
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII 

I. Częstotliwość, zakres i sposoby sprawdzania wiedzy. 

1. Podczas każdej lekcji wiedza ucznia może być sprawdzona w formie odpowiedzi 

ustnej lub pisemnych kartkówek. Kartkówki i odpowiedzi ustne mogą obejmować 

materiał z trzech ostatnich tematów lekcyjnych. Kartkówki nie muszą być 

zapowiadane. 

2. Każdy dział programowy może zostać zakończony pisemnym sprawdzeniem wiedzy 

(decyzja należy do nauczyciela), poprzedzonym powtórzeniem wiadomości. 

W przypadku obszernego działu programowego można podzielić go na dwie części, 

co w konsekwencji wiąże się z przeprowadzeniem dwóch sprawdzianów. 

3. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania 

punktów na ocenę: 

< 100% - 98% > - ocena celująca 

( 97% - 90% > - ocena bardzo dobra 

( 89% - 70% > - ocena dobra 

( 69% - 50% > - ocena dostateczna 

( 49% - 30% > - ocena dopuszczająca 

( 29% - 0% > - ocena niedostateczna 

4. W ocenianiu bieżącym możliwe jest stosowanie rozszerzonej skali ocen przez 

wykorzystanie znaków ,,+” i ,,-‘’. 

5. Sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 

z jednoczesnym podaniem zakresu sprawdzanych wiadomości. 

6. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie mógł napisać sprawdzianu z całą klasą, ma 

obowiązek uczynić to w terminie dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Miejsce 

i termin ustala nauczyciel. Jeżeli uczeń nie wywiąże się z tego obowiązku otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

7. Nauczyciel ma prawo przerwać uczniowi pisanie sprawdzianu/kartkówki, jeśli 

stwierdzi niesamodzielność jego pracy, co może skutkować wystawieniem oceny 

niedostatecznej. 

8. Nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia prac pisemnych uczniów w terminie 

dwóch tygodni. Termin ten wydłuża się o czas ewentualnej nieobecności nauczyciela. 

9. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia 

ze sprawdzianu lub wydłużyć termin jego napisania np. po długotrwałej, 

usprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole. 

10. Zadania domowe są obowiązkowe. Ich wykonanie ma służyć utrwaleniu wiadomości 

z lekcji lub poszerzeniu wiedzy. Brak zadania domowego zgłoszony przez ucznia 

przed sprawdzeniem pracy odnotowywany jest w dzienniku znakiem ,,minus”. 

Niezgłoszony brak zadania domowego, ujawniony przez nauczyciela w czasie trwania 

lekcji może skutkować wpisaniem do dziennika oceny niedostatecznej. 

11. Szczególna aktywność podczas lekcji odnotowywana jest znakiem ,,plus” wpisanym 

do dziennika. Za zebranie trzech znaków ,,plus” uczeń może otrzymać ocenę bardzo 

dobrą, za cztery znaki ,,plus” – ocenę celującą. 



12. Ocenie może podlegać również praca grupowa na lekcjach oraz projekty grupowe. 

13. Raz w półroczu uczeń ma prawo do zgłoszenia przed lekcją nieprzygotowania. W ten 

sposób może skorzystać ze zwolnienia z odpowiedzi ustnej i niezapowiedzianej 

kartkówki. 

II. Formy poprawy oceny, wystawienie oceny semestralnej i końcowej: 

1. Uczeń może poprawić każdą ocenę z formy pisemnej sprawdzającej wiedzę 

i umiejętności. 

2. Przystąpienie do poprawy jest dobrowolne i możliwe tylko raz w terminie dwóch 

tygodni od rozdania prac przez nauczyciela. 

3. Wystawienie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonywane jest na 

podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów 

lub testów, odpowiedzi ustne i kartkówki, a pozostałe oceny są wspomagające. Ocena 

śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną. 

III. Warunki otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

1. Uczeń może ubiegać się o wystawienie wyższej oceny niż proponowana spełniając 

wszystkie kryteria zapisane w Statucie Szkoły  

 


