PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII
SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRZMIĄCEJ w KLASACH V - VIII
Przedmiotowy system oceniania z geografii
opracowany w oparciu o :
1. Podstawę programową.
2. WZO.
3. Program nauczania geografii w szkole podstawowej wydawnictwa „Nowa Era "
Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania:
•

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (
Dz.U.poz.356 )

*

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych na podstawie art. 44b z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty Dz.U. z 2016 r. poz.
1943 , z późniejszymi zmianami ( Dz.U. z 16 sierpnia 2017 r. poz.1534 ) .

• Przedmiotem oceniania są:
- wiadomości,
- umiejętności,
- postawa ucznia i jego aktywność

Formy aktywności podlegającej ocenie:
wypowiedzi ustne ( przynajmniej raz w semestrze)

wypowiedzi pisemne:
- kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji
- sprawdziany podsumowujące działy
- sprawdziany okresowe (semestralne lub całoroczne)
aktywność na lekcjach, lub jej brak
znajomość mapy Polski i świata
prace domowe
karty pracy
zeszyty przedmiotowe
prace dodatkowe ( prezentacje, plansze tematyczne, prace plastyczne, albumy)
udział w konkursach na terenie szkoły i poza nią

Tryb ustalania oceny semestralnej, rocznej:
1. Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu zaliczającego cały
semestr. Ocena semestralna na pierwszy i drugi semestr wynika ze średniej ważonej ocen cząstkowych, a ocena roczna ze
średniej ocen semestralnych. W zależności od uzyskanej średniej ważonej na koniec semestru, roku szkolnego uczniowie uzyskują
odpowiednie oceny:

Średnia ważona

ocena

1 – 1,6

Niedostateczny

1,7 – 2,6

Dopuszczający

2,7 – 3,6

Dostateczny

3,7 – 4,4

Dobry

4,5 – 5,0

Bardzo dobry

5,1 i więcej

Celujący

2. Klasyfikacji semestralnej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen
cząstkowych, przy czym większe znaczenie mają oceny ze sprawdzianów,
kartkówek ,odpowiedzi ustnych. Inne oceny mają charakter wspomagający.
Podczas wystawiania ocen brane są pod uwagę zdobyte oceny, jego postawa, zaangażowanie w naukę, frekwencja na lekcjach
geografii. Uczeń za aktywność na lekcji otrzymuje „+” ( trzy plusy odpowiadają ocenie bardzo dobrej ). Uczeń otrzymuje „-”

za brak pracy na lekcji, brak zeszytu ( trzy minusy odpowiadają ocenie niedostatecznej).”+ „ i „ - ” nie sumują się.
3. Na koniec semestru uczeń nie może dodatkowo odpowiadać by uzyskać
wyższą ocenę.
Postawienie wyższej oceny może wiązać się ze zdobyciem przez ucznia
laureata konkursu o znaczeniu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

4. Oceny ustalone są w stopniach według następującej skali:
Stopień celujący-6
Stopień bardzo dobry-5
Stopień dobry-4
Stopień dostateczny-3
Stopień dopuszczający-2
Stopień niedostateczny-1
Wiedza i umiejętności ucznia sklasyfikowana została na poziomach:

Podstawowym - obejmuje on poziom konieczny i podstawowy i pozwalają
wystawić ocenę dopuszczającą lub dostateczną .
Wymagania na tym poziomie obejmują treści:
-najbardziej przystępne
-najprostsze i uniwersalne
-niezbędne na dalszym etapie kształcenia
-bezpośrednio użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia
Ponadpodstawowym - obejmuje poziom rozszerzający, dopełniający i
wykraczający. Odpowiadający ocenom :dobrej, bardzo dobrej i celującej.
Wymagania na tym poziomie obejmują treści:
-bardziej złożone i mniej typowe
-przydatne ale nie niezbędne na danym i wyższym etapie kształcenia
-pośrednio użyteczne w pozaszkolnej działalności uczniów
-trudniejsze do opanowania
-najbardziej złożone i unikatowe
-twórcze naukowo i oryginalne

Zasady oceniania i klasyfikacji.
1.Uczeń jest zobowiązany mieć na lekcji zeszyt przedmiotowy ,podręcznik .
2.Testy ,kartkówki, odpowiedzi ustne oraz prace domowe są obowiązkowe.
3.Testy są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone powtórzeniem i zapisywane w dzienniku
4.Uczeń nieobecny na sprawdzianie, jest zobowiązany zaliczyć materiał z testu w
ciągu dwóch tygodni.
5.Uczeń nieobecny na kartkówce uzupełnia napisanie kartkówki na konsultacjach w
ciągu dwóch tygodni.
6.Uczeń otrzymuje do wglądu sprawdzoną i omówioną pracę pisemną,
zapoznaje się z jej wynikiem i ewentualne zastrzeżenia zgłasza do nauczyciela.

