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 Metody sprawdzania osiągnięć uczniów. 

Ocenie podlegają : 

Odpowiedź ustna - samodzielna, płynna, wyczerpująca temat, zaprezentowana poprawnym językiem z użyciem terminów 

i nazw geograficznych, 

  Prawidłowe wskazywanie obiektów na mapie ściennej, w atlasie, na mapie konturowej, 

  Rozwiązywanie  zadań  geograficznych  w  zeszycie  ćwiczeń,  na  mapie  konturowej,  na  karcie  pracy, w tym zadań 

utrwalających umiejętności geograficzne, 

  Pisemne sprawdziany, przynajmniej 1- 2 razy w semestrze, zapowiedziane tydzień wcześniej, 

 Pisemne niezapowiedziane kartkówki(15 minutowe) z materiału 1-3 ostatnich lekcji, 

  Aktywna praca na lekcji: udział w dyskusji, debacie, krótkie odpowiedzi w toku zajęć, wnioskowanie, dokonywanie 

analizy tekstu, mapy, ilustracji, danych liczbowych, praca w grupie, prezentowanie wyników pracy grupowej, 

  Praca domowa wykonana samodzielnie, estetycznie i poprawnie w zeszycie przedmiotowym lub zeszycie ćwiczeń. Nie 

wszystkie prace domowe będą oceniane. 

  Wykonanie prezentacji komputerowych, referatów, projektów, plakatów, posterów, portfolio, folderów, przygotowanie 

materiału do nowej lekcji, wystawy, itp. Prowadzenie działań praktycznych, obserwacji i badań poza salą lekcyjną w 

terenie, 

  Udział w konkursach geograficznych wewnątrzszkolnych oraz zewnętrznych.



 Kryteria oceniania pisemnych prac kontrolnych: 

 

Ocena Praca klasowa Kartkówka z 1-3 lekcji 

6  98-100% 98-100% 

 

5 90-97% 90-97% 

4 75-89% 75-89 % 

3 50-74% 50-74 % 

2 30-49% 30-49 % 

1 0-29% 0- 29% 

 

Uczeń powinien uzyskać przynajmniej 3 oceny w semestrze, z różnych form aktywności. W przypadku dłuższej nieobecności 

uczeń ma obowiązek zaliczenia wszystkich prac pisemnych z okresu nieobecności. 

 Zasady wglądu uczniów, rodziców do kontrolnych prac pisemnych 

Pisemne sprawdziany są przechowywane przez nauczyciela. Uczeń otrzymuje je do wglądu i dla dokonania poprawy. Rodzice 

otrzymują prace do wglądu na zebraniach, podczas dni otwartych lub indywidualnych rozmów z nauczycielem. Zabronione jest 

utrwalanie treści prac ucznia na jakimkolwiek nośniku bez wiedzy i zgody nauczyciela. 

 Możliwości, warunki i tryb poprawiania ocen cząstkowych 

 Uczeń posiada możliwość poprawienia niedostatecznej oceny uzyskanej z pisemnej pracy klasowej w ciągu 3 tygodnie od dnia 

powiadomienia o uzyskanej ocenie. Uczeń nieobecny na zapowiedzianym sprawdzianie ma obowiązek napisać go w ciągu 2 

tygodni od dnia powrotu do szkoły w formie i terminie wskazanym przez nauczyciela.  

Ocena z poprawy zastępuje poprzednią bez względu na wynik. 

Krótkie prace pisemne (tzw. „kartkówki”) nie muszą być zapowiadane. 

W dniu wystawiania oceny śródrocznej lub końcowej nie ma możliwości poprawiania ocen.



 Sposób informowania uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć 

 edukacyjnych oraz o postępach ucznia i osiąganych wynikach, zasady współdziałania z rodzicami w celu poprawy 

niezadowalających wyników nauczania 

 

Nauczyciel udziela rodzicom informacji o postępach ucznia w nauce podczas "dni otwartych" i dni zebrań z rodzicami. W 

szczególnych przypadkach nauczyciel wpisuje informacje dla rodziców w zeszycie przedmiotowym lub dzienniku 

elektronicznym lub w indywidualnej rozmowie ustala z rodzicami działania zmierzające do poprawienia wyników. 

 

 
Inne zasady ustalone przez nauczyciela 

   Uczeń ma obowiązek korzystania na każdej lekcji z zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika i atlasu. 

   Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z przygotowania się do lekcji, wykonania pracy, uzupełnienia notatki w 

zeszycie. 

 

 Postanowienia końcowe 

  Uczniowie cudzoziemscy mogą być zwolnieni z pisania  sprawdzianów działowych. 

 Uczniowie cudzoziemscy mogą otrzymać także oceny z innych form aktywności na zajęciach. 

  Uczniom posiadającym orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawęża się zakres treści przedmiotowych na 

sprawdzianie w zależności od stopnia dysfunkcji. 

  W przypadku dysfunkcji uniemożliwiającej uczniowi nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie podstawowym, uczeń ten 

może być zwolniony z pisania sprawdzianu działowego przez nauczyciela przedmiotu. 

  Uczniowie pobierający naukę w trybie nauczania indywidualnego zwolnieni są z pisania sprawdzianów działowych.


