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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII 

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W KROŚNIEWICACH 

 

 

Ocenie podlega: 

1. Znajomość i rozumienie treści programowych. 

2. Opisywanie zjawisk, procesów i zależności  zachodzących w środowisku 

geograficznym z użyciem terminologii stosowanej w naukach geograficznych. 

3. Umiejętność czytania i interpretacji map występujących w różnych pomocach  

naukowych /atlasach, podręcznikach, czasopismach itp. 

4. Celowe wykorzystywanie roczników statystycznych, zestawień 

tabelarycznych i graficznych, rysunków, przekrojów, fotografii, które mają 

posłużyć do prawidłowego oceniania, wnioskowania i prognozowania zmian 

zachodzących  w środowisku. 

5. Umiejętność dokonywania obserwacji, pomiarów i obliczeń. 

                                                      

 Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: 

1. Prace pisemne:  

a. prace klasowe po każdym dziale  

b. kartkówki  

2. Odpowiedzi ustne z ostatniej lekcji 

3. Aktywność w czasie lekcji  

4. Przygotowanie i wygłoszenie referatów oraz prezentacji 

5. Praca w grupie 

6. Prace domowe w zeszycie przedmiotowym i kartach pracy 

7. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego  

 

Zasady oceniania:  

 

1.Praca klasowa (45 minut) jest zapowiedziana tydzień wcześniej oraz 

omówiony jest jej zakres. W przypadku nieobecności ucznia na pracy klasowej 

powinien napisać ją w terminie dwutygodniowym od momentu powrotu  

do szkoły (czas i sposób do uzgodnienia z nauczycielem), jeżeli w dniu 

sprawdzianu uczeń opuścił tylko lekcję geografii, ma obowiązek napisać go na 

najbliższych zajęciach. Jeśli uczeń nie napisze pracy klasowej w uzgodnionym 

terminie, nauczyciel wpisuje do dziennika ocenę niedostateczną. Prace pisemne 

nauczyciel oddaje sprawdzone w terminie dwóch tygodni i omawia je  
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z uczniami, po otrzymaniu oceny niedostatecznej uczeń musi  poprawić ocenę  

w ciągu 2 tygodni od momentu oddania. Prace klasowe są obowiązkowe. 

2. Kartkówki (10 -15 minut), w tym sprawdziany z mapy są obowiązkowe,  

nie muszą być zapowiadane, obejmują materiał z trzech ostatnich tematów. 

Nieobecność ucznia na lekcji nie zwalnia go z przygotowania się do lekcji  

i możliwości pisania kartkówki. 

3.  Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje ucznia znajomość treści z ostatniego 

tematu.  

4.Aktywność  

Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji  

i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie przykładów 

ćwiczeniowych, aktywną pracę w grupach. Za aktywny udział w zajęciach 

uczniowie uzyskują ,,plusy”(otrzymanie 3 plusów powoduje wpisanie oceny 

bardzo dobrej do dziennika), ocenę do dziennika lub pochwałę. 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.  Przy ocenieniu zeszytu przedmiotowego bierze się pod uwagę 

systematyczność, poprawność i staranność prowadzenia notatek oraz 

wykonywanie prac domowych. Brak systematycznie wykonywanych prac 

domowych, wpływa na obniżenie oceny końcowej za prowadzenie zeszytu. 

6. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy na jakiejkolwiek formie 

pisemnej (kartkówka, sprawdzian, praca klasowa) nauczyciel odbiera pracę  

uczniowi i stawia ocenę niedostateczną, której nie można poprawić. Przez 

niesamodzielną pracę należy rozumieć: odwracanie się, rozmawianie, 

odpisywanie, przepisywanie, korzystanie z telefonu lub innego sprzętu 

teleinformacyjnego itp.  

7. Oceny z prac pisemnych ustalane są według następującej skali: 

0 - 29%         niedostateczny 

30 -  49%      dopuszczający 

50 - 74%       dostateczny 

75 - 84%       dobry 

85 - 95%       bardzo dobry 

96 - 100%     celujący 

 


