracy. 

6. Ustalenie oceny śródrocznej i rocznej. Okresowe i roczne podsumowanie 

wiadomości i umiejętności oraz określenie na tej podstawie stopnia 

opanowania przez ucznia materiału programowego przewidzianego na dany 

okres. 

 

II. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia 

 Sprawdzian – max. 20 punktów 

• Praca samodzielna w formie pisemnej obejmująca wiadomości dotyczące 

większej partii materiału, trwająca 45 minut  

• Sprawdziany zapowiedziane są z tygodniowym wyprzedzeniem 

• Pod uwagę brana jest poprawność odpowiedzi, metoda rozwiązania, rezultat i 

podsumowanie rozwiązania, poprawność użytej terminologii 

• Sprawdziany są obowiązkowe; jeżeli przyczyn losowych uczeń nie może ich 

pisać z całą klasą, to termin pisania pracy klasowej nie może przekroczyć 

dwóch tygodni od czasu powrotu do szkoły 

 

 Kartkówka – max. 5 punktów 

• Praca samodzielna na lekcji w formie pisemnej obejmująca część materiału ( do 

3 ostatnich lekcji), trwająca ok. 10 – 20 minut 



 

• Kartkówki mogą być niezapowiedziane i obejmować trzy ostatnio omawiane 

tematy.  

• Pod uwagę brana jest poprawność odpowiedzi. 

 

 Odpowiedź ustna – max. 5 punktów 

• Sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia w formie ustnej odpowiedzi. 

• Uczeń może być bez zapowiedzi wezwany do odpowiedzi obejmującej trzy 

ostatnie tematy. 

• Uczeń może zgłosić się do odpowiedzi ustnej z trzech wybranych przez siebie 

tematów. 

 

 Praca domowa – max. 3 punkty 

• Praca wykonywana domu w zeszycie przedmiotowym, zeszycie ćwiczeń lub 

materiale ćwiczeniowym dostarczonym przez nauczyciela. 

• Zadania dla chętnych o podwyższonym stopniu trudności. 

• Na ocenę ma wpływ zawartość merytoryczna, staranność. 

• Za brak pracy domowej lub odpisanie pracy domowej z Internetu (lub innego 

źródła) uczeń otrzymuje 0 punktów. 

• Nauczyciel sprawdza pracę domową na ocenę tylko wybranym przez siebie 

uczniom, a szczególnych przypadkach całej klasie. 

• W przypadku, gdy praca domowa zadana była tylko dla uczniów chętnych, 

nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia wszystkim, którzy ją wykonali. 

 

 Praca, aktywność na lekcji – max. 3 punkty 

• Praca w grupie, praca na lekcji, udział w lekcji, przygotowanie dodatkowych 

materiałów.  

 

 Punkty dodatnie (zgodnie z WZO) 

• Aktywność poza lekcjami: udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach. 

• Dodatkowe prace dla chętnych uczniów, na ocenę ma wpływ zawartość 

merytoryczna, twórcze podejście, zaangażowanie, staranność i estetyka. 

 

 III. Wymagania edukacyjne z geografii i wiedzy o społeczeństwie 



 

Ocena celująca 

      Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

• twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, 

• pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania, 

• bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

• posiada wiedzę wykraczającą poza obowiązujący program nauczania, 

• w maksymalnym stopniu opanował obowiązujący program nauczania. 

       

 Ocena bardzo dobra 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości i   

umiejętności przewidzianych programem nauczania oraz potrafi: 

• sprawnie poruszać się w tematyce, 

• samodzielnie rozwiązywać problemy, 

• wykazać się znajomością pojęć i terminów oraz umiejętnością poprawnego ich 

zastosowania w sytuacjach typowych i nietypowych, 

• posługiwać się poprawnie terminologią,  

• samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności, 

• przeprowadzać prawidłową analizę związków przyczynowo-skutkowych, 

zachodzących pomiędzy elementami środowiska geograficznego oraz we 

współczesnym świecie, 

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

 

Ocena dobra   

Ocenę dobrą 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 z nielicznymi potknięciami i błędami, 

