
WARUNKI I SPOSOBY SPRAWDZANIA I OCENIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z GEOGRAFII ORAZ
TRYB I WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ROCZNEJ

KLASYFIKACYJNEJ
NAUCZYCIEL: ANNA GIBSKA

I. OCENIE PODLEGAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYTE PRZEZ UCZNIA W ODNIESIENIU
DO WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ I 
REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA GEOGRAFII. 

II. WARUNKI SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA: 

1. Uczeń jest zobowiązany być przygotowanym do każdej lekcji, sprawdzianu lub kartkówki.  Uczeń ma prawo 
zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 1 razy w ciągu półrocza  ( nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów, testów i 
kartkówek ). W przypadku conajmniej 5 dniowej usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma prawo zgłosić 
nieprzygotowanie w ciągu 3 dni od powrotu do szkoły.

2. Uczeń powinien mieć na lekcji podręcznik i zeszyt przedmiotowy, który jest zobowiązany systematycznie i 
estetycznie prowadzić – uzupełniać notatki, ćwiczenia i zadania. Uczeń nieobecny na lekcji, ma obowiązek uzupełnić 
w zeszycie przedmiotowym notatki. 

3. Ocena wiedzy i umiejętności jest jawna dla uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych). Oceny są wpisywane 
do dziennika elektronicznego. Prace są przechowywane do końca bieżącego roku szkolengo.  Rodzice (prawni 
opiekunowie) mają możliwość wglądu do prac pisemnych  swoich dzieci na najbliższym po oddaniu pracy dyżurze, 
dniu otwartym, zebraniu lub w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

4. Korzystanie przez ucznia z niedozwolonej pomocy (np. podpowiedzi, ściągi, telefon, itp.) w czasie sprawdzianu, 
kartkówki lub odpowiedzi ustnej skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

5. Ocena na pierwszy okres  jest wystawiana na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w tym czasie, a ocena 
roczna ze wszystkich ocen otrzymanych przez ucznia przez cały rok szkolny z uwzględnieniem oceny z pierwszego 
okresu. W ocenie uwzględnienia się także systematyczność pracy, wysiłek włożony w przygotowanie do lekcji, 
zaangażowanie oraz indywidualne możliwości ucznia oraz postęp jaki uczeń poczynił.

6. Uczeń może nie być klasyfikowany z przedmiotu z powodu nieobecnosci powyżej 50% na lekcjach lub braku 
podstaw do ustalenia półrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej. Uczeń nieklasyfikowany na pierwszy okres 
nadrabia zaległosci w formie ustalonej  z nauczycielem. Uczeń nieklasyfikowany na koniec roku szkolnego może 
zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

III. SPOSOBY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA. 
1. Sprawdzian, test - obejmuje większą partię materiału ustaloną z uczniami,  zapowiadany jest, z co najmniej 1 
tygodniowym wyprzedzeniem; 
2. Kartkówka – obejmuje jeden ostatni zrealizowany temat - niezpowiedziana lub obejmuje trzy ostatnio zrealizowane
tematy – zapowiedziana;
Sprawdziany, testy, kartkówki są oceniane według zasady:
 0-39% - ocena niedostateczny                          70- 84% - ocena dobra
 40- 49% - ocena dopuszczająca                        85-94% - ocena bardzo dobra
  50- 69% - ocena dostateczna                            95-100% - ocena celująca
3. Projekty edukacyjne – krótko lub długoterminowe prace wykonywane w grupch;
4. Ćwiczenia wykonywane w zeszycie przedmiotowym lub zeszycie ćwiczeń w formie zadań domowych lub pracy na
lekcji;
5. Odpowiedzi ustne – obowiązuje materiał z trzech ostatnio zrealizowanych tematów;
6. Zadania i prace wykonywane na lekcji;
7. Obserwacja uczniów w czasie zajęć lekcyjnych;
Wszystkie prace, projekty edukacyjne, ćwiczenia, referaty oceniane sa pod kątem  zgodność treści z tematem pracy,
zwraca się uwagę na formę i estetykę wykonania, korzystanie z literatury i innych źródeł informacji, terminowość
wykonania i oddania pracy. 
Sprawdziany, testy i kartkówki zapowiedziane są formami sprawdzania wiedzy obowiązkowymi.
Każdą ocenę można proprawić w terminie ustalonym z nauczycielem nie później jednak niż w ciagu 2 tygodni od
otrzymania oceny. Każda ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika.

IV.WARUNKI I TRYB OTRZYMANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY 
KLASYFIKACYJNEJ.
 Uczeń może starać się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę z zajęć  w szczególnych sytuacjach losowych po 
spełnieniu określonych warunków z zachowaniem ustalonego trybu. 
Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana oceny rocznej klasyfikacyjnej określa statut szkoły.




