
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: 

 Sprawdziany (waga 3)  -przeprowadzane po zakończeniu każdego działu. 

 Kartkówki (waga 2)  - z trzech ostatnich tematów (nie muszą być zapowiadane),  

 Odpowiedź ustna (waga 2) - obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich 

lekcji. 

 Karta pracy (waga 1) – do samodzielnego wypełnienia w czasie lekcji lub jako 

załącznik do pracy w grupie 

 Prace domowe (waga 1)   

 Aktywność na lekcji (waga 1) 

 Prace dodatkowe (waga 1) : referaty, prezentacje multimedialne, plansze , 

pomoce dydaktyczne  

 Konkursy międzyszkolne, rejonowe, miejskie, wojewódzkie, ogólnopolskie, 

międzynarodowe (laureat, finalista, wyróżnienie) – waga 3; 

 Konkursy szkolne (laureat, wyróżnienie) – waga 2. 

 

1. Ocenianie prac pisemnych: 

                0% - 30%     ocena niedostateczna  31% - 50%        ocena dopuszczająca 

   51% - 75%     ocena dostateczna 76% -  85%        ocena dobra 

   86% - 95%     ocena bardzo dobra  96%-100%         ocena celująca    

                          

2.  Uczeń może poprawiać każdą ocenę ze sprawdzianu, z którego otrzymał ocenę 

niedostateczną, w terminie i formie ustalonej z nauczycielem, jednak nie później niż 

dwa tygodnie od podania oceny; do klasyfikacji liczona jest średnia ocen, jakie uczeń 

uzyskał za sprawdzian i  ich poprawę. . Jednak z jednego sprawdzianu, z którego 

uczeń otrzymał ocenę niedostateczną wpisywana jest jedynie ocena uzyskana z 

poprawy. 

 

3. Uczeń ma prawo do poprawy w półroczu jednej wybranej oceny ze sprawdzianu,  z 

którego uzyskał ocenę wyższą niż niedostateczny; do klasyfikacji liczona jest wyższa z 

ocen, które uczeń uzyskał. 

 

4. Dwa razy w ciągu semestru (przy dwóch godzinach tygodniowo) i raz w ciągu 

semestru (przy jednej godzinie tygodniowo) uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją 

nieprzygotowanie. Nie dotyczy to sprawdzianów. 

 

5. Osoby przyłapane na ściąganiu automatycznie otrzymują z pisanej pracy ocenę 

niedostateczną bez możliwości poprawy. 

 

6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma obowiązek w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż dwa tygodnie od powrotu ucznia  

na zajęcia edukacyjne, przystąpienia do pracy kontrolnej, która miała miejsce w tym 

czasie. 

7. Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia podczas zapowiedzianej pracy kontrolnej 

odbywającej się w terminie podstawowym lub indywidualnie ustalonym skutkuje 

koniecznością napisania jej przez ucznia w pierwszym dniu jego obecności na 

zajęciach lekcyjnych.  

8. Kartkówka jest obowiązkowa dla każdego ucznia. W przypadku usprawiedliwionej 

nieobecności uczeń ma obowiązek w terminie uzgodnionym z nauczycielem, jednak 

nie później niż tydzień od powrotu ucznia na zajęcia edukacyjne, przystąpienia do 

kartkówki, która miał miejsce w tym czasie. W przypadku nieusprawiedliwionej 

nieobecności  ucznia podczas kartkówki ma on obowiązek napisać ją na najbliższej 

lekcji na której będzie obecny.  

 

9. Sposoby przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia  

w nauce: 

 wpis ocen w dzienniku elektronicznym  

 podczas spotkania z wychowawcą klasy, 

 podczas spotkania z nauczycielami poszczególnych przedmiotów 

 

10. Uczniowie z opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej będą oceniani 

      zgodnie  z zaleceniami Poradni. 

 

11. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej w S.P. 85 jest 

       średnia ważona wszystkich ocen cząstkowych 

 

średnia ważona stopień 

0 – 1,66               niedostateczny 

1,67 – 2,66 dopuszczający 

2,67 – 3,66 dostateczny 

3,67 – 4,66 dobry 

4,67 – 5,44 bardzo dobry 

5,45 – 6,00 celujący 

 

                                                                                               nauczyciele geografii 

 

 

 


