
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII 

w III Liceum Ogólnokształcącym w Pszczynie 

 

 

1. Uczniowie zostają poinformowani o zasadach przedmiotowego systemu oceniania na początku roku szkolnego, a 

o ewentualnych poprawkach natychmiast po ich wprowadzeniu. Otrzymane od nauczyciela zasady oceniania 

uczeń i jego rodzice podpisują, co świadczy o zapoznaniu się z nimi. Regulamin jest zgodny z wewnątrzszkolnym 

systemem oceniania. 

 

2. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia jest dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach 

zapewniających obiektywność oceny. Stopnie szkolne są jawne dla ucznia i jego rodziców, na prośbę ucznia lub 

jego rodzica nauczyciel krótko uzasadnia je. 

 

3. Uczeń ma prawo wglądu do pracy sprawdzającej i zapoznania się z błędami. Sprawdziany przechowywane są 

przez nauczyciela do końca roku szkolnego i mogą być udostępnione rodzicom na wywiadówkach i konsultacjach. 

 

4. Oceny z geografii wystawiane są  : 

- ze sprawdzianów pisemnych : całogodzinnych, zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem, 

- z kartkówek : z treści trzech tematów, nie muszą być zapowiedziane przez nauczyciela, 

- z zadania domowego, 

- z aktywności na lekcji : ocenianych w formie plusów (trzy plusy- ocena bardzo dobra)  lub od razu oceną, 

- z prac dodatkowych ( prezentacje multimedialne), 

- za pracę w grupach, 

- za udział w konkursach, olimpiadach, pracę na  kółku geograficznym. 

 

5. Czas sprawdzenia prac pisemnych przez nauczyciela wynosi maksymalnie 14 dni roboczych. 

 

6. Sprawdziany są obowiązkowe. W razie nieobecności ucznia z przyczyn losowych na sprawdzianie, uczeń ma 

obowiązek napisać go w ciągu tygodnia od rozdania prac lub powrotu ucznia do szkoły.  

 

7. Uczeń w liceum ma prawo poprawić ocenę niedostateczną z całogodzinnego sprawdzianu do 10 dni roboczych od 

jej otrzymania  na warunkach określonych przez nauczyciela przedmiotu. Ocenę z poprawy pracy pisemnej 

nauczyciel wpisuje do dziennika, również ocenę niedostateczną. Uczeń pisze inną wersję sprawdzianu. 

a) Przyjmuje się następującą formę zapisu w dzienniku lekcyjnym: np. 1/3, gdzie 1–ocena poprawiana, 3-

ocena, na którą poprawiono.  Dla celów wystawienia oceny śródrocznej lub rocznej bierze się średnią 

z uzyskanych ocen. Poprawa ocen odbywa się poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi ucznia, 

b) Nie przewiduje się poprawy  oceny poprawionej. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy. 

8. Uczeń zgłasza brak zadania w części organizacyjnej lekcji, nauczyciel odnotowuje ten brak zapisem 

bz w dzienniku lekcyjnym. 

9. Brak zeszytu ćwiczeń lub przedmiotowego uczeń zgłasza na początku lekcji. Braki są odnotowane przez 

nauczyciela zapisem bz w dzienniku lekcyjnym. 

10. Ocena semestralna (końcoworoczna) jest wystawiana za pracę w całym semestrze (roku szkolnym). 

Na zakończenie semestru (roku szkolnego) nauczyciel nie przewiduje sprawdzianu zaliczeniowego. 

11. W przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej za pierwszy semestr obowiązuje go  pisemne 

zaliczenie materiału w ciągu  2 miesięcy od momentu klasyfikacji. Zaliczenie powinno odbywać się poza bieżącą 

lekcją geografii, w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  


