
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – GEOGRAFIA   

1. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne dla ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów. 

2. Ilość ocen bieżących w danym okresie nie powinna być mniejsza od 3 – w klasach 5,6,8. W klasie 7 uczeń 

powinien otrzymać co najmniej 4 oceny. 

3. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 1 raz  w semestrze - w klasie 5,6 i 8, natomiast 2 razy  

w semestrze – w klasie 7. Nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek. Nieprzygotowanie 

obejmuje: odpowiedź, niezapowiedzianą kartkówkę, brak zadania domowego, brak zeszytu oraz innych 

pomocy, które na daną lekcję należało przynieść. 

4. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego systematycznie. W przypadku nieobecności 

w szkole uczeń ma obowiązek uzupełnić notatki w zeszycie do następnej lekcji . 

5. Sprawdziany i zapowiedziane kartkówki są obowiązkowe. Jeśli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn 

losowych (dłuższa nieobecność w szkole), powinien napisać go w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

Brak oceny ze sprawdzianu może mieć wpływ na wystawioną ocenę śródroczną i roczną. 

6. W przypadku nieobecności nauczyciela lub klasy w dniu zapowiedzianego sprawdzianu zostaje on 

przesunięty na termin nowo uzgodniony z klasą, przy czym nie obowiązuje tygodniowy okres wyprzedzenia 

i limit sprawdzianów w danym tygodniu. 

7. Uczeń ma prawo do poprawy oceny z pracy pisemnej w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Jeżeli 

uczeń nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, to utrzymuje pierwotną ocenę. Każda ocena z poprawy jest 

wpisana do dziennika. Poprawa odbywa się poza lekcją. 

 

8. Odpowiedzi pisemne (kartkówki), które dotyczą trzech ostatnich tematów (nie lekcji) nie muszą być 

zapowiadane przez nauczyciela.  

 

9. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności oraz wagi ocen: 

sprawdziany wiedzy i umiejętności – waga 3 

• odpowiedzi ustne – waga 2 

• odpowiedzi pisemne (kartkówki) – waga 2 

• zadania domowe – waga 1 

• udział w konkursach geograficznych i olimpiadach – waga 3 

• sprawdziany znajomości mapy fizycznej świata i Polski – waga 2  

 

10. Sprawdziany i kartkówki są oceniane według skali procentowej podanej w Statucie Szkoły. 

 

11. Na koniec semestru nie przewiduje się  dodatkowych sprawdzianów  zaliczeniowych i zaległych popraw 

ani możliwości wykonania dodatkowych prac. Uczniowie powinni systematycznie, przez cały rok, 

korzystać z możliwości wykonania zadań dodatkowych, które są im przedstawiane. 

 

12. Przedmiotowy System Oceniania z geografii jest zgodny z zapisami dotyczącymi oceniania zawartymi  

w Statucie Szkoły. Wszystkie sprawy nie ujęte w Przedmiotowym Systemie Oceniania rozstrzygane będą 

zgodnie ze Statutem Szkoły. 

13. Wymagania edukacyjne z geografii na poszczególne oceny zapisane są w odrębnym dokumencie. 


