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1. Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów i rodziców o zasadach oceniania   

oraz o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania, a także o 

sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Rodzice są informowani o osiągnięciach 

swoich dzieci podczas zebrań ogólnych, a także w czasie konsultacji indywidualnych. Informacja 

o ocenach jest także dostępna w dzienniku elektronicznym po zalogowaniu. Uczeń powinien 

systematycznie pracować przez cały rok szkolny. Nie istnieje więc możliwość tzw. zaliczania na 

wyższą oceną tuż pod koniec semestrów. Nie przewiduje się prac pisemnych w terminie 14 dni 

przed klasyfikacją. Informację o planowanej ocenie niedostatecznej lub nieklasyfikowaniu ucznia 

podaje się uczniowi i rodzicom miesiąc przed klasyfikacją.  

 

2. Każda ocena jest jawna. Uczeń ma prawo wiedzieć, za co i jaką ocenę otrzymał.  

 

3.Przedmiotem oceniania są różne formy pracy uczniów: prace pisemne(sprawdziany, kartkówki), 

odpowiedzi ustne, aktywność na lekcjach, zadania domowe, prezentacje uczniowskie, estetyczne 

prowadzenie zeszytu i zeszytu  ćwiczeń, udział w konkursach geograficznych itp. 

 

4.Uczeń jest zobowiązany prowadzić zeszyt przedmiotowy. W razie nieobecności powinien mieć 

uzupełnione notatki na drugą lekcję od momentu powrotu do szkoły. Na ławce w czasie zajęć 

powinien znajdować się podręcznik, zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. Brak zeszytu ćwiczeń 

lub zeszytu(klasa V) skutkuje otrzymaniem minusa. Trzeci i kolejny minus wpisywany jest w 

systemie oceny zachowania jako brak przygotowania do lekcji.  

 

5. Uczeń powinien być przygotowany do każdej lekcji z 3 ostatnich tematów.  

 

6. O każdym sprawdzianie uczniowie są informowani co najmniej z tygodniowym 

wyprzedzeniem.  

 

7. Sprawdziany, prace klasowe, testy diagnozujące oraz kartkówki wskazane przez nauczyciela są 

obowiązkowe. W razie usprawiedliwionej nieobecności uczeń zobowiązany jest w ciągu 2 tygodni 

od powrotu do szkoły do ich zaliczenia. Zaliczenia nie mogą odbywać się w czasie lekcji ucznia. 

Nieusprawiedliwiona nieobecność lub brak zaliczenia skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej z 

wagą 4 przy sprawdzianie i oceny niedostatecznej z wagą 3 przy kartkówce i nie podlega poprawie.  

8. Uczeń może poprawić  ocenę niedostateczną z odpowiedzi ustnej, sprawdzianu , kartkówki, 

zadania domowego w ciągu 2 tygodni od momentu poinformowania go o jej otrzymaniu. Po tym 

terminie nie poprawia się ocen. Obowiązują obie oceny. Uczeń ma prawo poprawić  ocenę z pracy 

pisemnej tylko raz. Prawo to nie obowiązuje w tygodniu wystawiania ocen 

 

9. Kartkówki, które obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane . 

Osoby, które nie pisały zapowiedzianej kartkówki są zobowiązane do jej zaliczenia w ciągu 2 



tygodni. Brak zaliczenia skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej z wagą 3 i nie podlega 

poprawie. 

  

10. Stwierdzenie niesamodzielnej pracy pisemnej na lekcji lub w domu skutkuje otrzymaniem 

oceny niedostatecznej bez możliwości jej poprawy. 

 

11. Uczeń ma możliwość uzupełnienia zaległości w materiale lub dodatkowego wyjaśnienia 

trudnych zagadnień na zajęciach uzupełniających. 

 

12. Uczeń ma prawo w czasie jednego semestru raz  zgłosić nieprzygotowanie do odpowiedzi 

ustnej oraz dwukrotnie zgłosić brak zadania domowego.  Czyni to na początku zajęć i jest to 

odnotowywane w dzienniku. Zgłoszenie nieprzygotowania nie dotyczy sprawdzianów i 

zapowiedzianych kartkówek.  

 

13. Prace pisemne na życzenie ucznia bądź rodzica są udostępniane do wglądu w szkole (prace 

uczniów nie mogą być kserowane.) 

 

14.  Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać plusa. Pięć plusów to ocena bardzo dobra, a 

siedem to celująca(przy dwóch godzinach w tygodniu) lub trzy plusy to ocena bardzo dobra a pięć 

plusów to ocena celująca (przy jednej godzinie w tygodniu) . 

 

15.Udział i osiągnięcia w konkursach geograficznych jest oceniane . Punktacja w konkursach 

szkolnych    przeliczana jest na ocenę(tabela poniżej) 

 

 16.Prace pisemne oceniane są wg skali: 

 

0 % - 30%   niedostateczny 

31% - 50%  dopuszczający 

51% - 70%  dostateczny 

71% - 85%  dobry 

86% - 94%  bardzo dobry 

95% - 100% celujący 

 

 

 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE 

Etap szkolny  

 

% OCENA Waga oceny  

91% - 100 % celujący 5 

81%  - 90 % celujący  4 

71 % - 80% celujący 3 

61%  - 70% bardzo dobry 3 



51% - 60% bardzo dobry 2 

41% - 50 %  bardzo dobry 1 

31 % - 40% +++  (Aktywność) 

21 % - 30% ++ (Aktywność) 

20 i mniej + (Aktywność) 

Etap rejonowy  

% OCENA  

90%  - 100 % celujący  6 

81 % - 89% celujący 5 

71%  - 80% celujący 4 

61% - 70% celujący 3 

51% - 60% bardzo dobry 3 

41% - 50 %  bardzo dobry 2 

31 % - 40% bardzo dobry 1 

21 % - 30% +++ (Aktywność) 

20 i mniej ++ (Aktywność) 

Etap wojewódzki  

% OCENA  

LAUREAT celujący  OCENA ROCZNA 

FINALISTA celujący 6 

 

 

 

17. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z 

poszczególnych obszarów z uwzględnieniem wag:  

Sprawdzian – 3 

Kartkówka – 2 

Odpowiedź ustna – 2 

Zadanie domowe – 1 

Aktywność na lekcji - 1 

Prezentacje, referaty – 2 

Praca w grupach -1 

Praca na kole geograficznym – 2 

 

 

Średnia ocen na poszczególne oceny śródroczne i roczne:  

Ocenę niedostateczna           średnia poniżej 1,61  

Ocenę dopuszczającą           średnia pomiędzy 1,61 => 2,60  

Ocenę dostateczna       średnia pomiędzy 2,61 =>3,60  

Ocenę dobra                         średnia pomiędzy 3,61 => 4,60  

Ocenę bardzo dobra            średnia pomiędzy 4,61 => 5,30  

Ocenę celująca                     średnia powyżej 5,31 lub  tytuł laureata konkursu przedmiotowego  

     z geografii. 

Nauczyciel dokonuje oceny śródrocznej i rocznej w sposób jawny. 



 

 Na oceny śródroczną i roczną składają się  oceny cząstkowe odpowiednio z pierwszego okresu i 

całego roku szkolnego. 

 

 Ustalona na koniec roku ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

 

 

 


