
Przedmiotowy System Oceniania z Geografii i Przyrody 

 

1. Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów i rodziców  
o zasadach oceniania   oraz o wymaganiach edukacyjnych wynikających  
z realizowanego programu nauczania, a także o sposobach sprawdzania osiągnięć 
edukacyjnych uczniów. Rodzice są informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas 
zebrań ogólnych, a także w czasie konsultacji indywidualnych. Informacja o ocenach 
jest także dostępna w dzienniku elektronicznym po zalogowaniu. Uczeń powinien 
systematycznie pracować przez cały rok szkolny. Nie istnieje więc możliwość tzw. 
zaliczania na wyższą oceną tuż pod koniec semestrów. Nie przewiduje się prac 
pisemnych w terminie 14 dni przed klasyfikacją. Informację  
o planowanej ocenie niedostatecznej lub nieklasyfikowaniu ucznia podaje się 
uczniowi i rodzicom miesiąc przed klasyfikacją. 

 
2. Każda ocena jest jawna. Uczeń ma prawo wiedzieć, za co i jaką ocenę otrzymał.  

 
3. Przedmiotem oceniania są różne formy pracy uczniów: prace pisemne (sprawdziany, 

kartkówki), odpowiedzi ustne, aktywność na lekcjach, praca z mapą, zadania 
domowe, prezentacje uczniowskie, estetyczne prowadzenie ćwiczeniówek, udział w 
konkursach geograficznych. 

 
4. Nie zgłoszenie braku pracy domowej na lekcji - uczeń otrzymuje  ocenę 

niedostateczną.  
 

5. Uczeń powinien być przygotowany do każdej lekcji z 3 ostatnich tematów.  
 

6. O każdym sprawdzianie uczniowie są informowani co najmniej  
z tygodniowym wyprzedzeniem.  

 
7. Sprawdziany, prace klasowe oraz kartkówki wskazane przez nauczyciela są 

obowiązkowe. W razie usprawiedliwionej nieobecności uczeń zobowiązany jest  

w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły do ich zaliczenia. Zaliczenia nie mogą 

odbywać się w czasie lekcji ucznia. Termin zaliczenia powinien być uzgodniony  

z nauczycielem. Nieusprawiedliwiona nieobecność lub brak zaliczenia skutkuje 

wpisaniem oceny niedostatecznej. 

8. Uczeń może poprawić  ocenę niedostateczną z odpowiedzi ustnej, sprawdzianu, 
kartkówki, zadania domowego w ciągu 2 tygodni od momentu poinformowania go  
o jej otrzymaniu. Po tym terminie nie poprawia się ocen. Obowiązują obie oceny. 

 
9. Uczeń ma prawo poprawić  ocenę z pracy pisemnej tylko raz.  

 
10. Kartkówki, które obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji nie muszą być 

zapowiadane . Osoby, które nie pisały zapowiedzianej kartkówki są zobowiązane do 
jej zaliczenia w ciągu 2 tygodni. Brak zaliczenia skutkuje wpisaniem oceny 
niedostatecznej. 



 
11. Stwierdzenie niesamodzielnej pracy pisemnej na lekcji lub w domu podczas zajęć 

online skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej bez możliwości jej poprawy. 
 

12. Uczeń ma prawo w czasie jednego semestru raz  zgłosić nieprzygotowanie do 
odpowiedzi ustnej lub brak zadania domowego, jeżeli w planie jest jedna godzina  
i dwa razy, jeżeli jest dwie godziny. Czyni to na początku zajęć i jest to odnotowywane 
w dzienniku. Zgłoszenie nieprzygotowania nie dotyczy sprawdzianów  
i zapowiedzianych kartkówek. 

 
13. Prace pisemne na życzenie ucznia bądź rodzica są udostępniane do wglądu w szkole 

(prace uczniów nie mogą być kserowane lub fotografowane). 
 

14. Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać plusa , pięć plusów to ocena bardzo 
dobra. 

 
15. Uczeń ma prawo do obniżenia wobec niego wymagań na podstawie opinii i orzeczeń 

specjalistycznej poradni, poradni psychologiczno – pedagogicznej i z przyczyn 
losowych. 

 
16. Udział i osiągnięcia w konkursach geograficznych jest oceniane. Za zakwalifikowanie 

się do kolejnego etapu konkursu uczeń otrzymuje ocenę celującą na koniec semestru. 
Zdobycie  30% punktów lub więcej uczeń otrzymuje cząstkową ocenę celującą. 

 
17. Prace pisemne oceniane są wg skali zgodnie WSO 

 
18. Nauczyciel dokonuje oceny śródrocznej i rocznej w sposób jawny. 

 

19. Na oceny śródroczną i roczną składają się  oceny cząstkowe odpowiednio  

z pierwszego okresu i całego roku szkolnego. 

 

20. Ustalona na koniec roku ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku 

egzaminu poprawkowego. 

 

 


