
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY (CZĘŚĆ 

GEOGRAFICZNA) W SLO 

(Liceum trzyletnie) 

 

A. Przedmiotowy System Oceniania z geografii jest integralną częścią Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania zawartego w Statucie Szkoły 

B. Przedmiotem oceny ucznia są : 

 

 Wiadomości – zapamiętanie, zrozumienie; 

 Umiejętności – zastosowanie w sytuacjach typowych i nietypowych; 

 Aktywność i zaangażowanie w proces uczenia się; 

 

C. Kryteria na poszczególne oceny zawarte są Statucie Szkoły, w WSO 

 

D. Narzędzia i czas pomiaru osiągnięć ucznia: 

 

 Praca klasowa – zapowiadana z tygodniowym wyprzedzeniem, obejmująca zakres jednego bądź dwóch działów; 

 Sprawdzian z mapy; 

 Kartkówki zapowiedziane i niezapowiedziane obejmują zakres trzech tematów, mogą trwać do 20. minut. 

 Odpowiedzi ustne – obejmują zakres trzech ostatnich tematów; 

 Prezentacje, prace pisemne, aktywność na lekcji, zadania z zeszytu ćwiczeń, mapki, wykresy, krzyżówki, praca z tekstem, zajęcia 

terenowe;  

 

E. Inne ustalenia: 

 

 
1. SPRAWDZIAN Z MAPY – polega na odpowiedzi z zestawu, w którym jest sześć obiektów geograficznych do wskazania na mapie. Ocenianie jest następujące: za jedną 

poprawną odpowiedź – ocena niedostateczna, za dwie ocena dopuszczająca, za trzy ocena dostateczna itd. Ważny jest również czas odpowiedzi.  



2. NIEZAPOWIEDZIANE KARTKÓWKI piszą wszyscy uczniowie. Nie możliwości zgłoszenia nieprzygotowania, W przypadku nieobecności ucznia, kartkówka nie 

musi być zaliczana w późniejszym terminie; 

3. ZALICZANIE SPRAWDZIANU I ZAPOWIEDZIANYCH KARTKÓWEK - jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie pisał pracy klasowej lub kartkówki, ma 

obowiązek napisać to na następnej lekcji lub w terminie wyznaczonym przez nauczyciela ( po krótkiej nieobecności), po dłuższej nieobecności, w ciągu 

dwóch tygodni od przyjścia do szkoły, niezaliczenie  skutkuje oceną niedostateczną; 

4. UCZEŃ MOŻE POPRAWIĆ PISEMNIE: tylko ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, w ciągu dwóch tygodni; 

5. OCENY Z KARTKÓWEK NIE PODLEGAJĄ POPRAWIE; 

6.  NIEPRZYGOTOWANIE –  Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji jeden raz w semestrze. Obejmuje ono brak pracy domowej, 

nienauczenie się do odpowiedzi ustnej, brak zeszytu ćwiczeń  lub zeszytu przedmiotowego. Nie dotyczy to zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy 

ucznia. O nieprzygotowaniu uczeń informuje nauczyciela na początku lekcji. Kolejne nieprzygotowania mogą skutkować oceną niedostateczną.  

7. UZUPEŁNIANIE ZESZYTU ĆWICZEŃ – na bieżąco; 

8. ODPOWIEDŹ USTNA NA WŁASNE ŻYCZENIE – uczeń ma możliwość zgłoszenia się do odpowiedzi (zakres trzech ostatnich tematów). Jeżeli uczeń 

otrzyma niską ocenę, może poprosić nauczyciela o niewstawianie jej do dziennika; 

9. DODATKOWE ĆWICZENIA (MAPKI, TABELKI) - muszą znajdować się w zeszycie przedmiotowym; 

10. SZCZĘŚLIWY NUMEREK – uczeń, który ma szczęśliwy numerek jest zwolniony z odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianą kartkówkę pisze, ale ocena 

jest wstawiana tylko za zgodą ucznia;  

11. OCENA SEMESTRALNA – ocenę semestralną  ustala się podstawie ocen cząstkowych, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności ocen ze sprawdzianów. 

Oceny semestralna i końcowa mogą być wystawiane na podstawie  ŚREDNIEJ WAŻONEJ  (sprawdziany * 0,6   kartkówki, prace domowe, zadania, 

odpowiedzi, prezentacje* 0,3    inne * 0,1) i podwyższone od końcówki 0.70. Średnia ta może być tylko pomocna w wystawianiu ocen semestralnej i 

końcowej. 

12. UBIEGANIE SIĘ O OCENĘ WYŻSZĄ niż wystawiona przez nauczyciela reguluje STATUT SZKOŁY. 

 

 

Wartości ocen wg dziennika elektronicznego: 



Np.: 

3- ma wartość 2.75 

3 ma wartość 3 

3+ ma wartość 3,5 

4- ma wartość 3.75 

13. Jeżeli uczeń korzysta z niedozwolonych źródeł informacji podczas pisania sprawdzianu uzyskuje ocenę niedostateczną, wiąże się to również z 

utratą prawa do poprawy tej oceny. 

14. Progi procentowe na poszczególne oceny: 

 

 

 

 

 

NIEDOSTATECZNA (1) NIEDOSTATECZNA + (1+) _________________________ 

0%-20% Pow. 20%-40%  

DOPUSZCZAJĄCA – (2-) DOPUSZCZAJACA (2) DOPUSZCZAJACA+ (2+) 

Pow. 40% - 45% Pow.45% -55% Pow.55% - 60% 

DOSTATECZNA – (3-) DOSTATECZNA (3) DOSTATECZNA + (3+) 

Pow. 60% - 65% Pow.65% - 70% Pow.70%-75% 

DOBRY- (4-) DOBRY (4) DOBRY+ (4+) 

Pow.75% -77% Pow.77% - 85% Pow.85% - 90% 

BARDZO DOBRY- (5-) BARDZO DOBRY (5) BARDZO DOBRY + (5+) 

Pow. 90% - 93% Pow.94% - 97% 98%-99% 

CELUJĄCY  - (6-) CELUJĄCY (6) _______________________ 

- 100%  


