
☺ ☺  ☺ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH GEOGRAFII  ☺  ☺  ☺ 

 

1. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia najczęściej będzie przybierało formę: 

wypowiedzi ustnej, wypowiedzi pisemnej (w tym kartkówki, pracy klasowej), pracy domowej, 

udziału w lekcji oraz innej formy aktywności geograficznej. 

2. Oceny z prac pisemnych ustala się według przyjętego systemu punktowo-procentowego:  

0% – 30% punktów - ocena niedostateczna (1), 

31% – 50% punktów - ocena dopuszczająca (2), 

51% – 74% punktów - ocena dostateczna (3), 

75% – 89% punktów - ocena dobra (4), 

90% – 97% punktów - ocena bardzo dobra (5), 

98% – 100% punktów - ocena celująca (6) 

3. Na lekcji obowiązuje podręcznik, ćwiczenia (jeśli klasa posiada), zeszyt przedmiotowy. 

4. Sprawdziany będą zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdzian obejmuje 

zakres całego działu i poprzedzony będzie powtórzeniem wiadomości. 

5. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu pisemnego lub kartkówki zobowiązany jest do 

zaliczenia go w terminie ustalonym przez nauczyciela (do dwóch tygodni). 

6. Jeżeli uczeń nie zgłosi się na poprawę otrzymuje ocenę ndst (1) bez możliwości poprawy 

(odstępstwo stanowią zwolnienia). 

7. Ze sprawdzianów poprawiać można tylko oceny ndst (1) i tylko jeden raz. Do dziennika 

trafia ocena uzyskana za pierwszym podejściem, a obok niej będzie wstawiana ocena z poprawy. 

8. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość poprawy oceny innej niż ndst.         

O okoliczności takiej decyduje nauczyciel. 

9. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są oddawane uczniowi lub jego rodzicom. 

Podpisane przez rodzica prace podlegają zwrotowi na kolejnej lekcji.  

10. Kartkówki niezapowiedziane obejmują zakres do 3 tematów lekcyjnych, natomiast 

zapowiedziane do 5 tematów. 

11. Do odpowiedzi ustnej obowiązuje zakres materiału do 3 ostatnich tematów. 

12. W semestrze przysługuje tyle nieprzygotowań (NP) ile godzin geografii według planu jest 

w tygodniu. Nieprzygotowanie należy zgłaszać w trakcie sprawdzania listy obecności. 

Nieprzygotowanie oznacza: brak podręcznika/ćwiczeń/zeszytu przedmiotowego, brak pracy 

domowej oraz nieopanowanie materiału z ostatnich trzech tematów. Zgłoszenie nieprzygotowania 

zwalnia ucznia z ustnej odpowiedzi, z kartkówki i pracy domowej. Nieprzygotowanie nie 

uwzględnia sprawdzianów, kontrolnych prac pisemnych (zapowiedzianych z tygodniowym 

wyprzedzeniem), braku przyborów szkolnych.  

13. Oceny niedostateczne uzyskane z pracy, którą uczeń pisał niesamodzielnie (np. korzystając 

ze ściągawek czy ściągając od kolegów/koleżanek), nie podlegają poprawie. 

14. Za pozytywną aktywność uczniowie są nagradzani plusami (3 plusy=5), za 

negatywną/niestosowną i niepożądaną aktywność można także otrzymać minusy (3 minusy=1) 

15. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych – zróżnicowanie ważności: 

a) sprawdzian – waga 4,  b) kartkówka – waga 3,  c) praca domowa obowiązkowa – waga 1 

d) praca domowa dodatkowa – waga 2,  e) aktywność – waga 2,  f) odpowiedź ustna – waga 4 

g) pozostałe aktywności geograficzne – waga 3 

16. Uczeń ma obowiązek na bieżąco uzupełniać, wynikające z nieobecności w szkole, braki w 

wiadomościach. Pomoc może uzyskać od nauczyciela w godzinach przez niego ustalonych 

17. Uczeń ma obowiązek m. in.: wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz 

rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające 

z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie, właściwego zachowania się w trakcie zajęć 

edukacyjnych (tzn.  zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, nie przeszkadzać innym, 

zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela), systematycznego 

przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania 

w domu,  

18. pozostałe kwestie reguluje WSO w SP w Nowej Iwicznej. 

 

 


