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Przedmiotowe Zasady Oceniania Geografii w XXXVIII Liceum Ogólnokształcącym  

im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie  

w roku szkolnym 2020/2021 

Ocenianie bieżące 

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem 

wymagań programowych oraz z zasadami oceniania na lekcjach geografii.  

2. Bieżące oceniania obejmuje: odpowiedzi ustne, krótkie formy pisemne (kartkówki), 

sprawdziany ze znajomości mapy, dłuższe formy pisemne (sprawdziany). Ocenianie 

obejmuje także aktywność ucznia na lekcjach, prace domowe, udział w konkursach 

i olimpiadach, udział w zajęciach dodatkowych, prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

W klasach realizujących zakres rozszerzony ocenie podlega także prowadzenie zeszytu 

ćwiczeń (Maturalne Karty Pracy). 

3. Odpowiedzi ustne obejmują materiał działu aktualnie omawianego, maksymalnie 

3 ostatnie tematy.  

4. Kartkówki mogą obejmować materiał nauczania z trzech ostatnich lekcji lub ostatniego 

zagadnienia. Czas przewidziany na pisanie kartkówki nie przekracza 15 minut. 

Kartkówki nie wymagają wcześniejszej zapowiedzi.  Uczeń nieobecny na lekcji w dniu 

kartkówki nie ma obowiązku napisania kartkówki w terminie późniejszym. 

5. Sprawdziany (prace klasowe i sprawdziany z mapy) obejmują materiał nauczania 

z więcej niż 3 ostatnich lekcji. Stosuje się do nich następujące zasady: 

a. Formy te muszą być zapowiedziane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; 

b. Nauczyciel określa zakres materiału obowiązujący do sprawdzianu; 

c. Z pisania sprawdzianu nie zwalnia ucznia zgłoszenie nieprzygotowania. 

d. Uczeń ma obowiązek napisania sprawdzianu, którego nie pisał z powodu 

nieobecności w ciągu 2 tygodni od dnia sprawdzianu. W uzasadnionych 

przypadkach (np. w związku z dłuższą, usprawiedliwioną nieobecnością ucznia) 

nauczyciel, na prośbę ucznia może wydłużyć czas napisania sprawdzianu.  

e. Uczeń ma prawo poprawy oceny ze sprawdzianu. Uczeń zgłasza chęć poprawy 

oceny nie później niż dwa tygodnie od wstawienia oceny do dziennika. Nauczyciel 

wyznacza, w uzgodnieniu z uczniem najbliższy możliwy termin poprawy. Poprawa 

sprawdzianu może mieć formę pisemną bądź ustną. 

6. Uczeń, u którego stwierdzono niesamodzielnie napisaną pracę otrzymuje ocenę 

niedostateczną i ocena ta nie podlega poprawie.  

7. Jeżeli nauczyciel stwierdzi niesamodzielne pisanie pracy (np. sprawdzianu, kartkówki 

itp.) przez ucznia (korzystanie z niedozwolonych urządzeń, ściągawek, konsultacje 

z innymi uczniami) przerywa pisanie sprawdzianu przez ucznia. Uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną i ocena ta nie podlega poprawie.  
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8. Uczeń ma obowiązek być przygotowany do każdych zajęć. Nauczyciel może 

usprawiedliwić nieprzygotowanie do lekcji (uczeń nie musi podawać przyczyny) 

maksymalnie 1 raz w półroczu (zakres podstawowy) oraz 2 razy w półroczu (zakres 

rozszerzony). Warunkiem usprawiedliwienia nieprzygotowania jest przekazanie 

nauczycielowi, przed rozpoczęciem lekcji, listy uczniów nieprzygotowanych.  

9. Nieobecność ucznia na ostatniej lekcji nie zwalnia z obowiązku przygotowania do zajęć. 

W przypadku dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności mają zastosowanie zapisy 

Statutu Szkoły. 

10. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, w którym dokumentuje tematy, 

notatki z lekcji, wykonane zadania oraz prace domowe. Zeszyt przedmiotowy podlega 

ocenie.  

11. Nauczyciel może zadać pracę domową specjalną. Informacja o pracy domowej 

specjalnej zostanie przedstawiona na lekcji oraz wysłana do uczniów za pośrednictwem 

dziennika Librus. W informacji nauczyciel określa: temat, formę oraz termin wykonania 

i przekazania pracy. Uczeń, który nie dostarczył pracy w terminie otrzymuje ocenę 

niedostateczną, chyba że wynikało to z usprawiedliwionej nieobecności ucznia 

w szkole. W takim wypadku uczeń ma obowiązek dostarczyć pracę na pierwszą lekcję 

geografii po powrocie do szkoły. 

