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I. Przedmiotem oceny są:  

 

• wiadomości;  

• umiejętności;  

• postawa – aktywność. 
 

II. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: 
 

• sprawdziany; 

• odpowiedzi pisemne (kartkówki);  

• odpowiedzi ustne;  

• zadania domowe;  

• aktywność na lekcji;  

• udział w konkursach geograficznych i olimpiadach. 
 

III. Kryteria oceniania:  

 

1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który: 

a) nie ma osiągnięć wystarczających do dalszego uczenia się geografii; 

b) nie rozwiązuje najprostszych zadań, nawet przy pomocy innych uczniów lub nauczyciela; 

c) nie zachowuje minimalnej dokładności i staranności, koniecznej do poprawnego rozwiązywania zadania; 

d) nieprawidłowo stosuje terminy geograficzne wymienione w osiągnięciach z poziomu podstawowego. 

 

2. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który: 

a) ma część osiągnięć z poziomu podstawowego w zakresie wystarczającym do dalszego uczenia się geografii; 

b) rozwiązuje proste zadania, korzystając z pomocy innych uczniów lub nauczyciela; 

c) zachowuje małą dokładność i staranność, jest ona jednak wystarczająca do poprawnego rozwiązywania zadania; 

d) prawidłowo stosuje niektóre terminy geograficzne wymienione w osiągnięciach z poziomu podstawowego. 

 

3. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który: 

a) ma większość osiągnięć z poziomu podstawowego; 

b) samodzielnie rozwiązuje proste zadania; 

c) zachowuje dokładność i staranność wystarczającą do poprawnego rozwiązywania zadania; 

d) prawidłowo stosuje większość terminów geograficznych wymienionych w osiągnięciach z poziomu podstawowego. 

 

4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: 

a) ma większość osiągnięć z poziomu podstawowego; 

b) samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim poziomie złożoności; 

c) zachowuje dokładność i staranność wystarczającą do poprawnego rozwiązywania zadania; 

d) wypowiada się pełnymi zdaniami; 

e) prawidłowo stosuje większość terminów geograficznych wymienionych w osiągnięciach z poziomu podstawowego. 

 

5. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który: 

a) ma większość osiągnięć z poziomu podstawowego; 

b) samodzielnie rozwiązuje zadania o wysokim poziomie złożoności; 

c) zachowuje wzorową dokładność i staranność w rozwiązywaniu zadań; 

d) wypowiada się pełnymi zdaniami w sposób logiczny i spójny; 

e) prawidłowo posługuje się nazewnictwem geograficznym; 

f) prawidłowo stosuje terminy geograficzne wymienione w osiągnięciach z poziomu  podstawowego. 

 

6. Ocenę celującą otrzymuje uczeń który: 

a) ma większość osiągnięć z poziomu podstawowego; 

b) samodzielnie rozwiązuje zadania o najwyższym poziomie złożoności; 

c) zachowuje wzorową dokładność i staranność w rozwiązywaniu zadań; 

d) wypowiada się pełnymi zdaniami w sposób logiczny i spójny; 

e) bezbłędnie posługuje się nazewnictwem geograficznym; 

f) bezbłędnie stosuje terminy geograficzne wymienione w osiągnięciach z poziomu  podstawowego. 

 

 

   

 

 



 
             

Przeliczanie punktów na oceny dla wszystkich prac pisemnych podano w poniższej tabeli: 
 

  

Procent maksymalnej liczby 

punktów możliwych do uzyskania 

Ocena 

100 %   6 

95 – 99 % +5 

90 – 94 %   5 

85 – 89 % +4 

70 – 84 %   4 

65 – 69 % +3 

50 – 64 %   3 

45 – 49 % +2 

40 – 44 %   2 

0 – 39 %   1 
 

 

 

Podczas lekcji   obowiązuje całkowity zakaz  używania  wszelkich  środków  komunikacji  multimedialnej. 

Nieprzestrzeganie  tego zakazu  skutkować  będzie  oceną  niedostateczną z form pisemnych  (sprawdziany, 

kartkówki) bez  możliwości  poprawy! 

 

IV.  Prace   pisemne   (sprawdziany i zapowiedziane kartkówki ) są  obowiązkowe.    

        O   terminie   sprawdzianów   uczeń  jest   informowany z  wyprzedzeniem 1 tygodnia.  

       W razie nieobecności z przyczyn losowych uczeń  jest zobowiązany  napisać podaną wyżej formę      

       sprawdzającą wiedzę w dodatkowym terminie wyznaczonym w porozumieniu z nauczycielem,  

       w ciągu dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub zapowiedzianej kartkówki.  

       Nie wywiązanie się z tego obowiązku skutkować będzie oceną niedostateczną.   

       W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności uczeń zobowiązany jest do napisania        

       zaległego sprawdzianu na najbliższej lekcji.  

       W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej ze sprawdzianu uczeń ma prawo do poprawy w ciągu  

       dwóch tygodni od daty rozdania ocenionych prac. 

 

V.  Odpowiedzi pisemne (kartkówki) dotyczą trzech ostatnich tematów i nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela.  

