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Ocenie z geografii w ciągu całego roku szkolnego podlegają następujące formy aktywności ucznia : 

 1. Odpowiedź ustna- samodzielna, płynna, wyczerpująca temat, zaprezentowana poprawnym 

językiem z użyciem znanych terminów i nazw geograficznych.  

2. Orientacja na mapie- przy mapie ściennej, w atlasie, na mapie konturowej, na sprawdzianach. 

 3. Zapowiedziane( tydzień wcześniej i potwierdzone wpisem do dziennika) sprawdziany pisemne 

(testy).  

4. Zapowiedziane (tydzień wcześniej i potwierdzone wpisem do dziennika) prace klasowe. 

 5. Niezapowiedziane kartkówki (15 minutowe) z trzech ostatnich lekcji.  

6. Aktywna praca na lekcji-samodzielna, odkrywcza, kreatywna.  

7. Praca domowa- samodzielna, estetyczna, zgodna z tematem ( nie każda praca domowa otrzyma 

ocenę). 

 8. Wykonywanie dodatkowych prac np. referaty, prezentacje multimedialne, rysunki.  

9. Wykonywanie zadań w zeszycie ćwiczeń ( wskazanych przez nauczyciela).  

10. Udział w konkurach geograficznych. 

Zarówno odpowiedzi ustne jak i pisemne powinny być oparte o umiejętności korzystania z różnych 

źródeł informacji : 

  podręcznika  

 zeszytu ćwiczeń 

  map różnej treści  

 rocznika statystycznego  

 słownika geograficznego  

 czasopism 

  literatury popularno-naukowej  

 internetu  

 innych żródeł  

 

Kontrola i ocena osiągnięć uczniów: 

Oceny są: częste, jawne, obiektywne, umotywowane, systematyczne.  



 Prace klasowe/sprawdziany/kartkówki oraz inne zapowiedziane formy sprawdzania wiedzy i 

umiejętności są obowiązkowe. Jeśli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać w wyznaczonym dla 

całej klasy terminie, powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od powrotu do szkoły, po 

uprzednim ustaleniu z nauczycielem. Niedopełnienie powyższego skutkuje otrzymaniem oceny 

niedostatecznej. 

 Ocenę niedostateczną ze sprawdzianów , prac klasowych uczeń  można poprawić w ciągu 2 tygodni. 

Poprawa odbywa się poza lekcjami w terminie ustalonym przez nauczyciela . 

 Uczeń nie może poprawić oceny niedostatecznej otrzymanej z odpowiedzi ustnej czy z zadania 

domowego.  

 Uczeń ma prawo do jednego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, ( przy 2 

godz/. tyg. dwa razy w semestrze) , za wyjątkiem wcześniej zapowiedzianych form sprawdzenia 

wiadomości( sprawdziany, testy).  Nieprzygotowanie do lekcji oznacza niegotowość do odpowiedzi, 

brak pracy domowej, brak zadań w zeszycie  ćwiczeń ( brak ćwiczeń). Uczeń zgłasza nieprzygotowanie 

zaraz po sprawdzeniu listy obecności. 

 W przypadkach losowych , na prośbę rodzica , uczeń może być nieprzygotowany po raz drugi.  

 Za czas swojej nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnienia notatek ( także zadań 

domowych) w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły. 

 Jednorazowa nieobecność nie zwalnia ucznia z przygotowania się do zajęć. 

.  Za pracę podczas lekcji, aktywność ( w zależności od zaangażowani i trudności zadań ) uczeń może 

otrzymać ocenę lub „+” lub „ -‘’,pochwała. 

Za trzy zgromadzone plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Za trzy minusy uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

 Punkty uzyskane z prac pisemnych ,ze sprawdzianów  przeliczane są na stopnie według 

następującej skali : 

100% - celujacy 

99% -86%  - bardzo dobry 

85% -71% - dobry 

70% - 50% -dostateczny 

49%- 40% - dopuszczający 

39% i mniej -niedostateczny 

 

Zasady klasyfikowania śródocznego i rocznego 

  Nie przewiduje się zaliczania sprawdzianów i poprawiania ocen przy końcu semestru. 

  Przy wystawianiu oceny semestralnej( końcoworocznej) brana jest pod uwagę praca z uczniem w 

danym semestrze ( w całym roku), jego aktywność, zaangażowanie i przygotowanie do zajęć. 

Ocenę klasyfikacyjną celującą może otrzymać uczeń, który w pełni opanował wymagania edukacyjne 
z geografii na poziomie danej klasy. 
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