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Informacje dla uczniów i rodziców/prawnych opiekunów 

 

1. Na lekcje geografii uczeń przynosi obowiązkowo zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. 

2. Oceny można otrzymać za: 

 sprawdziany, 

 kartkówki, 

 odpowiedzi ustne, 

 pracę na lekcji 

 aktywny udział w lekcji, 

 zadania domowe obowiązkowe, 

 dodatkowe zadania dla aktywnych, 

 zeszyt ćwiczeń, 

 udział w konkursach. 

3. W półroczu można 2 razy zgłosić nieprzygotowanie do zajęć: 

 brak zadania domowego, 

 nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej 

 nieprzygotowanie do kartkówki. 

4. Sprawdziany obejmują wiadomości i umiejętności z działu lub części działu i są      

zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem-wpis do zeszytu i e-dziennika. 

5. Wszystkie sprawdziany muszą być przez ucznia zaliczone na ocenę. 

6. Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu z danego półrocza, po uzgodnieniu terminu                

z nauczycielem. 

7. Uczeń musi napisać zaległy sprawdzian lub może poprawiać sprawdzian po lekcjach                  

w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

8. Uczeń, który nie przystąpił do napisania sprawdzianu musi go napisać w ciągu 2 tygodni po 

powrocie do szkoły. Jeżeli uczeń nie przystąpi do napisania sprawdzianu w ciągu                     

2 tygodni, wówczas pisze zaległy sprawdzian na pierwszych zajęciach, na których będzie 

obecny. 

9. Kartkówki nie będą zapowiadane. Nie można kartkówek poprawiać. 



10. Pytania do odpowiedzi ustnych i kartkówek dotyczą 2 ostatnich lekcji. 

11. Sprawdziany, kartkówki i inne prace pisemne są do wglądu zgodnie z zapisami 

       w statucie szkoły. 

12. Oceny cząstkowe z geografii mają odpowiednie wagi: 

 sprawdzian- 5-6, 

 kartkówka – 2-3, 

 odpowiedź ustna – 2-4, 

 zadanie domowe – 1-2, 

 praca na lekcji - 1-3, 

 praca w grupach – 1-2, 

 aktywność – 1-3, 

 zeszyt ćwiczeń – 1-4, 

 konkursy: 6 ( w tym ocena celująca za I m-ce, ocena 5+ za II i III m-ce), 

 poprawa oceny – waga o 2 więcej od wagi oceny poprawionej. 

13. Ocena półroczna/roczna jest wystawiana z przedmiotu na podstawie średniej wag: 

 celująca 5,50 - 6,00, 

 bardzo dobra 4,75 - 5,49, 

 dobra 3,75 - 4,74, 

 dostateczna 2,75 - 3,74, 

 dopuszczająca 1,65 - 2,74, 

 niedostateczna poniżej 1,65. 

 14. Przy ocenianiu sprawdzianów stosuje się następujący przelicznik procentowy 

               100% - 96% ocena celująca (6) 

               95% - 90% ocena bardzo dobra (5) 

               89% - 75% ocena dobra (4) 

               74% - 50% ocena dostateczna (3) 

               49% - 30% ocena dopuszczająca (2) 

               29% - 0% - ocena niedostateczna (1) 

 15. W e-dzienniku nauczyciel stosuje też zapisy: 

 np.- informacja, że uczeń wykorzystał przysługujące mu nieprzygotowania. 

            Wykorzystanie nieprzygotowania nie wpływa na ocenę z przedmiotu. 

             



            Po wykorzystaniu limitu określonego w pkt.3 uczeń otrzymuje za każde kolejne 

            nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.  

 nb.- nieobecny na sprawdzianie, formie pisemnej sprawdzającej, którą należy zaliczyć 

            w wyznaczonym terminie. 

 

16. Realizacja treści podstawy programowej z geografii w przypadku  nauczania zdalnego                       

odbywać się będzie przez odpowiednie narzędzia wskazane przez nauczyciela. 

 Uczeń ma obowiązek pracować systematycznie w domu i wykonywać zadania 

zgodnie z kartami pracy przekazywanymi przez nauczyciela na stronie internetowej 

szkoły lub przez platformy edukacyjne. 

 

 Uczniowie mają obowiązek wykonywania zadań w terminie podanym przez 

nauczyciela zgodnie z poleceniami. Mogą to być: 

 notatki i zadania w zeszycie przedmiotowym i w zeszycie ćwiczeń, 

 uzupełnianie kart pracy, 

 rozwiązywanie quizów, testów na platformie edukacyjnej Eduelo, 

 wykonywanie różnych zadań oraz pisemnych form sprawdzających: 

kartkówek, sprawdzianów, testów na platformie edukacyjnej Classroom. 

 

 Niedotrzymanie przez ucznia wyznaczonego terminu wykonania danego zadania, 

będzie skutkowało wpisem w e-dzienniku symbolu: bz, czyli brak zadania. 

 

 Uczeń ma obowiązek wykonać zaległe zadania/formy sprawdzające w ciągu tygodnia 

od terminu obowiązkowego zaliczenia danej pracy. Jeżeli nadal nie wykona zadania, 

może to skutkować oceną niedostateczną. 

 

 

 Wykonane zadania, kartkówki, sprawdziany, testy będą ocenione przez nauczyciela 

zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania. 
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