
Przedmiotowy system oceniania z geografii 

1. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej jest średnia ważona uzyskanych ocen bieżących. 

Nie stosuje się plusów i minusów przy ocenach bieżących. Ocena roczna jest wystawiana na podstawie ocen 

z całego roku szkolnego. 

2. Sprawdzanie  poziomu umiejętności uczniów odbywa się w formie:  

a) pisemnej i są to: 

- sprawdziany (waga 5) Odbywają się po skończonym dziale. Są obowiązkowe i zapowiadane                            

z tygodniowym wyprzedzeniem.  

- kartkówki (waga 3) (do 15min.) obejmujące 3 ostatnie lekcje. Nie muszą być zapowiadane. Jeżeli               

z przyczyn losowych uczeń był nieobecny, to może ją napisać w innym terminie-uzgodnionym                      

z nauczycielem. Jeżeli kartkówka była zapowiedziana uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania. Nie ma 

możliwości poprawy ocen z kartkówek. 

- zadania domowe (waga 1) 

- prace dodatkowe (waga 2) (prezentacje, plakaty, referaty) 

- karty pracy wykonywane podczas lekcji (waga 2) 

b) ustnej i są to: 

- odpowiedź ustna (waga 3) obejmująca 3 ostatnie lekcje 

- aktywność na lekcji (waga 3) oceniana „plusami” lub „minusami” – za 3 zgromadzone „plusy” uczeń 

otrzymuje ocenę bardzo dobrą, a za 3 „minusy” ocenę niedostateczną. Przez aktywność na lekcji 

rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnej odpowiedzi, rozwiązywanie zadań 

dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupie. Przez brak aktywności rozumiemy: brak aktywnego 

uczestnictwa w lekcji, czyli niezapisywanie notatek, nieuważanie w czasie lekcji. 

3. Uczeń ma prawo do zgłoszenia w ciągu półrocza jednego nieprzygotowania do lekcji. Przez 

nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zadania domowego i niegotowość do odpowiedzi ustnej lub 

niezapowiedzianej kartkówki. Fakt ten uczeń zgłasza na początku lekcji. Nieprzygotowania uczniów do 

lekcji są odnotowywane w dzienniku poprzez wpisanie „np”.  

4. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń jest nieobecny na sprawdzianie to zobowiązany jest go napisać            

w terminie uzgodnionym z nauczycielem, do 2 tygodni od powrotu do szkoły. Jeżeli uczeń nie ustali terminu 

z nauczycielem w odpowiednim czasie, otrzyma ocenę niedostateczną ze sprawdzianu.  

5. Każdy sprawdzian napisany na ocenę niedostateczną powinien być poprawiony w ciągu 2 tygodni od 

oddania prac. Uczeń może poprawiać dany sprawdzian tylko jeden raz. Ocena z tej pracy zapisywana jest do 

dziennika obok oceny pierwotnej i ma taką samą wagę. Uczeń może poprawić również ocenę 

dopuszczającą. Z prac poprawkowych uczeń nie może uzyskać oceny celującej.  

6. Przedziały procentowe dla poszczególnych stopni przedstawiają się następująco:    

SPRAWDZIANY 

ndst 0-34% 

dop 35-50% 

dst 51-70% 

db 71-89% 

bdb 90-99% 

cel 100% 

KARTKÓWKI 

ndst 0-34% 

dop 35-50% 

dst 51-70% 

db 71-89% 

bdb 90-100%  

7. Jeżeli uczeń nie odda w terminie zadania lub nie napisze kartkówki czy sprawdzianu, nauczyciel wpisze 

w dzienniku brak – „br”, który będzie informował o zaległościach. W przypadku nie nadrobienia zaległości, 

po 2 tygodniach, w miejsce „br” zostanie wpisana ocena niedostateczna. 

8. Nie ma możliwości poprawy sprawdzianu lub nadrabiania zaległości podczas lekcji. Należy umówić się z 

nauczycielem na inny termin. 

9. Przy ocenianiu brany jest pod uwagę, wkładany przez ucznia wysiłek i jego zaangażowanie, 

systematyczność, umiejętność pracy w grupie, jak i samodzielne wykonywanie powierzonych zadań, a także 

udział w konkursach. 