Prace przechowywane są w dokumentacji nauczyciela do końca roku szkolnego.
7.Otrzymana ocena z poprawy pracy klasowej jest oceną ostateczną i wpisywana
jest do dziennika. Jeżeli uczeń nie zaliczy zaległości w wyznaczonym terminie ( dwa tygodnie ) otrzymuje ocenę niedostateczną.
8.Nauczyciel może przeprowadzić krótkie kartkówki z 3 ostatnich lekcji
9.Nieobecnosc na lekcji ucznia nie zwalnia ucznia z przygotowania do lekcji .uczeń
ma obowiązek uzupełnić zeszyt, odrobić zadanie domowe.
10.Wszelkie nieprzygotowania do lekcji ( brak zeszytu, zadania domowego)
zgłaszane są na początku lekcji, jeżeli w trakcje lekcji okaże się że uczeń nie ma
zadania otrzymuje ocenę niedostateczną do dziennika.
11.Ocena ucznia jest jawna, częsta, obiektywna, umotywowana i systematyczna. O
wszelkich stopniach uczeń jest informowany w momencie ich wystawiania.
12.Uczeń ,który opuścił więcej niż 50% lekcji nie może by klasyfikowany z
przedmiotu. Przeprowadzony może być egzamin klasyfikacyjny tylko w przypadku uzasadnionej, usprawiedliwionej nieobecności.
13.Jeżeli uczeń w czasie testu, kartkówki, odpowiedzi postępuje niezgodnie z regulaminem (np. ściąga, korzysta z telefonu,
podpowiedzi itd. ) otrzymuje ocenę „1-‘’
, która nie podlega poprawie.

NARZĘDZIA POMIARU A KRYTERIA OCENIANIA
Lp. Narzędzia pomiaru Narzędzia oceniania (kryteria)
1. konkurs przedmiotowy z geografii – 100 % oceny ważonej
2. praca klasowa, sprawdzian kryterium procentowe – 80 % oceny ważonej
3. kartkówka kryterium procentowe – 30 % oceny ważonej
4. odpowiedź ustna kryterium procentowe, opisowe – 30 % oceny ważonej
a/ odpowiedź ustna na lekcji powtórzeniowej – 70 % oceny ważonej
5. praca domowa kryterium opisowe 20 % oceny ważonej
6. praca w grupach kryterium opisowe - 10 % oceny ważonej
7. odpowiedź przy mapie 30 % oceny ważonej
a/ odpowiedź przy mapie na lekcji powtórzeniowej – 70 % oceny ważonej
8. samodzielna praca pisemna na lekcji w formie testowej , opisowej – 50 % oceny ważonej
9. inne formy kryteria ustalane są na bieżąco.

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH – PSO GEOGRAFIA (kryterium procentowe)
W pracach pisemnych wszystkim zadaniom przyporządkowana jest określona
liczba punktów. Progi procentowe poszczególnych ocen są następujące:
Praca klasowa, sprawdzian
Przyjmuje się następujący przelicznik % przy ocenianiu prac pisemnych
Ocena Odsetek punktów
Celująca 100 – 97 %
Bardzo dobra 96 % - 87 %
Dobra 70 % - 86 %
Dostateczna 50 % - 69 %
Dopuszczająca 30 % - 49 %
Niedostateczna 0% - 29%

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych dla uczniów z orzeczeniami i
opiniami:
a. ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja)
zaburzenia funkcji słuchowo-językowych:
- należy uwzględniać wszelkie trudności wynikające z powyższych zaburzeń,
ułatwiając uczniom aktywność plastyczną poprzez wydłużanie czasu na naukę,
dobierać zadania do możliwości indywidualnych ucznia
b. objawy zaburzeń funkcji wzrokowo-przestrzennych,
integracji percepcyjno-motorycznej :

- należy uwzględniać trudności związane z myleniem liter, przestawianiem wyrazów
oraz inne wynikające z zaburzeń, dostosowując wymagania do możliwości ucznia
c. z odchyleniami rozwojowymi i o sprawności niższej od przeciętnej:
- należy znacznie obniżyć tempo pracy, dostosowując się do indywidualnych
możliwości, zachęcać ucznia do aktywności, zwłaszcza grupowej.

Sposoby informowania rodziców o postępach w nauce
i zachowaniu:
1) nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach
edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć i kryteriach ocen z przedmiotu
2) informację o postępach ucznia i zachowaniu nauczyciel przekazuje rodzicom
poprzez:
- wychowawcę klasy, informując o poziomie wiedzy, umiejętnościach i uzdolnieniach
- dziennik elektroniczny
- rozmowy indywidualne z rodzicami,.

