
Sposoby ocenienia uczniów  Z GEOGRAFII  w klasach V-VIII                                      
 
UCZNIOWIE W TOKU ZAJĘĆ LEKCYJNYCH MOGĄ OTRZYMYWAĆ 
OCENY CZĄSTKOWE ZA:  
•sprawdzian wiadomości po zakończonym dziale;  
•test diagnozujący;  
•krótkie sprawdziany wiedzy – kartkówki;  
•odpowiedź ustną(połączoną ze znajomością mapy);  
•samodzielnie wykonaną pracę  domową;  
•aktywność na lekcji (lub jej brak);  
•znajomość mapy 
•aktywność w toku lekcji;  
•prezentowanie pracy grupy;  
•wykonanie prac dodatkowych (zaproponowanych przez ucznia lub wskazanych przez nauczyciela), 
wynikających z zainteresowań ucznia, wiążących się z programem jak  
i wykraczające poza program np.: własne działania na rzecz środowiska, przygotowanie materiału do 
nowej lekcji ,zorganizowanie wystawy, konkursu itp.,  
 
ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKACJI UCZNIÓW:  
1) 
          Prace klasowe (do 45 minut)   
Prace klasowe są obowiązkowe. W przypadku nieobecności ucznia na pracy klasowej, uczeń powinien 

napisać ją w terminie ustalonym z nauczycielem. W przypadku, gdy była to nieobecność tylko w dniu 

pracy klasowej, to powinien napisać ją na kolejnej lekcji. 

Praca klasowa jest zapowiedziana tydzień wcześniej oraz omówiony i powtórzony jest jej zakres.  
 
Wszystkie prace są przekazane uczniowi, który jest zobowiązany pokazać je rodzicowi. 
Ocenę niedostateczną uczeń może poprawić w terminie do dwóch tygodni, lub po uzgodnieniu 
terminu z nauczycielem. 
 
2) 
                    Kartkówki (10 -20 minut)  
Kartkówki  nie muszą być zapowiadane.  
Kartkówka obejmuje materiał z trzech ostatnich tematów.  
Nieobecność ucznia na poprzedniej lekcji nie zwalnia go z przygotowania się do zajęć i nie pisania 
kartkówki.  
Ocenę niedostateczną uczeń może poprawić w terminie dwóch tygodni. 
 
 
 
3) 
               Odpowiedź ustna 
Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje ucznia znajomość treści z trzech ostatnich tematów.  
 
 
4) 
                         Aktywność  
 
Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych 
odpowiedzi, rozwiązywanie przykładów ćwiczeniowych, aktywną pracę w grupach.  



Aktywność na lekcji nagradzana jest oceną lub ustną pochwałą. 
O  formie oceny decyduje nauczyciel, biorąc pod uwagę stopień trudności rozpatrywanego przez 
ucznia problemu oraz możliwości intelektualne ucznia.   
Uczeń, który w trakcie realizacji materiału na lekcji nie bierze czynnego udziału lub uniemożliwia 
prowadzenie zajęć, czy też wykonuje czynności nie związane z biegiem zajęć może otrzymać ocenę 
niedostateczną. 
 
5)     
                   Zeszyt przedmiotowy i  zeszyt ćwiczeń 
W zeszycie przedmiotowym uczeń zobowiązany jest zapisać temat lekcji oraz notatkę. 
 
Zadania w zeszycie ćwiczeń uczeń wykonuje na lekcji lub jako zadanie domowe, dlatego nie może ich 
rozwiązywać z wyprzedzeniem. 
 
