
 

 

Przedmiotowy System Oceniania z GEOGRAGII  

                          rok szkolny 2020/2021                                                                                                           
 

Zasady ogólne: 
 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2. Wszystkie oceny są jawne. 

3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu półrocza minimum 4 oceny. 

4. Testy, prace klasowe, krótkie sprawdziany , odpowiedzi ustne, pisemne prace na lekcji 

       i prace domowe są obowiązkowe. 

5. Testy i prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem                               

i  przeprowadzane w dniach w których nie ma podobnych prac z innych zajęć. 

Kartkówki z  ostatniej  lekcji nie muszą być zapowiadane. 

6. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych to powinien napisać ją w ciągu dwóch 

tygodni od dnia powrotu do szkoły. 

7. Uczeń może poprawić każdą  ocenę z pracy klasowej/długiego sprawdzianu  w ciągu dwóch 

tygodni od dnia otrzymania oceny. Jeżeli uczeń poprawi ocenę to liczy się ocena wyższa, w 

przeciwnym razie liczą się obie oceny. 

8. Przy poprawianiu ocen kryteria nie zmieniają się , a otrzymana ocena wpisana jest                                 

do dziennika. 

9. Krótkie sprawdziany (kartkówki) i odpowiedzi ustne mogą obejmować materiał z ostatnich 

trzech modułów tematycznych. 

10. Uczniowie nieobecni na krótkich sprawdzianach piszą je możliwie w najbliższym terminie. 

11. Poprawy ocen odbywają się na zajęciach dodatkowych z geografii. 

12. Nie ma możliwości poprawiania ocen 7 dni przed klasyfikacją. 

13. Nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 

14. Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej. 

15. Uczeń, który uchyla się od oceniania ( odmawia udzielenia odpowiedzi itp.) otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

16. Każdy uczeń, który otrzymywał ocenę bardzo dobrą ze sprawdzianu ma prawo wykonania      

na ocenę zadania dodatkowego o podwyższonym stopniu trudności( waga 0,2), na lekcji lub  

zajęciach dodatkowych. 

17. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć tyle razy w półroczu, ile godzin 

przedmiotu  ma w tygodniu. Nieprzygotowania nie dotyczą zapowiedzianych  

sprawdzianów i  kartkówek . 

Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania na miesiąc przed klasyfikacją. 

18. Ocenione prace pisemne są przechowywane do końca roku szkolnego i udostępniane  

      do wglądu uczniowi i jego rodzicom w dowolnym terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

19. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ocenę. 

20. Ocenę śródroczną i roczną oblicza się jako średnią ważoną ocen cząstkowych.                                

Oceny dużej wagi otrzymuje uczeń za – sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne i 

aktywność , natomiast prace domowe i prace w grupie to oceny małej wagi. 

Średnia ocen jest podstawą wystawienia oceny śródrocznej i rocznej, jednakże ostatecznie 

wystawia ją nauczyciel przedmiotu.  

Średnie ocen: 

1,51 – 2,50   dopuszczający 

2,51 – 3,50   dostateczny 

3,51 – 4,50   dobry 

4,51 – 5,00   bardzo dobry 

powyżej 5,0   celujący 

21. W odpowiedziach ustnych uczeń otrzymuje ocenę po udzieleniu odpowiedzi na czwarte 

pytanie ( jedna poprawna odpowiedź na cztery – ocena dopuszczająca; dwie na cztery – ocena 

dostateczna; trzy na cztery – dobry; wszystkie poprawne – bardzo dobry, wszystkie 

niepoprawne – niedostateczny) 



22. Uczeń przyłapany na ściąganiu ( odpisywaniu od innego ucznia) otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

23. Jeśli uczeń ubiega się o uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana ( rocznej lub śródrocznej), 

powinien napisać sprawdzian z danego okresu nauczania na ocenę wyższą od przewidywanej, 

ale tylko z tych sprawdzianów, z których uzyskał ( w pierwszym terminie) ocenę niższą od tej, 

o która się ubiega. 

24.  Każda ocena uzyskana w ten sposób wpisywana jest do dziennika jako cząstkowa. 

25. Pisemne prace domowe są obowiązkowe i powinny być sprawdzone i ocenione przez 

nauczyciela minimum jeden raz w półroczu. 

26. Jeżeli uczeń uczestniczy w ważnych imprezach szkolnych ( np. zawody sportowe), a jednak 

przybywa na lekcję, to powinien o tym fakcie poinformować nauczyciela przedmiotu. 

Wymagania co do wyposażenia ucznia oraz jego przygotowania do zajęć ( wykonanie pracy 

domowej) zostają zachowane. 

 
   

Poziomy wymagań  i  stopnie szkolne  (oceny) 

 z geografii dla uczniów szkoły podstawowej 

  Ocena Zakres % 

od do 
ndst 0 14,5 

ndst+ 15 22,5 
dop- 23 29,5 
dop 30 39,5 

dop+ 40 44,5 
dst- 45 49,5 
dst 50 62,5 

dst+ 63 69,5 
db- 70 74,5 
db 75 82,5 

db+ 83 86,5 
bdb- 87 90,5 
bdb 91 99,5 

bdb+ 100 100 
cel Wiedza ponadprogramowa 

 
 

                                            * sprawdzian (całogodzinny pisemny sprawdzian podsumowujący dział programowy, krótkie kartkówki      

                                            z trzech ostatnich tematów)      
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