
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ZŁOTOWIE 

 

1.W procesie oceniania należy stosować różne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

a)odpowiedź ustna; 
b)posługiwanie się mapą; 
c)prace pisemne (sprawdziany, kartkówki, testy); 
d) aktywność na lekcji, praca w grupach; 
e) zadania domowe. 

 2. Prace klasowe oceniane są systemem punktowym wg następujących kryteriów: 
      niedostateczny  0-39% 
      dopuszczający  40-54% 
      dostateczny  55-74% 
      dobry  75 -87% 
      bardzo dobry 88-97% 
     celujący  98-100% 

3.Uczeń ma obowiązek posiadać zeszyt przedmiotowy , podręcznik, atlas. 

4. Uczeń raz w semestrze może się nie przygotować do zajęć, zgłasza ten fakt przed lekcją nauczycielowi 
i nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji. Sytuacja nie dotyczy wcześniej zapowiedzianych 
sprawdzianów 

5. Nauczyciel ma obowiązek: 
a) powiadomić uczniów ( z tygodniowym wyprzedzeniem) o terminie sprawdzianu obejmującego 
materiał większy niż z trzech ostatnich lekcji; 
b) ustalić terminy sprawdzianów tak, aby nie było ich więcej niż 4 w ciągu tygodnia i nie więcej niż 
2 w ciągu dnia oraz wpisać zapowiedziany sprawdzian do dziennika (nie dotyczy to sprawdzianów 
przekładanych na prośbę uczniów); 
c) powiadomić z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem o zamiarze przeprowadzenia badań osiągnięć 
edukacyjnych; 
d) sprawdzić, ocenić i dać do wglądu prace pisemne w ciągu dwóch tygodni uczniowi lub jego rodzicom. 
Dopuszcza się wydłużenie tego okresu do 1 miesiąca w uzasadnionych przypadkach; 
e) w przypadku absencji nauczyciela na zapowiedzianym sprawdzianie ustalić nowy termin zgodnie 
z punktem b. 
 
6. Nauczyciel nie ma obowiązku zapowiadania kartkówki obejmującej materiał z ostatnich trzech lekcji. 
Ilość kartkówek w ciągu tygodnia nie jest limitowana. Kartkówki nie podlegają poprawie. 
 
7. Odpowiedzi ustne mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji. 
 
8. Jeżeli uczeń ściąga na sprawdzianie otrzymuje ocenę niedostateczną , uczeń złapany na ściąganiu 
nie ma prawa poprawić sprawdzianu.  
 
9. Uczeń może tylko raz przystąpić do poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, w ciągu dwóch 
tygodni, w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 
 
10. W przypadku choroby uczeń pisze sprawdzian w ciągu dwóch tygodni po powrocie do szkoły 
w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 



  
 
11. Poprawy sprawdzianów odbywają się na zajęciach dodatkowych (dotyczy to także osób nieobecnych 
na sprawdzianie), w wyjątkowych sytuacjach za zgodą nauczyciela poprawa może odbywać się na 
zajęciach.  

12. Uczeń ma obowiązek odrabiać zadania domowe. Za brak zadania domowego uczeń otrzymuje ,,-‘’, 
po otrzymaniu trzech minusów otrzymuje ocenę niedostateczna. Jeżeli uczeń nie zgłosi braku zadania 
domowego otrzymuje ocenę niedostateczną. Brak zadania domowego uczeń zgłasza na początku zajęć.   
 
13. Aktywność na zajęciach oceniana jest znakiem ,,+’’. Po uzyskaniu trzech plusów uczeń uzyskuje 
ocenę bardzo dobrą.  
 
14. Jeżeli uczeń uzyskał na półrocze ocenę niedostateczna, ma obowiązek nadrobić materiał. Uczeń 
po feriach zimowych w terminie ustalonym przez nauczyciela pisze poprawę I półrocza.  


