
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY/GEOGRAFII W KL. IV-VIIISP
Oceny można uzyskać z następujących aktywności:

❖ prace pisemne (sprawdziany, kartkówki),
❖ odpowiedzi ustne,
❖ projekty długoterminowe,
❖ praca w grupach,
❖ praca na lekcji,
❖ przygotowanie do lekcji,
❖ zeszyt ćwiczeń,
❖ osiągnięcia w konkursach,
❖ prace dodatkowe (patrz punkt 1.)
❖ umiejętności praktyczne,
❖ GeoZagadka.

Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności:

❖ Sprawdziany – obejmują materiał z całego działu. Zapowiedziane są co najmniej tydzień
wcześniej ustnie na lekcji oraz przez dziennik elektroniczny – zadaniem ucznia jest zanotowanie
daty sprawdzianu. Przed każdym sprawdzianem odbywa się powtórzeniem wiadomości.
Sprawdziany będą sprawdzane w ciągu dwóch tygodni od ich napisania. Można poprawiać
oceny: niedostateczną, dopuszczającą, dostateczną – do dwóch tygodni od oddania
sprawdzianów. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma 2 tygodnie od dnia powrotu na napisanie
go, w przeciwnym razie będzie to jednoznaczne z oceną niedostateczną. Można poprawiać tylko
raz. Sprawdziany mogą być pisane w formie elektronicznej lub papierowej.

❖ Kartkówki – będą obejmować materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji, trwają 10-15 min.
Będą one wcześnie zapowiadane. Mogą być pisane w formie elektronicznej.

❖ Kartkówki z mapy „mapówka” – uczeń ma za zadanie nauczyć się wskazywania na mapie
obiektów geograficznych z listy podanej przez nauczyciela. Czas zapowiedzi takiej kartkówki
wynosi 2 tygodnie. Mogą być pisane w formie elektronicznej lub papierowej.

❖ Odpowiedzi ustne – dotyczą materiału z ostatniej lekcji.
❖ Projekt – będą one wykonywane zazwyczaj w grupach. Zapowiadane będą z wyprzedzeniem

2-4 tygodniowym.
❖ Praca w grupie – uczniowie są oceniani za efekt pracy, zaangażowanie. W przypadku braku

pracy jednego z uczniów, ocena będzie niższa od reszty grupy.
❖ Przygotowanie do lekcji - uczeń ma obowiązek punktualnego i systematycznego przychodzenia

na zajęcia przyrody/geografii, odrabiania prac domowych, bieżącej nauki nowych zagadnień; po
zakończonej lekcji pozostawia porządek.

❖ Przygotowanie do lekcji: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, przybory do
pisania, klej, nożyczki, linijka, kredki/flamastry, wiedza i umiejętności z każdej lekcji.

❖ Zeszyt ćwiczeń.
❖ GeoZagadka – co tygodniowy mailowy konkurs. “+” oraz 1 punkt otrzymują pierwsze trzy

osoby z każdej klasy, które udzieliły poprawnej odpowiedzi. Co semestr następuje
rozstrzygnięcie konkursu. Trzy osoby z najwyższym wynikiem otrzymują ocenę “6” jako jedną z
ocen cząstkowych.



1. Obowiązkiem ucznia nieobecnego jest nadrobienie zaległości. W przypadku nieobecności
dłuższej niż 2 tygodnie uczeń ma na to tydzień czasu.

2. W ramach poprawy oceny śródrocznej lub rocznej uczeń może wykonać pracę dodatkową w
formie prezentacji (jedną pracę na semestr) lub przeprowadzenia warsztatów na lekcji w formie
doświadczeń.

3. Oceny są jawne, na bieżąco wstawiane do dziennika elektronicznego.
4. Uczeń ma prawo do zgłoszenia 2 nieprzygotowań w semestrze bez żadnych konsekwencji –

nieprzygotowania będą odnotowane w dzienniku elektronicznym. Za każdym kolejnym razem
uczeń za brak przygotowania do lekcji otrzymuje ocenę niedostateczną.

5. W przypadku poważnych wydarzeń losowych można również być nieprzygotowanym do lekcji –
pod warunkiem, że jest to sytuacja sporadyczna.

6. O zagrożeniu mam obowiązek powiadomić ucznia i rodzica co najmniej miesiąc wcześniej przed
Radą Klasyfikacyjną. To samo dotyczy ocen proponowanych, które mogą ulec zmianie.
Obowiązkiem ucznia jest powiadomienie nauczyciela o chęci uzyskania oceny wyższej niż
proponowana.

Skala ocen ze sprawdzianów, testów, kartkówek:

❖ Niedostateczny –poniżej 49% punktów,
❖ Dopuszczający 50 – 59%
❖ Dostateczny 60 - 74%,
❖ Dobry –75 - 89%,
❖ Bardzo Dobry - 90%-95%,
❖ Celujący - 96% i wyżej

5 plusów składa się na ocenę bardzo dobrą jako ocenę cząstkową.

8 plusów składa się na ocenę celującą jako ocenę cząstkową.

5 minusów składa się na ocenę niedostateczną.
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