12. W ocenie prac pisemnych ustala się następujący procentowy wskaźnik przeliczenia 

punktacji pracy na oceny: 

0 – 50% - niedostateczny 

50,1 –60% - dopuszczający 

60,1 –75% - dostateczny 

75,1 –85% - dobry 

85,1 – 95% - bardzo dobry 

95,1%-100% - celujący 

Oceny śródroczne i roczne 

13. Podstawę ustalenia oceny śródrocznej i rocznej stanowią oceny cząstkowe. Ocena 

klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

14. Uczeń ma prawo do poprawy przewidywanej ocenyrocznej pod warunkiem spełnienia 

wymagań określonych w Statucie Szkoły. 

15. Uczeń, który chce otrzymać wyższą niż przewidywana roczną ocenę, zdaje przed 

nauczycielem w formie pisemnej lub ustnej sprawdzian z wiadomości danego roku. 

16. Ocena uzyskana podczas tego sprawdzianu zostaje wpisana do dziennika z wagą oceny 

z pracy klasowej. Na podstawie tej oceny i pozostałych ocen cząstkowych nauczyciel 

wyznacza ocenę roczną. 
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Ogólne kryteria oceniania 

17. Ocenianie  bieżące,  śródroczne  i  roczne odbywa się wg skali: celujący (6), bardzo 

dobry (5), dobry (4), dostateczny (3), dopuszczający (2),  niedostateczny (1), przy czym: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, 

pomysłowo i twórczo rozwiązuje nietypowe zadania, bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach 

i olimpiadach geograficznych lub olimpiadach pokrewnych, posiada wiedzę wykraczającą poza 

obowiązujący program nauczania. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności 

przewidzianych programem nauczania oraz potrafi sprawnie poruszać się w tematyce 

geograficznej, samodzielnie rozwiązywać problemy, wykazać się znajomością pojęć i terminów 

oraz umiejętnością poprawnego ich zastosowania w sytuacjach typowych i nietypowych, 

posługiwać się poprawnie terminologią geograficzną, samodzielnie zdobywać wiedzę 

i umiejętności, przeprowadzać prawidłową analizę związków przyczynowo skutkowych 

zachodzących pomiędzy elementami środowiska geograficznego, w oparciu o źródła 

przeprowadzić analizę procesów i określić ich konsekwencje. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane 

podstawą programową oraz wybrane elementy programu nauczania, a także potrafi 

samodzielnie wyjaśniać typowe zależności, posługiwać się terminologią geograficzną 

z nielicznymi potknięciami i błędami, sprawnie rozwiązywać zadania geograficzne, przeprowadzić 

prostą analizę związków przyczynowo skutkowych zachodzących pomiędzy elementami 

środowiska geograficznego, samodzielnie dokonać analizy danych statystycznych 

przedstawionych w różnej formie, w oparciu o dane liczbowe sporządzić diagramy, wykresy, itp. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane 

podstawą programową, co pozwala mu na wykazanie się znajomością i rozumieniem 

podstawowych pojęć i terminów geograficznych, stosowanie poznanych pojęć i terminów 

w sytuacjach typowych, wykonywanie prostych obliczeń geograficznych, wskazywanie 

elementarnych związków przyczynowo skutkowych zachodzących pomiędzy elementami 

środowiska geograficznego, samodzielne rozwiązywanie elementarnych zadań geograficznych. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane 

podstawą programową w takim zakresie, że potrafi samodzielnie lub z niewielką pomocą 

nauczyciela wykonać ćwiczenia i zadania o niewielkim stopniu trudności, wykazać się 

znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć i terminów geograficznych, wskazać 

elementarne związki pomiędzy składnikami środowiska geograficznego. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości 

i umiejętności wynikających z programu nauczania oraz nie radzi sobie ze zrozumieniem 

najprostszych pojęć i terminów geograficznych, nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela 

wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań, nie wykazuje najmniejszych chęci współpracy w celu 

uzupełnienia braków oraz nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności. 

/-/ Jolanta Majewska 

/-/ Piotr Stankiewicz 


