PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII
w Szkole Podstawowej Nr 9 w Sopocie Klasy V-VIII
Nauczyciel: Aleksandra Rafflewska
Ogólne zasady oceniania
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Ocenie podlega stosunek ucznia do nauki.
3. Prace klasowe są obowiązkowe.
4. Prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.
5. Krótkie sprawdziany i kartkówki nie muszą być zapowiadane.
6. Uczeń nieobecny na pracy klasowej powinien ją napisać w terminie uzgodnionym z
nauczycielem.
7. Przy poprawianiu prac klasowych, sprawdzianów, wypowiedzi ustnych, wypracowań i
pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się.
8. Uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, pracach domowych
w ćwiczeniach lub wypracowaniach.
9. Uczeń w ciągu półrocza ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do
lekcji, z wyjątkiem wcześniej zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów.
Uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji. Przez nieprzygotowanie
do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak podręczników i
zeszytów ćwiczeń.
10. Po wykorzystaniu limitu określonego w punkcie 9 uczeń otrzymuje za każde
nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU
 Wypowiedzi ustne
- np. odpowiedź przy mapie, odpowiedzi na podstawie tekstu źródłowego.
 Praca na lekcji i zadania domowe (co najmniej 2 oceny w ciągu semestru)
- aktywność na lekcji
- wykonanie ćwiczeń w zeszycie lub w ćwiczeniach
 Prace projektowe (przynajmniej 1 ocena w semestrze)
- prace wykonane w grupach lub samodzielnie na dany temat.
Ocena zeszytów ćwiczeń
 Zeszyt ćwiczeń ucznia jest sprawdzany co najmniej 1 raz w semestrze.
 Każdy zeszyt sprawdzany jest pod kątem kompletności notatek, ich poprawności merytorycznej.
 Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie ćwiczeń za czas swojej nieobecności w
szkole.
 W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zwolnić go z tego obowiązku lub
określić, które partie notatek mogą być pominięte.
Ocena prac domowych
Ocenianie prac domowych następuje natychmiast po upływie terminu ich realizacji.
Ocena sprawdzianów i kartkówek:
98%- 100% ocena celująca
85%- 97% - ocena bardzo dobra
70%- 84% - ocena dobra
50%- 69% - ocena dostateczna
30%- 49% - ocena dopuszczająca
Poniżej 30% -ocena niedostateczna

Prace klasowe i kartkówki są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich
napisać z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od przyjścia
do szkoły po swojej nieobecności. Po przekroczeniu tego terminu, uczeń ma obowiązek napisać
pracę klasową czy kartkówkę na najbliższej lekcji.
 Poprawa pracy klasowej jest obowiązkowa dla uczniów, którzy uzyskali z niej ocenę
niedostateczną, poprawa ocen dopuszczających i dostatecznych jest dobrowolna. Nie poprawia się
oceny dobrej i bardzo dobrej. Poprawę piszemy tylko raz w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac
w terminie ustalonym z nauczycielem.
 Kartkówki można poprawiać w ciągu dwóch tygodni od uzyskania oceny. Poprawie podlegają te
same oceny jak w przypadku prac klasowych.
Zestawienie kategorii i wag:
 waga 6 - prace klasowe – (po każdym dziale, zapowiedziane z tygodniowym
wyprzedzeniem)
 waga 6 - konkursy - osiągnięcia: ocena 5 lub 6
 waga 5 - sprawdzian – obejmuje większe partie materiałów (zapowiedziane wcześniej)
 waga 0 - testy diagnozujące
 waga 5 - prace domowe dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności
 waga 4 - prace domowe długoterminowe, prezentacje multimedialne
 waga 4 - kartkówki - z trzech ostatnich tematów lekcji (bez zapowiedzi), trwające 5-15min.
 waga 3 - odpowiedzi ustne
 waga 2 - prace domowe
 przygotowanie do lekcji - ilość nieprzygotowań w semestrze ustala nauczyciel (np.
 brak pracy domowej, zeszytu ćwiczeń lub wymaganych pomocy); uczeń nie otrzyma oceny
negatywnej, o ile zgłosi to nauczycielowi przed rozpoczęciem zajęć; niezgłoszony brak
pracy domowej (przygotowania do lekcji) powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej wagi
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 waga 2 - zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy
 waga 2 - karta pracy
 waga 2 - praca w grupach
 waga 1 - praca na lekcji, zadania
 waga 8 - poprawa pracy klasowej
 waga 6 – poprawa sprawdzianu
 waga 5 – poprawa kartkówki
 W przypadku nieobecności na pracach pisemnych uczeń otrzymuje ocenę 0 i ma obowiązek
zaliczyć ją w ciągu 2 tygodni.