Załącznik nr1
do Przedmiotowego Systemu Oceniania

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dla ucznia z ADHD

Zakres dostosowania

•

Wyznaczanie konkretnego celu i dzielenie zadań na mniejsze możliwe do zrealizowania etapy

•

Skracanie zadań – dzielenie ich na części

•

Zadawanie małych partii materiału

•

Sprawdzanie stopnia zrozumienia wprowadzanego materiału

•

Dzielenie dłuższych sprawdzianów na części, wydłużanie czasu odpowiedzi,

•

Stosowanie strategii „Pochwala na każdej lekcji” np.za poprawne wykonanie rutynowych czynności : za zmieszczenie się z pracą w
określonym czasie, za zachowanie porządku, który chcę utrwalić, za wysiłek, za konkretne działania,

•

Akceptowanie ucznia bez względu na jego nieprawidłowe zachowania

•

Stosowanie strategii „Mniej znaczy więcej” -wydawanie jasnych, precyzyjnych poleceń- na raz tylko jedno polecenie, pomaganie
uczniowi w skupieniu się na wykonywaniu jednej czynności,

•

Przeplatanie zadań trudnych – łatwymi, nużące- ciekawymi

•

Stosowanie strategii „Maksimum ćwiczeń, niewiele pisania” – wydrukowane teksty notatek, uzupełnianie map, tabelek i schematów,
teksty z lukami, rysowanie map i konturów na dużych kartkach, ograniczanie przepisywania z tablicy. Wprowadzenie rysowania map
mentalnych, różnorodnych gier i zabaw.

•

Korzystanie z programów edukacyjnych dostosowanych do możliwości ucznia

•

Zachęcanie do zadawania pytań

•

Pobudzanie zainteresowań ucznia,

•

Angażowanie ucznia w konkretne działania

•

Przypominanie o regułach,

•

Opracowanie zrozumiałego dla ucznia kontraktu

•

Zapewnienie uczniowi miejsca w pierwszej ławce,

•

Ograniczanie ilości bodźców,

•

Skupianie uwagi ucznia na tym co najważniejsze – kolor, podkreślenie,

•

Formułowanie informacji dotyczących pracy domowej w sposób jasny i przejrzysty,

•

Skracanie prac domowych.

Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:

▪

uwzględniać trudności z zapamiętywaniem nazw, nazwisk, miejsc

▪

w czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie wspomagać, dawać więcej czasu na przypomnienie, wydobycie z pamięci nazw, terminów, dyskretnie
naprowadzać

▪

częściej powtarzać i utrwalać materiał

▪

podczas uczenia stosować techniki skojarzeniowe ułatwiające zapamiętywanie

▪

wprowadzać w nauczaniu metody aktywne, angażujące jak najwięcej zmysłów (ruch, dotyk, wzrok, słuch -stosowanie prezentacji multimedialnych,
używać wielu pomocy dydaktycznych, urozmaicać proces nauczania

▪

zróżnicować formy sprawdzania wiadomości i umiejętności tak, by ograniczyć ocenianie na podstawie pisemnych odpowiedzi ucznia

▪

przeprowadzać sprawdziany ustne z ławki, niekiedy nawet odpytywać indywidualnie

▪

często oceniać prace domowe.

Załącznik nr 2
do Przedmiotowego Systemu Oceniania

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - czynniki emocjonalne ( np. brak motywacji do nauki )

Symptomy trudności :
•
•

trudności z zapamiętywaniem nazw, miejsc
trudności z opanowaniem systematyki ( hierarchiczny układ informacji ),

•
•
•

trudności z czytaniem i rysowaniem map
trudności z orientacją w czasie i w przestrzeni ( wskazywanie kierunków na mapie i w przestrzeni, itp. ),
problemy z organizacją przestrzenną schematów i rysunków.
Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych :
•
•
•
•
•
•
•

uwzględniać trudności z zapamiętywaniem nazw, miejsc
w czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie wspomagać, dawać więcej czasu na przypomnienie, wydobycie z pamięci nazw, terminów, dyskretnie
naprowadzać,
częściej powtarzać i utrwalać materiał,
podczas uczenia stosować techniki skojarzeniowe ułatwiające zapamiętywanie
wprowadzać w nauczaniu metody aktywne, angażujące jak najwięcej zmysłów (ruch, dotyk, wzrok, słuch), używać wielu pomocy dydaktycznych,
urozmaicać proces nauczania,
zróżnicować formy sprawdzania wiadomości i umiejętności tak, by ograniczyć ocenianie na podstawie pisemnych odpowiedzi ucznia,
przeprowadzać sprawdziany ustne z ławki, niekiedy nawet odpytywać indywidualnie często oceniać prace domowe.

Załącznik nr 3
do Przedmiotowego Systemu Oceniania

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych dla ucznia o inteligencji niższej niż przeciętna

Symptomy trudności :
•
•
•

trudność w selekcji i wybraniu najważniejszych treści ( tendencja do pamięciowego uczenia się wszystkiego po kolei ),
problem z zapamiętywaniem , nazw, miejscowości,
nieumiejętność przekrojowego wiązania faktów i informacji.
Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych :
•

•

w związku z dużym problemem w selekcji i wyborze najważniejszych informacji z danego tematu można wypisać kilka podstawowych pytań, na które
uczeń powinien znaleźć odpowiedź czytając dany materiał ( przy odpytywaniu prosić o udzielenie na nie odpowiedzi );podobnie postępować przy
powtórkach,
pozostawianie
większej
ilości
czasu
na
przygotowanie
się
z
danego
materiału
(dzielenie go na małe części, wyznaczanie czasu na jego zapamiętanie i odpytywanie ).

Opracował Janusz Jankowski

