
Przedmiotowe Zasady Oceniania 

  

Droga uczennico i Drogi uczniu! 

 Proszę, zapoznaj się z zasadami, które będą obowiązywać podczas zajęć 

geografii.  
 

 

1. Przychodź na lekcje punktualnie i systematycznie. Zawsze przynoś na lekcje zeszyt 

ćwiczeń, podręcznik i przybory do pisania. Pozostaw porządek na swoim stanowisku 

pracy po zakończonej lekcji. 

2. Sprawdziany są obowiązkowe, ale zapowiedziane z przynajmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem. Na lekcji powtórzeniowej pomogę Ci w przygotowaniach do niego.  

3. Oddaje sprawdzone prace pisemne w ciągu dwóch tygodni. Masz prawo poprawić ocenę 

niedostateczną lub ocenę niezadowalającą Cię ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni 

po oddaniu sprawdzianu. Każdy sprawdzian można poprawiać tylko raz. Dla 

wszystkich chętnych ustala się jeden termin poprawy. Poprawa ma formę sprawdzianu 

pisemnego stacjonarnego lub on-line. Jeśli nie chcesz go poprawiać w formie pisemnej 

– formę ustną.  

4. Masz prawo  do poprawy każdej oceny cząstkowej. Do dziennika, obok oceny 

uzyskanej poprzednio, wpisuję ocenę „poprawioną” (również jeśli jest niższa). Obie 

oceny są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej.  

5. Masz prawo zgłosić brak przygotowania do zajęć dwa razy w ciągu półrocza (nie 

dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów), wpisuję wówczas do dziennika „np.". Jeśli 

nie zgłosisz faktu nieprzygotowania bądź braku zadania domowego na początku lekcji, 

otrzymasz ocenę niedostateczną.  

6. Oceny śródroczne i roczne wystawiam na podstawie ocen cząstkowych, przy czym 

najistotniejsze są dla mnie oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności kartkówki,  

kolejno - wykonane na lekcji i w domu ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń. Pozostałe oceny 

są wspomagające. Na koniec semestru nie przewiduję żadnych sprawdzianów 

poprawkowych, prac zaliczeniowych. Podczas zajęć i innych aktywności można 

otrzymać „+” i  „-”. Za każde 3 plusy otrzymasz cząstkową oceną bardzo dobrą za każde 

3 minusy otrzymasz ocenę cząstkową niedostateczną. 

7. Podczas prac pisemnych obowiązuje następująca skala ocen: 

0-30% ocena niedostateczna (1)  

31%-38% ocena dopuszczająca minus (2-)  

39%-45% ocena dopuszczająca (2) 

46%-50% ocena dopuszczająca plus (2+) 

51%-58% ocena dostateczna minus (3-) 

59%-66% ocena dostateczna (3) 



67%-73% ocena dostateczna plus(3+) 

74%-79% ocena dobra minus (4-) 

80%-84% ocena dobra (4) 

85%-88% ocena dobra plus (4+) 

89%-92% ocena bardzo dobra minus (5-) 

93%-95% ocena  bardzo dobra (5) 

96%-97% ocena bardzo dobra plus (5+) 

98%-99% ocena celująca minus (6-)  

100 % ocena celująca (6)   

8. Nie masz możliwości poprawiania ocen na dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną 

lub roczną. 
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