
SYSTEM OCENIANIA: GEOGRAFIA 

 

 
Drogi Uczniu/ Uczennico możesz otrzymać ocenę (stopień, plusy, minusy) za poniższe formy 

sprawdzenia Twojej wiedzy: 

 

kartkówka, odpowiedź ustną, aktywność na lekcji, udział w konkursach, zadanie domowe, prowadzony zeszyt 

projekty, praca z mapą 

 

Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Przy wystawianiu oceny 

semestralnej i rocznej brane są również pod uwagę: systematyczność Twojej pracy, postępy jakie robisz na 

lekcjach, aktywność, prowadzone notatki . 

 

Ogólne zasady: 

Kartkówki (obejmują zakres bieżącego materiału, omawiany aktualnie dział, ew. materiał z trzech ostatnich 

jednostek tematycznych i trwają 10 – 20 minut). 

Uczeń ma prawo poprawić tylko ocenę niedostateczną do dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wyników danej pracy. 

W przypadku, gdy uczeń nie pisał kartkówki nieobecność w szkole zobowiązany jest do jego napisania w terminie 

ustalonym z nauczycielem przedmiotu. 

Oceny bieżące i semestralne w oddziale dwujęzycznym ustalane są przy współpracy nauczycieli uczących w oddziale 

ogólnym i dwujęzycznym. Oceny te mogą mieć formę stopniową, opisową, kształtującą, słowną. 

Uczeń bez podania przyczyny, może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć i brak zadania raz w semestrze, przed 

rozpoczęciem lekcji (imiona i nazwiska osób zgłaszających „np” lub „bz” należy zapisać na tablicy lub kartce przed 

rozpoczęciem lekcji). Po wykorzystaniu ustalonego limitu, każdorazowo uczeń otrzymuje „-” z komentarzem o 

przekroczeniu limitu Co wpływa na ocenę końcową. 

Nie można zgłosić nieprzygotowania przed lekcją na której ma być zapowiedziany pisemna praca, powtórka, 

ćwiczenie lub inna forma sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

Jeżeli podczas kartkówki uczeń korzysta lub posiada niedozwolone pomoce, uzyskuje automatycznie ocenę P. Za 

plagiat wpisuje ocenę P, poprawa takiego sprawdzian następuje do dwóch tygodni od daty sprawdzianu, ocena 

wpisywana jest obok "P" . Nauczyciel ma prawo poprosić wychowawcę o obniżenie oceny z zachowania w danym 

miesiącu za nieuczciwe zachowanie ucznia. 

Przy wystawianiu oceny rocznej brane są pod uwagę oceny zarówno z I jak i II semestru. 

W celu uzyskania wyższej niż przewidywana przez nauczyciela oceny rocznej uczeń musi spełnić następujące 

warunki: usprawiedliwione wszystkie nieobecności na przedmiocie, przewaga ocen z kartkówek na poziomie 

wyższym niż ocena przewidywana, oceny niedostateczne ze sprawdzianów poprawione na oceny wyższe niż 

przewidywana w terminie 2 tygodni od wyników sprawdzianu. 

Jeśli powyższe warunki są spełnione nauczyciel przygotowuje sprawdzian/test z materiału, który nie został 

opanowany na konkretną ocenę, sprawdzian oceniany jest według standardowych kryteriów oceniania z 

przedmiotu. Wszelkie pytania kierujmy przez librus lub drogą mailową: karolina.swider-jonczy@viiipalo.edu.pl 
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