
SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z GEOGRAFII  

Uczeń chcący otrzymać ocenę klasyfikacyjną pozytywną jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia 

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co Uczeń robi dobrze, co wymaga poprawy oraz 

jak powinien dalej się uczyć. Efekty nauczania sprawdzane są za pomocą: testów, sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych, zadań domowych, pracę na lekcji, aktywność 

pozalekcyjną (konkursy,  zadania dodatkowe, itd.)    

Formy oceniania: 

1. Wypowiedzi ustne – podstawą oceny jest rzeczowość, umiejętność stosowania języka (terminologii) przedmiotu, stopień opanowania, swoboda umiejętności 

formułowania wniosków, umiejętność rozwiązywania problemów geograficznych, umiejętność syntezy – w oparciu o znajomość przerobionego  materiału. 
2. Przy odpowiedzi obowiązuje  znajomość materiału z 3-4 ostatnich lekcji, a w przypadku lekcji powtórzeniowej z całego działu. Uczeń może zgłosić nieprzy- 

gotowanie do odpowiedzi (jeden raz w semestrze przy jednej godzinie geografii tygodniowo, dwa razy w semestrze przy dwóch godzinach geografii 

tygodniowo), jednak nie dotyczy to lekcji powtórzeniowych, oraz zapowiedzianych kartówek i sprawdzianów Ocenę wystawia nauzyciel i wpisuje ją do zeszytu 
ćwiczeń. 

3. Kartkówki -  obejmują wiadomości i umiejętności z 3- ostatnich lekcji lub materiał zapowiedziany przez nauczyciela, oraz zadania rachunkowe ( nie muszą być 

zapowiadane i trwają do 15 min.). W przypadku zgłoszenia przed lekcją nieprzygotowania, uczeń może odstąpić od pisania kartkówki – bez konsekwencji oceny 
niedostatecznej. Nie można zgłosić nieprzygotowania jeżeli była kartkówka zapowiedziana. (Uczeń może nie pisać zapowiedzianej kartkówki lub sprawdzianu 

jeżeli był nieobecny w szkole przez tydzień włącznie z ostatnią lekcją na której była zapowiedziana kartkówka/sprawdzian) 

4. Sprawdziany pisemne – przeprowadzane po zakończeniu każdego działu, uczniowie są informowani o zakresie materiału. Sprawdziany są zapowiedziane 

przynajmniej tydzień wcześniej. Trwają jedną godzinę lekcyjną Materiał obejmujący sprawdzian, jeżeli zachodzi taka potrzeba, może być poprzedzony 

lekcją powtórzeniową. Przewiduje się przeprowadzenie dwóch lub trzech sprawdzianów w ciągu jednego semestru. W przypadku opuszczenia przez ucznia 

pracy klasowej, pisze ją w terminie uzgodnionym z nauczycielem, a nieobecny na kartkówce pisze ją na najbliższej lekcji. W przypadku dłuższej nieobecności,  

(np. choroba), uczeń może uzgodnić z nauczycielem inny termin, jednak nie dłuższy niż jeden miesiąc od chwili powrotu do szkoły. .  

5.  Prezentacja wiedzy i umiejętności w czasie lekcji – obejmuje ustne odpowiedzi na pytania z zagadnieniami poruszanymi w trakcie lekcji. Będzie oceniana za 

pomocą plusów (trzy  ,,+“ – uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą). Za wyjątkową aktywność na lekcji – ciekawe pomysły, współpraca w grupie, pomoc innym, 

itp. – uczeń może od razu otrzymać ocenę bardzo dobrą. 

6. Rozwiązywanie zadań rachunkowych – podstawą oceny jest znajomość odpowiednich wzorów, praw, samodzielność pracy i poprawność rozwiązania. 

Prace domowe – polegają na sprawdzeniu umiejętności nabywanych w trakcie realizowania bieżącego działu programowego. Jeśli zadanie ma formę referatu, to 

ocena jest uzależniona od zakresu materiału i sposobu prezentacji. Niezgłoszony  brak zadania domowego jest odpowiednikiem oceny niedostatecznej. 

7. Zeszyt ćwiczeń – prowadzenie jest obowiązkowe. Brak zadania należy zgłosić nauczycielowi przed lekcją,w przeciwnym wypadku uczeń może otrzymać ocenę 

niedostateczną.  Za zgłoszony brak przygotowania do lekcji uczeń otrzymuje  minusy. Trzy  ,,-„ są odpowiednikiem oceny niedostatecznej. 

8.  Prace wykonywane w grupie – obejmują ocenę takich umiejętności jak: współdziałanie w grupie,  poprawne wykonanie zadania powierzonego grupie. 

