
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII 

 

SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

1. Formy aktywności: 

− sprawdziany, 

− kartkówki niezapowiedziane i zapowiedziane, 

− odpowiedzi ustne, 

− praca samodzielna na lekcji, 

− prace domowe, 

− aktywność na lekcji, 

− bieżące przygotowanie do lekcji, 

− udział w konkursach. 

2. Stosuje się określoną wagę ocen dla poszczególnych form aktywności ucznia oraz sposób 

zapisu w dzienniku: 

− sprawdzian – 3x (kolor czerwony), 

− kartkówka – 1x, 

− praca samodzielna na lekcji – 1x, 

− odpowiedzi ustne – 1x, 

− praca domowa – 1x, 

− aktywność na lekcji – 1x. 

3. Ocenę klasyfikacyjną półroczną i roczną wystawia się z uwzględnieniem wyżej 

wymienionej wagi. Ocena klasyfikacyjna półroczna i roczna nie jest średnią ocen bieżących.  

4. Przy wystawianiu oceny na I lub II półrocze oprócz uzyskanych ocen cząstkowych 

nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia, jego postawę na lekcji i stosunek 

do przedmiotu. 

5. Na sprawdzianach oraz kartkówkach, gdzie zadania są punktowane stosuje się kryteria 

wykonania procentowego zadań: 

− 0% – 29% – niedostateczny, 

− 30% – 49% – dopuszczający, 

− 50% – 69% – dostateczny, 

− 70% – 89% – dobry, 

− 90% – 97% – bardzo dobry, 

− 98% – 100% – celujący. 



6. Zasady poprawiania ocen. 

− Każdy uczeń ma prawo do poprawy niedostatecznych ocen cząstkowych według 

następujących zasad: 

o sprawdziany w półroczu – w ciągu 10 dni od daty otrzymania pracy, 

o kartkówki, odpowiedzi ustne i prace domowe – nie podlegają poprawie. 

− Uczeń, który w terminie nie poprawi oceny, traci prawo do poprawy tej pracy. 

Sprawdziany są obowiązkowe. 

− Nieobecni uczniowie piszą w terminie ustalonym z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie 

przystąpi do pisania sprawdzianu w wyznaczonym drugim terminie, nauczyciel ma 

prawo do przeprowadzenia go na lekcji, na której uczeń jest obecny. Uczniowie 

nieobecni na sprawdzianach piszą je na żądanie nauczyciela w możliwie najkrótszym 

terminie. Poprawione sprawdziany oddawane są w terminie do jednego tygodnia. 

− Zapisywanie poprawionych ocen w dzienniku: 

o poprawioną ocenę z sprawdzianu zapisuje się następująco 5(2), do wystawienia 

oceny półrocznej lub rocznej uwzględniana jest ocena poza nawiasem. 

− Ostatni sprawdzian przed wystawieniem oceny półrocznej lub rocznej musi być 

przeprowadzony w takim terminie, aby uczeń miał możliwość poprawy oceny z tego 

sprawdzianu (nie przewiduje się poprawy oceny cząstkowej tuż przed klasyfikacją). 

7. Ustalenia końcowe: 

− Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

− Oceny są jawne. 

− Uczeń jest oceniany systematycznie. 

− Nie będzie pozytywnie oceniony uczeń, który uchyla się od oceniania. 

− Uczeń ma prawo do jednokrotnego w ciągu półrocza zgłoszenia nieprzygotowania do 

lekcji. Rozumiemy przez to niegotowość do odpowiedzi. 

− Nieprzygotowanie do odpowiedzi nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów i 

kartkówek. 

− Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każdą niegotowość 

do odpowiedzi ocenę niedostateczną. 

− Na koniec półrocza nie przewiduje się żadnych sprawdzianów poprawkowych czy 

zaliczeniowych. 

− Aktywność na lekcji jest oceniana ,,plusami”. Za zebranie trzech ,,plusów” uczeń 

otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: 



o częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, 

o poprawne rozwiązywanie zadań, 

o aktywną pracę w grupie, 

o wykonywanie zadań dodatkowych. 

− Przewidywaną ocenę półroczną lub roczną nauczyciel podaje uczniowi na dwa tygodnie 

przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

− Jeżeli przewidywaną oceną półroczną lub roczną jest ocena niedostateczna, nauczyciel 

ma obowiązek poprzez wychowawcę poinformować o niej ucznia rodziców (opiekunów 

prawnych) na piśmie 4 tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady 

Pedagogicznej. 

− Ustalona przez nauczyciela na koniec roku szkolnego ocena niedostateczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z zasadami określonymi 

w statucie szkoły. 

− Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny zostały zawarte w wymaganiach 

edukacyjnych z geografii dla danej klasy Wydawnictwa Nowa Era. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


