
Przedmiotowe Zasady Oceniania obowiązujący na lekcjach geografii w klasie II –II 

gimnazjum w roku szkolnym 2017/2017 

 

1. W jaki sposób będą sprawdzane Wasze umiejętności i wiadomości? 

a. Sprawdziany zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem;  poprawiać trzeba 

ocenę 1, można oceny  2, poprawa odbywa się na konsultacjach nie później niż 

dwa tygodnie od momentu oddania prac. Uczeń nieobecny na sprawdzianie 

(przy jednodniowej nieobecności zalicza sprawdzian na najbliższym dniu po 

lekcjach lub na konsultacjach), (przy dłuższej nieobecności po ustaleniu 

terminu na konsultacjach nie później jednak nić 2 tygodnie od powrotu do 

szkoły.  

b. Kartkówki / mapówki / odpowiedzi ustne – nie podlegają poprawie; 

kartkówki i odpowiedzi ustne zapowiedziane obejmują materiał 1-3  ostatnio 

zrealizowanych tematów, natomiast mapówki –> obejmują umiejętności 

wskazania na mapie i znajomości treści wskazanych przez nauczyciela 

w specjalnym zakresie do mapówek. Ściąganie lub przeszkadzanie 

jest równoznaczne z otrzymaniem oceny 1 bez możliwości poprawy. Zakresem 

do nauki do sprawdzianu lub kartkówki jest zawsze materiał z podręcznika oraz 

treści omawiane na lekcji (zapisane w formie notatki w zeszycie). 

c. Praca Ucznia na lekcji i w domu (prowadzenie notatek w zeszycie, 

samodzielne wykonywanie prac domowych i dodatkowych, aktywność 

na lekcji). Uczniowie prowadzą zeszyt do geografii oraz na bieżąco uzupełniają 

zeszyt ćwiczeń. Wykonują zadane prace domowe . Wśród prac domowych 

część będzie pracami dla chętnych. Za te prace Uczniowie otrzymują 

dodatkowe oceny lub +. 

d. Prace dodatkowe – dłuższe formy dla chętnych i zainteresowanych – 

możliwość otrzymania oceny 6. 

e. Praca w zespołach w czasie lekcji – Uczniowie dostają zadanie/problem do 

pracy w zespole. Oceniane jest zaangażowanie oraz jakość wykonanej pracy 

(merytoryczna) 

 

2. % Kryteria oceniania: 

  

0-49%=1;      

50-59% = 2;   

60-74% = 3;      

75-89% = 4;       

 90-95% = 5 

                  96-100% - 6 (na każdym sprawdzianie będzie jedno lub dwa zadania 

problemowe o łącznej wartości 5%)

. 

 

3. Uczeń ma obowiązek:  
4. W miarę swoich możliwości brać czynny udział w zajęciach i wszystkich 

zadaniach realizowanych na geografii 

a. posiadać zeszyt i podręcznik do przedmiotu na każdej lekcji, prowadzić 



uporządkowane notatki z lekcji; w razie braku zeszytu – notatki prowadzone są 

na kartkach i dołączone później do zeszytu; 

b. dbać o porządek na ławce, schować telefon do plecaka; 

c. szanować sprzęt szkolny (np. mapy, globusy itp.). 

 

5. Uczeń ma prawo zgłosić 2 nieprzygotowania w ciągu semestru (na początku 

lekcji podczas sprawdzania listy obecności) np. nie zgłaszamy przed kartkówkami 

zapowiedzianymi: W przypadku zgłoszenia nieprzygotowania na lekcji, na której 

odbyła się kartkówka / odpowiedź ustna i inne –  Nauczyciel ustala z Uczniem 

sposób i termin zaliczenia 

6. Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej jest brana pod uwagę średnia ważo-

na,  uczeń, który otrzymał informację o ocenie proponowanej może ubiegać się o 

ocenę wyższą niż przewidywana w ciągu 7 dni od poinformowania go o ocenie, 

pod warunkiem, że: 

= nie przekroczył przysługującej mu liczby nieprzygotowań, 

= zaliczył wszystkie prace klasowe w  terminie, 

= ma uzupełniony zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń,= jego średnia ocen wy-

nosi co najmniej 2,4  przy ubieganiu się o ocenę dst (analogicznie w przypadku 

pozostałych ocen z wyłączeniem celującej) nauczyciel ustala wtedy z uczniem za-

sady i sposób zaliczeń oraz prac do wykonania; 

 

7. Uczeń zagrożony oceną niedostateczną na semestr lub koniec roku powinien zgło-

sić się  do nauczyciela w ciągu 7 dni od momentu powiadomienia go o ocenie. Na-

uczyciel ustala wtedy z uczniem zasady i sposób zaliczeń oraz prac do wykonania.  

8. Aby uzyskać ocenę celującą należy mieć średnią co najmniej 4,9. Uczeń 

ubiegający się o ocenę celującą powinien mieć zaliczone wszystkie wymagania 

na oceny niższe (zeszyt, ćwiczenia, np., zaliczenia sprawdzianów w pierwszym 

terminie. ), nie przekroczyć liczby np. w semestrze, być aktywny podczas 

zajęć oraz przygotować w ciągu semestru jedną dużą i co najmniej dwie 

mniejsze prace dodatkowe- tematykę prac uczeń ustala i omawia z 

nauczycielem na konsultacjach.  