6) 
             Praca dodatkowa 
Uczeń może 2 razy w semestrze otrzymać ocenę dodatkową za obejrzenie filmu pełnometrażowego o 
tematyce geograficznej i napisaniu notatki zawierającej tytuł, źródło oraz streszczenie. Prace 
uczniowie dostarczają  za I okres -do końca grudnia, a za II do końca maja. 
7)  
 Nauczyciel ma prawo przerwać jakąkolwiek formę pisemną 
(kartkówka, sprawdzian, praca klasowa) uczniowi (lub całej klasie), jeżeli 
 stwierdzi na podstawie zachowania ucznia (klasy) niesamodzielność pracy (przez niesamodzielną 
pracę należy rozumieć: odwracanie się, rozmawianie, odpisywanie, przepisywanie itp.)lub zakłócanie 
przebiegu sprawdzianu . Stwierdzenie niesamodzielnej pracy lub zakłócanie przebiegu jest podstawą 
do wystawienia oceny niedostatecznej, której nie można poprawić. 
 
8)  
  W przypadku prac pisemnych stosowane są konkretne kryteria punktowe 
  - uzyskanie, co najmniej 
31% - ocena dopuszczająca  
51% - ocena dostateczna  
71% - ocena dobra  
91% - ocena bardzo dobra   
99-100% - ocena celująca –  
9) 
 Jeden raz w semestrze uczeń może zgłosić(tylko na początku lekcji) nieprzygotowanie do lekcji bez 
podania przyczyny.  
Uwaga: nie można zgłaszać nieprzygotowania w przypadku zapowiedzianego wcześniej sprawdzaniu 
lub kartkówki oraz na dwa tygodnie przed wystawianiem ocen okresowych. 
 
10) 
Uczeń, raz w półroczu (tylko na początku lekcji) może zgłosić  brak pracy domowej.  Po wykorzystaniu 
limitu uczeń otrzymuje za każdy brak ocenę niedostateczną. 
Uwaga 
Jeżeli na kolejną, najbliższą lekcję uczeń nie uzupełnia braku pracy domowej, nauczyciel może 
wystawić ocenę niedostateczną za brak zadania.  
 
11)  
Na koniec okresu klasyfikacyjnego nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.   
Uzyskane oceny w poszczególnych formach aktywności ucznia stanowią podstawę oceny półrocznej i 
rocznej. 



 
12) 
Przy wystawianiu oceny na koniec roku szkolnego uwzględnia się pracę i wyniki  
z całego roku szkolnego.  
 
13) 
 
Przy wystawianiu oceny  półrocznej i rocznej nauczyciel posługuje się średnią ważoną. 
Nauczyciel , wystawia uczniowi ocenę przede wszystkim na podstawie tej średniej, wg następujących 
zasad: 
1)gdy średnia ważona wynosi x, 00 –x,33uczeń otrzymuje ocenę x 
2)gdy średnia ważona wynosi x, 66 –x,99 uczeń otrzymuje ocenę x+1 
3)gdy średnia ważona wynosi x, 34–x,65 nauczyciel wystawia ocenę x lub x+1 biorąc pod uwagę 
zaangażowanie, systematyczność oraz wkład pracy ucznia. 
W uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma prawo wystawić uczniowi ocenę wyższą lub niższą ( np. 
w przypadku nie przystąpienia do sprawdzianów) od wyliczonej przez dziennik elektroniczny średniej 
ważonej. 
  
14) 
             Formy aktywności - Waga oceny 
 

➢ Praca na lekcji, praca w grupach- 1  
➢ Aktywność na lekcji ( oraz jej brak )- 1  
➢ Zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń-1  
➢ Zadanie domowe- 1  
➢ Odpowiedź ustna- 2  
➢ Kartkówka - 2  
➢ Znajomość mapy-2 
➢ Realizacja i prezentacja projektu- 2  
➢ Test z całego działu- 3 
➢ Osiągnięcia w konkursach ( etap szkolny) -2  
➢ Osiągnięcia w konkursach ( etap rejonowy)- 3  
➢ Osiągnięcia w konkursach ( etap wojewódzki )- 4  

 
W przypadku oceniania innej niż w/w formy aktywności k nauczyciel ustala sposób oceny oraz jej 
wagę informując o tym ucznia. 
 

 

 

 

 

 