  



Przedmiotowy system oceniania z przyrody 

1. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej jest średnia ważona uzyskanych ocen bieżących. 

Nie stosuje się plusów i minusów przy ocenach bieżących. Ocena roczna jest wystawiana na podstawie ocen 

z całego roku szkolnego. 

2. Sprawdzanie  poziomu umiejętności uczniów odbywa się w formie:  

a) pisemnej i są to: 

- sprawdziany (waga 5) Odbywają się po skończonym dziale. Są obowiązkowe i zapowiadane                            

z tygodniowym wyprzedzeniem.  

- kartkówki (waga 3) (do 15min.) obejmujące 3 ostatnie lekcje. Nie muszą być zapowiadane. Jeżeli               

z przyczyn losowych uczeń był nieobecny, to może ją napisać w innym terminie-uzgodnionym                      

z nauczycielem. Jeżeli kartkówka była zapowiedziana uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania. Nie ma 

możliwości poprawy ocen z kartkówek. 

- zadania domowe (waga 1) 

- prace dodatkowe (waga 2) (prezentacje, plakaty, referaty) 

- karty pracy wykonywane podczas lekcji (waga 2) 

b) ustnej i są to: 

- odpowiedź ustna (waga 3) obejmująca 3 ostatnie lekcje 

- aktywność na lekcji (waga 3) oceniana „plusami” lub „minusami” – za 3 zgromadzone „plusy” uczeń 

otrzymuje ocenę bardzo dobrą, a za 3 „minusy” ocenę niedostateczną. Przez aktywność na lekcji 

rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnej odpowiedzi, rozwiązywanie zadań 

dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupie. Przez brak aktywności rozumiemy: brak aktywnego 

uczestnictwa w lekcji, czyli niezapisywanie notatek, nieuważanie w czasie lekcji. 

3. Uczeń ma prawo do zgłoszenia w ciągu półrocza dwóch nieprzygotowań do lekcji. Przez 

nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zadania domowego i niegotowość do odpowiedzi ustnej lub 

niezapowiedzianej kartkówki. Fakt ten uczeń zgłasza na początku lekcji. Nieprzygotowania uczniów do 

lekcji są odnotowywane w dzienniku poprzez wpisanie „np”.  

4. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń jest nieobecny na sprawdzianie to zobowiązany jest go napisać            

w terminie uzgodnionym z nauczycielem, do 2 tygodni od powrotu do szkoły. Jeżeli uczeń nie ustali terminu 

z nauczycielem w odpowiednim czasie, otrzyma ocenę niedostateczną ze sprawdzianu.  

5. Każdy sprawdzian napisany na ocenę niedostateczną powinien być poprawiony w ciągu 2 tygodni od 

oddania prac. Uczeń może poprawiać dany sprawdzian tylko jeden raz. Ocena z tej pracy zapisywana jest do 

dziennika obok oceny pierwotnej i ma taką samą wagę. Uczeń może poprawić również ocenę 

dopuszczającą. Z prac poprawkowych uczeń nie może uzyskać oceny celującej.  

6. Przedziały procentowe dla poszczególnych stopni przedstawiają się następująco:    

SPRAWDZIANY 

ndst 0-34% 

dop 35-50% 

dst 51-70% 

db 71-89% 

bdb 90-99% 

cel 100% 

KARTKÓWKI 

ndst 0-34% 

dop 35-50% 

dst 51-70% 

db 71-89% 

bdb 90-100%  

7. Jeżeli uczeń nie odda w terminie zadania lub nie napisze kartkówki czy sprawdzianu, nauczyciel wpisze 

w dzienniku brak – „br”, który będzie informował o zaległościach. W przypadku nie nadrobienia zaległości, 

po 2 tygodniach, w miejsce „br” zostanie wpisana ocena niedostateczna. 

8. Nie ma możliwości poprawy sprawdzianu lub nadrabiania zaległości podczas lekcji. Należy umówić się z 

nauczycielem na inny termin. 

9. Przy ocenianiu brany jest pod uwagę, wkładany przez ucznia wysiłek i jego zaangażowanie, 

systematyczność, umiejętność pracy w grupie, jak i samodzielne wykonywanie powierzonych zadań, a także 

udział w konkursach. 

 