• sprawnie rozwiązywać zadania, 

• przeprowadzić prostą analizę związków przyczynowo-skutkowych zachodzących 

pomiędzy elementami środowiska geograficznego i we współczesnym świecie, 

• samodzielnie dokonać analizy danych statystycznych przedstawionych w różnej 

formie, 



 

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

 

Ocena dostateczna  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności  

                  przewidziane podstawą programową, co pozwala mu na: 

• wykazanie się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć i terminów, 

• stosowanie poznanych pojęć i terminów w sytuacjach typowych, 

• wykonywanie prostych obliczeń, 

• wskazywanie elementarnych związków przyczynowo-skutkowych zachodzących 

pomiędzy elementami środowiska geograficznego i we współczesnym świecie, 

• samodzielne rozwiązywanie elementarnych zadań. 

 

Ocena dopuszczająca 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

przewidziane podstawą programową w takim zakresie, że potrafi: 

• samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela wykonać ćwiczenia i zadania o 

niewielkim stopniu trudności, 

• wykazać się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć i terminów, 

• wskazać elementarne związki pomiędzy składnikami środowiska geograficznego i we 

współczesnym świecie.                                            

              

Ocena niedostateczna 

Ocenę niedostateczną 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. 

 

 

 

IV.    Zasady ogólne 



 

1. Uczniowie zostają poinformowani o przedmiotowych zasadach oceniania na początku roku 

szkolnego, a o ewentualnych zmianach natychmiast po ich wprowadzeniu. 

2. Regulamin jest zgodny z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. 

3. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne. 

4. Uczeń w ciągu półrocza powinien otrzymać minimum 3 oceny cząstkowe z 

minimum dwóch różnych form pomiaru, systematycznie rozłożone w czasie. 

5. Sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn 

losowych (dłuższa nieobecność w szkole), powinien napisać go w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem ( w ciągu dwóch tygodni). 

6. Sprawdziany są zapowiedziane, co najmniej tydzień wcześniej i zapisane w 

dzienniku lekcyjnym. 

7. Termin podania wyników sprawdzianu nie powinien przekraczać dwóch 

tygodni od czasu jego przeprowadzenia (może być przedłużony z powodu 

nieobecności nauczyciela lub klasy w szkole). 

8. Uczeń ma prawo poprawiania oceny ze sprawdzianu tylko jeden raz w ciągu 

dwóch tygodni od otrzymania oceny. Ocena z poprawy sprawdzianu zostaje 

wpisana do dziennika elektronicznego. Punkty wliczają się do średniej 

śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

9. Pozostałe formy sprawdzania wiadomości np. kartkówki, odpowiedzi ustne, 

prace domowe nie podlegają poprawie. 

10. Kartkówka może odbywać się bez zapowiedzi. 

11. Uczeń, który w czasie pisemnej formy sprawdzania wiadomości korzysta z 

niedozwolonych pomocy, otrzymuje zero punktów bez możliwości poprawy. 

12. W każdym półroczu uczniowi przysługuje prawo do zgłoszenia 

nieprzygotowania do zajęć tylko jeden raz. Nieprzygotowanie nie dotyczy 

zapowiedzianych kartkówek, długoterminowych prac domowych. 

Nieprzygotowanie uczeń zgłasza na początku zajęć. 

13. W przypadku nieobecności ucznia na lekcji praca domowa nie będzie 

sprawdzona w późniejszym terminie. 

14. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Zeszyt powinien 

być prowadzony systematycznie. Uczeń, w przypadku nieobecności w szkole 

powinien zeszyt uzupełnić. 

 

V. Warunki poprawiania oceny 



 

1. Uczeń może poprawiać sprawdzian w terminie ustalonym przez nauczyciela, nie później 

niż w ciągu 2 tygodni od otrzymania ocenionej pracy. 

