
Przedmiotowe zasady oceniania z geografii 

dla klas 5-8 Szkoły Podstawowej 

1. Prace klasowe, sprawdziany, odpowiedzi ustne, prace domowe są 

obowiązkowe. 

2. Kartkówki są po ocenieniu są oddawane uczniom. 

3. Sprawdziany udostępniane są rodzicom uczniów na życzenie. 

4. Jeżeli uczeń był nieobecny w dniu sprawdzianu, pisze go na najbliższej 

lekcji. Przy dłuższych nieobecnościach termin sprawdzianu jest ustalany 

indywidualnie. 

5. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny otrzymanej w wyniku sprawdzianu w terminie 

nie przekraczającym dwóch tygodni od chwili ocenienia i omówienia.  
6. Nauczyciel może przeprowadzać krótkie (5 - 15 minutowe) kartkówki bez 

zapowiedzi z zakresu materiału obejmującego maksymalnie 3 ostatnie tematy 

lekcyjne. 

7. Ucznia obowiązuje znajomość 3 ostatnich tematów, których znajomość 

nauczyciel może sprawdzić w formie odpowiedzi ustnej lub kartkówki. 

8. Uczeń nie ma możliwości pisemnej poprawy kartkówki (wyjątkiem są 

kartkówki z mapy i współrzędne geograficzne – uczeń poprawia te kartkówki 

pisemnie). 

9. Uczeń może poprawiać sprawdzian tylko jeden raz.  
10. Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z przygotowania się do zajęć. Jeżeli 

uczeń był nieobecny na ostatniej (jednej) lekcji ma obowiązek uzupełnienia 

w zeszycie przedmiotowym tematu z ostatniej lekcji i wykonania zadanej 

pracy domowej. Brak takiej pracy domowej oznaczany jest w dzienniku zajęć 

jako nieprzygotowanie do lekcji. 

11. Dwa razy w semestrze (przy 2 godz./tydzień) i jeden raz w semestrze (przy 

1 godz./tydzień) uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania 

przyczyny.  

12. Prace domowe powinny być oddawane w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela. 

13. Uczeń może otrzymać „plus” za: 

 Aktywność na lekcji, 

 Dodatkowe pomoce wykorzystane na lekcji, 

 Prace domowe o małym stopniu trudności. 

14. Uczeń może otrzymać „minus” za: 

 Brak pracy domowej, 

 Brak zeszytu przedmiotowego, 

 Ewidentny brak pracy na lekcji. 

15. Za trzy „plusy" uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za trzy „minusy" ocenę 

niedostateczną. 

16. Aktywność, praca uczniów na lekcji  oraz prace domowe uczniów mogą 

być oceniane stopniem. 

17. W przypadku sprawdzianów pisemnych, testów lub kartkówek przyjmuje 

się skalę przeliczenia punktów na ocenę według następujących kryteriów: 

 0% - 30% - ocena niedostateczna 

 31 % - 50% - ocena dopuszczająca 

 51% - 75% - ocena dostateczna 

 76% - 90% - ocena dobra 

 powyżej 91% - ocena bardzo dobra 

 powyżej 91% plus zadanie dodatkowe - ocena celująca. 



 

18. Jeśli podczas sprawdzianu lub kartkówki uczeń będzie pracował niezgodnie 

z zasadami (ściąganie, rozmowy), kończy pracę z oceną niedostateczną. 

19. Zamazanie przez ucznia adnotacji nauczyciela na sprawdzianie lub kartkówce 

skutkuje oceną niedostateczną. 

20. Ocenie podlegają również: 

 prace dodatkowe, 

 prace dla chętnych, 

 udział w konkursach (laureaci konkursu geograficznego na 

szczeblu szkolnym otrzymują cząstkową ocenę celującą, natomiast 

ocenę celującą roczną otrzymuje uczestnik szczebla wojewódzkiego). 

21. Ocena semestralna i roczna wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych 

(ze szczególnym uwzględnieniem ocen ze sprawdzianów). 

22. Ocena semestralna brana jest pod uwagę przy wystawianiu oceny rocznej. 
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