
Ocenianie wewnątrzszkolne z geografii w klasach V-VIII w Szkole 

Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą 

1. Zasady obowiązujące nauczyciela i ucznia. 

a. Sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 

b. Sprawdzany są zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i 

podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. Uczniowie otrzymują do 

wglądu sprawdzone i ocenione prace w przeciągu dwóch tygodni. 

c. Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go napisać w przeciągu 2 tygodni. 

d. Każdy sprawdzian napisany na ocenę niedostateczną, uczeń ma obowiązek 

poprawić. Poprawa odbywa się w ciągu 2 tygodni i jest oceną ostateczną. 

e. Sprawdzian napisany na ocenę niesatysfakcjonującą ucznia, można poprawić. 

Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania 

informacji o ocenach. Uczeń poprawia tylko 1 raz i brana jest pod uwagę ocena z 

poprawy, która jest ostateczna. 

f. Kartkówki (krótkie sprawdziany) są zapowiadane z jednodniowym wyprzedzeniem 

i nie podlegają poprawom. 

g. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być 

oceniany przez tydzień i w tym czasie powinien uzupełnić wszystkie zaległości. 

h. Uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania się do lekcji w ciągu jednego 

semestru ( brak zeszytu ćwiczeń, brak pracy domowej, brak pomocy potrzebnych 

do lekcji.)- w przypadku jeśli ma dwie godziny geografii  w tygodniu, lub 

jednokrotnego nieprzygotowania, jeśli ma jedną godzinę w tygodniu.  Fakt ten 

powinien być zgłoszony nauczycielowi na początku lekcji. 

i. Na koniec semestru nie przewiduję się przeprowadzanie dodatkowych 

sprawdzianów zaliczeniowych. 

j. Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami”. Za 3 plusy uczeń otrzymuje ocenę 

bardzo dobrą. 

k. Niegotowość do odpowiedzi wynikająca z braku należytej uwagi, odmowa pracy 

na lekcji oceniana jest „minusem”. Za 3 minusy uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

l. Przy ocenianiu nauczyciel bierze pod uwagę możliwości intelektualne ucznia. 

m. Nauczyciel ma prawo zmienić przewidywaną ocenę na koniec roku (semestru), 

jeśli wyniki prac pisemnych przeprowadzonych po wystawieniu oceny będą 

różniły się o średnio jedną ocenę. 

n. Wymagania na poszczególne oceny są zgodne ze Szkolnym Systemem Oceniania. 

 

 

 



2. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów i częstotliwość ich stosowania. 

FORMA AKTYWNOŚCI CZĘSTOTLIWOŚĆ W SEMESTRZE 
Sprawdziany 2-4 

Kartkówki Minimum 2 

Odpowiedzi ustne 1-2 

Prace domowe ( w tym długoterminowe) 2-4 

Aktywność na lekcji: 

 Praca samodzielna 

 Praca w grupie 

 Praca z mapą 

Na bieżąco 

Przygotowanie materiałów do lekcji (zdjęcia, 
informacje, okazy. Itp.) 

Na bieżąco 

Prace dodatkowe: 

 Doświadczenia i obserwacje 

 Pomoce 
 

Na bieżąco 

 

 


