
 

 

Załącznik do przedmiotowych zasad oceniania z geografii  w klasach 5 - 8 szkoły podstawowej 

 

1. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2. Do zajęć szkolnych uczeń przygotowuje: 

✴ podręcznik  

✴ zeszyt ćwiczeń 

✴ zeszyt  przedmiotowy  60 kartkowy w kratkę 

✴ atlas geograficzny 

✴ przybory szkolne 

3. Uczeń otrzymuje oceny za: 

✴ sprawdziany, prace klasowe  

✴ kartkówki 

✴ zadania domowe 

✴ odpowiedzi ustne 

✴ aktywność na lekcjach 

✴ zeszyty ćwiczeń (praca samodzielna w klasie lub domu) 

✴ udział w konkursach i olimpiadach 

✴ pracę nadobowiązkową np. kółka, zaangażowanie w imprezy ekologiczne, geograficzne itp. 

4. Sprawdziany, prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. 

5. Uczeń nieobecny na sprawdzianie jest zobowiązany do zaliczenia materiału w ciągu 1 tygodnia. 

6. Oceny ze sprawdzianu, pracy klasowej mają możliwość poprawić uczniowie, którzy otrzymali oceny 

niedostateczne lub dopuszczające, po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem zasad poprawy. 

Sprawdzian można poprawić w ciągu 1 tygodnia od dnia podania informacji o ocenach. Poprawa jest 

dobrowolna. Uczeń poprawia ocenę tylko raz. 

7. Kartkówki nie są zapowiadane i mogą obejmować najwyżej tylko 3 ostatnie lekcje. Ocen 

niedostatecznych z kartkówek nie poprawiamy. Dopuszcza się poprawę w uzasadnionych przypadkach 

po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem. 

8. Uczeń  raz w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez żadnej konsekwencji. 

9. Aktywność na lekcjach nagradzana jest „plusami„  lub brak aktywności np. nieprzygotowanie do lekcji 

„minusami”. Za 3 „plusy” wystawiana jest ocena bardzo dobra, a za 3 „minusy” ocena niedostateczna. 

10. Uczeń powinien mieć zawsze odrobione pisemne i ustne zadania domowe. 

11. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych lub poprawiania 

ocen. 

12.  Ocena semestralna  i końcoworoczna jest wypadkową ocen jaką uczeń otrzyma zgodnie z pkt. 3 przy 

czym nie jest to średnia arytmetyczna. 

13. Wymagania na poszczególne oceny szkolne z prac pisemnych (sprawdziany, prace klasowe): 

✴ 100% - celujący 

✴ 99-90% - bardzo dobry 

✴ 89 -71% - dobry 

✴ 70 - 50% - dostateczny 

✴ 49 -31% - dopuszczający 

✴ 30 -0% - niedostateczny 