 W przypadku testów, sprawdzianów i kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów: 

                         celujący – 95%-100% maks. Liczby punktów; 

                         bardzo dobry - 85 - 94% maks. liczby punktów; 
             dobry - 70 - 84% maks. liczby punktów; 

             dostateczny - 50 - 69% maks. liczby punktów; 

             dopuszczający – 30 - 49% maks. liczby punktów; 
       niedostateczny - 0 - 29% maks. liczby punktów. 

         *     Uczeń ma prawo jednorazowo  poprawić każdą ocenę niedostateczną, w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o takiej ocenie. Do dziennika obok oceny poprawianej,    

                wpisuje się ocenę uzyskaną z poprawy. 
         *  W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy ucznia (lub całej klasy) podczas dowolnej pracy pisemnej, nauczyciel odbiera  pracę i  wpisuje  ocenę  

                niedostateczną ( uczeń zalicza ją od nowa w terminie i formie wyznaczonej przez nauczyciela). Jeżeli zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy,  

                nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian całej klasie. 
         *  Wystawienia oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym  największą wagę mają oceny ze   

                sprawdzianów, odpowiedzi ustne, kartkówki, odpowiedzi bezpośrednio pod okiem nauczyciela. Pozostałe oceny są wspomagające ( ocena semestralna i roczna  

                nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych). Nie ma dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych. Uczeń na ocenę pracuje cały rok. 
          *    Uczeń nieobecny na lekcji zobowiązany jest uzupełnić wiadomości z danej lekcji we własnym zakresie, na następną lekcję, jedynie w przypadku dłuższej niż tydzień    

                nieobecności termin uzupełnienia należy ustalić z nauczycielem. 

        Ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

  -  potrafi selekcjonować i hierarchizować wiadomości posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie 
  -  dostrzega związki pomiędzy wiedza teoretyczna a praktyką, zdobytą wiedzę potrafi stosować w sytuacjach   problemowych, 

  -  poprawnie posługuje się terminologią naukową, swobodnie wypowiada się w mowie i piśmie, 

  -  osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się do finałów regionalnych lub  wojewódzkich lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; 
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

  -  w pełni opanował treści programowe, określone programem nauczania, opanowane wiadomości wiąże ze sobą w logiczny układ, 

  -  samodzielnie stosuje w praktyce posiadane wiadomości, interpretuje zjawiska,  

  -  posługuje się terminologią poszczególnych przedmiotów nauczania oraz poprawnie wypowiada się w mowie i piśmie, twórczo broni swoich poglądów, 

  -  potrafi zastosować nowopoznaną wiedzę do rozwiązywania zadań  problemów w nowych sytuacjach 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
  -  stosuje wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów znanych z lekcji i podręcznika, także rozwiązuje samodzielnie typowe problemy z wykorzystaniem poznanych metod. 

  -  opanował materiał programowy z niewielkimi brakami, logicznie wypowiada się i zna podstawowe pojęcia, właściwe terminologii przedmiotowej 

  -  potrafi poprawnie wykorzystać posiadana wiedzę teoretyczną w praktyce, 
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

  -  opanował tylko podstawowe treści programowe, 

  -  rozumie i z pomocą nauczyciela wyjaśnia ważniejsze zjawiska, rozwiązuje podstawowe problem, stosuje wiedzę w sytuacjach typowych, 
  -  popełnia nieliczne błędy językowe, 

  -  analizuje również proste zależności, a także próbuje porównywać, wnioskować i zajmować określone  stanowisko; 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
  -  w minimalnym stopniu opanował treści programowe, ma duże braki w w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania, 

  -  nie dostrzega związków między posiadanymi informacjami, 

  -  stosuje wiedzę w sytuacjach typowych, tylko przy pomocy nauczyciela, 
  -  popełnia liczne błędy językowe, posługuje się językiem potocznym, ma duże braki, opanował treści przedmiotowe na poziomie koniecznym do dalszej edukacji; 

 

       W przypadku ucznia z orzeczeniem lub opinią PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnych, powyższe wymogi ulegają modyfikacji i są dostosowane do ich poziomu 

umiejętności I możliwości. Nauczyciel bieże pod uwagę przede wszystkim zaangażowanie ucznia na lekcji. Motywując poprez dostrzeganie uczynionych postępów.  

Każdy uczeń na początku roku szkolnego zapoznany z wymaganiami edukacyjnymi (od początku października szczegółowe wymagania edukacyjne i kryteria oceniania 

dostępne są w biblitece). Wewnątrzszkolny system oceniania znajduje się w statucie szkoły, który jest dostępny m.in. na stronie internetowej szkoły: Wszystkie sprawy sporne, 
rozstrzygane będą zgodnie z WSO, Statutem SP i rozporządzeniami MEN. 

Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej – Uczeń może ubiegać się wg przepisów zawartych w Statucie Szkoły. 

 
 (data, podpis Ucznia)…………………………………..                                                                 (data, podpis Rodzica /prawnego Opiekuna)…………………………………… 


