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Drogi Uczniu 

            zapoznaj się z poniższymi zasadami pracy na lekcjach geografii. 

Twoja wiedza i umiejętności będą podlegać ocenie w dwóch półroczach 

roku szkolnego  na podstawie: 

a. Co najmniej dwóch sprawdzianów  ocenianych według systemu punktowego . W 

systemie punktowym będzie podawana ilość uzyskanych punktów na ilość 

możliwych.  

b. Co najmniej jednej pracy pisemnej krótkiej – kartkówki  – zgodnie z WZO, 

ocenianej według systemu punktowego jak w przypadku sprawdzianów. 

c. Co najmniej jednej oceny w semestrze za pracę domową. Będę systematycznie 

sprawdzał prace domowe, w rubryce praca domowa „minus” oznacza brak pracy 

domowej można go anulować tylko w przypadku wykonania tejże pracy, trzy 

minusy to ocena ndst. Prace dla chętnych oznaczane jako „plus”, trzy plusy to 

ocena bdb. 

d. Co najmniej jednej oceny w semestrze za prowadzenie zeszytu ćwiczeń , gdzie 

możesz otrzymać ocenę: 

 celująca – za zeszyt prowadzony bardzo starannie i systematycznie, bez 

jakichkolwiek błędów.    

 bardzo dobrą –   za zeszyt prowadzony starannie bez braków i błędów   

 dobrą –  za zeszyt prowadzony w miarę starannie z drobnymi brakami 

o i błędami 

 dostateczną – za zeszyt prowadzony w miarę czytelnie z  i błędami 

 dopuszczającą – za zeszyt prowadzony niedbale z brakami i błędami 

 niedostateczną – za zeszyt prowadzony niedbale, brudno, z poważnymi 

brakami w zapisie lekcji  bez prac domowych, lub brak zeszytu  

e. Możesz otrzymać ocenę za aktywny udział  w lekcji .  Aktywność na lekcji jest 

oceniana „plusami". Za 5 zebranych „plusów" otrzymujesz ocenę bardzo dobrą. 

Przez aktywność na lekcji rozumiem: 

 częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, 

 poprawne wnioskowanie; 

 poprawne wykonywanie doświadczeń; 

 aktywną pracę w grupie; 

 wykonywanie dodatkowych zadań. 

f. Możliwe, że udzielisz podczas całego roku szkolnego jednej odpowiedzi ustnej 

na podstawie  dwóch – trzech ostatnich lekcji, gdzie ocena: 

bardzo dobra –   to odpowiedź bezbłędna, samodzielna, wyczerpująca 

dobra   –   to odpowiedź bezbłędna, samodzielna, niepełna 

dostateczna   –  to odpowiedź   niepełna z małą pomocą nauczyciela 

dopuszczająca  –  przy dużej pomocy nauczyciela uczeń odpowiada na pytania o 

niewielkim stopniu trudności 
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niedostateczna –  brak odpowiedzi nawet przy pomocy nauczyciela, odpowiedź 

wykazująca absolutny brak opanowania wiadomości określonych programem. 

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU 

Twoja ocena klasyfikacyjna jest wypadkową wynikającą z ocen cząstkowych. Ocena ta nie 

może być średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych, powinna uwzględniać również Twój 

udział  w różnych formach aktywności i Twoje  indywidualne predyspozycje. 

SPOSOBY POPRAWY UZYSKIWANYCH WYNIKÓW 

Masz prawo do poprawy uzyskanych przez siebie wyników ( zwłaszcza  sprawdzianów) według 

następujących zasad:  

1. W przypadku otrzymania ze sprawdzianu oceny niedostatecznej lub oceny nie 

zadowalającej  możesz poprawić ją w ciągu 2 tygodni ( w formie ponownego sprawdzianu 

pisemnego) lub na Twoje życzenie ( w szczególności uczniowie z orzeczoną dysleksją) w 

formie ustnej. Każdy sprawdzian można poprawiać tylko raz. 

2. W przypadku choroby lub zdarzeń losowych, termin może być przedłużony 

indywidualnie na Twoją prośbę lub prośbę rodzica. 

3. Jeśli w terminie nie poprawisz oceny, tracisz prawo do poprawy tej pracy. 

4. Kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe i oceny za prowadzenie ćwiczeń -nie 

podlegają poprawie. Jedyną formą ich poprawy jest zdobywanie kolejnych lepszych ocen 

cząstkowych za te formy pracy. 

5. Sprawdziany są obowiązkowe. Jeśli jesteś nieobecny piszesz sprawdzian w terminie 

ustalonym z nauczycielem. Jeżeli nie przystąpisz do pisania pracy klasowej w 

wyznaczonym drugim terminie, otrzymujesz ocenę niedostateczną. 

6. Brak zaliczenia pracy pisemnej (sprawdzianu) nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę 

„0” . 

7. Znak graficzny „parafka” pod pracą ucznia oznacza fakt oglądania pracy przez 

nauczyciela, a nie sprawdzanie jej zawartości merytorycznej. 

8. Ocenione sprawdziany i kartkówki oddawane są w terminie do 2 tygodni od napisania 

pracy. 

9. Ostatnią pracę klasową przed wystawieniem oceny śródrocznej lub rocznej będzie 

przeprowadzona w takim terminie, abyś miał możliwość poprawy oceny z tej pracy 

klasowej (nie przewiduje się poprawy oceny cząstkowej tuż przed klasyfikacją). 