      Uczeń nie może poprawić oceny niedostatecznej otrzymanej z tej formy sprawdzania wiedzy. 

  

VI. Do odpowiedzi ustnej uczeń zobowiązany jest być przygotowany z trzech ostatnio zrealizowanych tematów, 

       a w przypadku lekcji powtórzeniowych z całości materiału. 

  

VII. Ucznia obowiązuje systematyczna praca, jednak w wyjątkowych sytuacjach może zgłosić nauczycielowi  

       nieprzygotowanie (w trakcie sprawdzania obecności): przy jednej godzinie geografii w tygodniu  

       - raz na semestr; przy dwóch – dwa razy w semestrze. Każde następne nieprzygotowanie to 

       ocena  niedostateczna. 

  

VIII. Aktywność ucznia  oceniana jest plusem lub minusem na każdej lekcji: 5 plusów równe jest ocenie bardzo dobrej, 

           a trzy minusy ocenie niedostatecznej;                                                               

  

IX. Nauczyciel informuje ucznia o ocenie semestralnej/końcowej na 2 tygodnie przed terminem wystawienia          

      ocen. 

 

X.  Uczeń ma prawo do podwyższenia oceny semestralnej/końcowej w formie i terminie ustalonym                            

      z nauczycielem, po spełnieniu warunków wymienionych  w Statucie Szkoły. 

  

      Procedury uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej lub końcowej oceny  klasyfikacyjnej: 

a) uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo ubiegać się u nauczyciela     

o podwyższenie proponowanej oceny w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania 

informacji o przewidywanej dla niego rocznej/końcowej ocenie;  

b) wolę taką powinien wyrazić uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni w      

rozmowie z nauczycielem;  

c) o podwyższenie oceny może ubiegać się uczeń, jeśli spełnia następujące warunki: − brał udział w 

przynajmniej 75% zajęć edukacyjnych z przedmiotu;  



       − przystąpił do wszystkich zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i   

          umiejętności; 

       − ze wszystkich prac klasowych oraz sprawdzianów wiedzy i  

          umiejętności w danym roku uzyskał oceny pozytywne;  

                    − brał udział i osiągał sukcesy w olimpiadzie, konkursach (dotyczy wnioskowania   

                       tylko o ocenę najwyższa); 

       - zaistniały inne ważne okoliczności uniemożliwiające uzyskanie oceny wyższej   

          niż przewidywana przez nauczyciela; 

d)  o podwyższenie oceny może ubiegać się uczeń, który nie spełnia warunków     

 wymienionych w punkcie c), ale nauczyciel uznaje, że może on ubiegać się o     

 podwyższenie proponowanej oceny;  

e)  nauczyciel uzgadnia z uczniem terminy i formy sprawdzania wiedzy i  

 umiejętności;  

f)  w przypadku nieprzystąpienia ucznia do zaplanowanych form sprawdzania    

 wiedzy  i umiejętności w wyznaczonym terminie z przyczyn     

  nieusprawiedliwionych, traci on prawo do ubiegania się o podwyższenie oceny;  

g)  sposoby i terminy sprawdzania wiedzy i umiejętności określa nauczyciel     

 przedmiotu;  

h)  stopień trudności zadań musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę,    

 o  którą ubiega się uczeń; 

 i)     prace sprawdzające przeprowadza nauczyciel przedmiotu; 

 j)     na podstawie ocenionych prac nauczyciel podwyższa ocenę, jeśli uczeń spełnił  

        wymagania niezbędne do uzyskania wyższej niż przewidywana ocena lub    

        pozostawia wcześniej ustaloną ocenę, jeśli warunki jej podwyższenia nie zostały  

        spełnione. 

 

XI. Ocena semestralna/końcowa  nie jest średnią arytmetyczną ani średnią ważoną, bierze się pod uwagę ważność    

      ocen cząstkowych. Największą wagę mają stopnie z samodzielnych prac ucznia – sprawdziany, obejmujące dział  

      lub większe partie materiału. Przy ustalaniu oceny semestralnej/końcowej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie  

      ucznia z poszczególnych obszarów działalności, jego rozwój, zaangażowanie, wkład pracy w stosunku  do  

      zdolności. Przy wystawianiu oceny rocznej nauczyciel rozpatruje oceny z I i II semestru. 

 

XII. Dla ucznia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ucznia z opinią PPP nauczyciel dostosowuje wymagania  

       zgodne z zaleceniami:  

            − wydłużenie czasu przeznaczonego na samodzielne rozwiązywanie zadań w zeszycie    

               i na  tablicy; 

            − wydłużenie czasu podczas pisemnych form sprawdzenia wiedzy zgodnie z    

               zaleceniami; 

            − rozłożenie na mniejsze partie materiału do opanowania przez ucznia;  

            − obniżenie wymagań dotyczących estetyki zapisu w zeszycie przedmiotowym;  

            − udzielanie wskazówek podczas rozwiązywania zadań. 

 
 

 Nauczyciele geografii: 

                                                                                                                                                           Aleksandra Gmyrek  

                                                                                                                                                          Anna Wnęk - Sosialuk 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