2. W przypadku chęci przystąpienia do poprawy sprawdzianu uczeń ma obowiązek 

zgłosić to nauczycielowi w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

3. W przypadku niestawienia się ucznia na poprawę sprawdzianu bez wcześniejszego 

powiadomienia o tym fakcie uczeń traci możliwość poprawy sprawdzianu. Nauczyciel 

odnotowuje to w dzienniku elektronicznym (uwagi- stosunek do obowiązków 

szklonych). 

4. Ocena z poprawy sprawdzianu zostaje wpisana do dziennika elektronicznego. Punkty 

wliczają się do średniej śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

5. Niezgłoszenie się na poprawę bez usprawiedliwienia jest równoznaczne z rezygnacją z 

prawa do poprawy. 

6. Uczeń może zgłosić chęć udzielenia odpowiedzi ustnej z trzech wybranych przez 

siebie tematów 

7. Raz w półroczu uczeń może wykonać dodatkową pracę dla chętnych, która zostanie 

oceniona na dodatkowe punkty. 

8. Uczeń może starać się o uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o ile spełnił następujące warunki: 

• nie opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 10% zrealizowanych zajęć z danego 

przedmiotu, w szczególności nie mogą to być pojedyncze nieobecności tylko na tych 

zajęciach; 

• napisał na ocenę pozytywną, za pierwszym razem lub w terminie poprawkowym, 

wszystkie prace klasowe w ciągu roku szkolnego (półrocza); 

• złożył wszystkie prace domowe w terminach wyznaczonych przez nauczyciela. 

9. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i 

ustnej. Obejmuje zakres materiału z całego roku szkolnego. 

 

VI. Ustalanie oceny śródrocznej i rocznej 

 1. Ocena roczna wynika ze łącznej liczby punktów uzyskanych w  pierwszym i drugim     

 półroczu.  

 2. Łączna liczba punktów zebranych przez ucznia w ciągu półrocza i roku szkolnego 

 przeliczana jest na procenty. 

Przeliczanie punktów na oceny 



 

Procenty 

przeliczeniowe 
Ocena semestralna 

0 – 34,49%  niedostateczny 

34,50 – 54,49% dopuszczający 

54,50 – 74,49%  dostateczny 

74,50 – 89,49%  dobry 

89,50 – 97,49%  bardzo dobry  

97,50 i więcej celujący 

 

VI. Sposoby informowania uczniów i rodziców 

1. Na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz sposobach 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

2. Na początku roku szkolnego rodzice zostają poinformowani o sposobach sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych uczniów (WZO) w zeszycie przedmiotowym ucznia oraz na 

pierwszym zebraniu. 

3. Każda ocena jest jawna. Uczeń ma prawo wiedzieć, za co i jaką ocenę otrzymał. 

4. Rodzice są informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas zebrań, a także w czasie 

konsultacji indywidualnych oraz są zapoznawani z ocenami bieżącymi.  

5. Prace uczniów po sprawdzeniu przez nauczyciela są przekazywane uczniom do analizy na 

zajęciach lekcyjnych, a następnie są przechowywane w szkole do końca roku szkolnego jako 

dokumenty potwierdzające ocenę.  

6. Rodzice mają prawo wglądu do prac pisemnych ucznia podczas zebrań lub innym 

ustalonym z nauczycielem terminie. 

 

VII. Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów 

z dysfunkcjami 

Wymagania edukacyjne są dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia zgodnie z 

zaleceniami poradni pychologiczno-pedagogicznej. 

 

 

 

VIII. Nauczanie zdalne: 



 

 

1. W czasie nauczania zdalnego formę sprawdzianów, poprawy sprawdzianów 

i kartkówek (napisanych w szkole podczas nauczania stacjonarnego) ustala nauczyciel 

i dostosowuje ją do zaistniałych warunków. 

 

IX. Postanowienia końcowe 

Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania Szkoły 

Podstawowej Nr 12 w Warszawie. Wszystkie sprawy nie ujęte w przedmiotowych zasadach 

oceniania rozstrzygane będą zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. 

Przedmiotowe zasady oceniania ulegają ciągłej ewaluacji, o zmianach informowani 

są uczniowie na bieżąco przez nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne w danym 

oddziale. 
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