
PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z GROGRAFII W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu w roku szkolnym 2019/2020 

1. Na ocenę semestralną i roczną ucznia składają się: 
- oceny z całogodzinnych prac klasowych, obejmujących cały dział i zapowiedzianych tydzień 
wcześniej; 
- oceny ze sprawdzianów (do 30 min) z materiału bieżącego, zapowiedzianych co najmniej 3 dni 
wcześniej; 
- oceny z kartkówki obejmującej materiał z 3 lekcji (lub niewielki wycinek dowolnej partii 
materiału), mogą być niezapowiedziane; 
- oceny z odpowiedzi ustnej (z 3 lekcji) samodzielnej, płynnej, wyczerpującej temat, 
zaprezentowanej poprawnym językiem z użyciem nazw i terminów geograficznych; 
- oceny ze sprawności w posługiwaniu się mapą; 
- oceny za aktywną pracę ucznia na lekcji – samodzielną, odkrywczą; 
- oceny za wykonywanie zadań w zeszycie ćwiczeń; 
- oceny za prace dodatkowe (1 w semestrze); 

2. Punktacja obowiązująca przy ocenianiu prac pisemnych: 

 100% poprawnie wykonanych zadań – celujący (6) 

 91-99% poprawnie wykonanych zadań – bardzo dobry (5) 

 75-90% poprawnie wykonanych zadań – dobry (4) 

 51-74% poprawnie wykonanych zadań – dostateczny (3) 

 30-50% poprawnie wykonanych zadań – dopuszczający (2) 

 poniżej 30% poprawnie wykonanych zadań – niedostateczny (1) 
3. Prace pisemne są obowiązkowe. Jeżeli uczeń nie napisał pracy klasowej w pierwszym terminie, 
powinien to uczynić razem z uczniami piszącymi poprawę; w przypadku, gdy uczeń nie zgłosi się, 
nauczyciel ma prawo, bez zapowiedzi sprawdzić w formie ustnej lub pisemnej zakres materiału 
przewidziany na pracy klasowej lub sprawdzianie. 
4. Pracę klasową lub sprawdzian można poprawić tylko 1 raz; poprawianie jest dobrowolne i musi 
odbyć się w terminie uzgodnionym z nauczycielem (w ciągu 2 tygodni od daty oddania). 
5. Każdy stopień uzyskany podczas poprawiania pracy klasowej lub sprawdzianu wpisuje się do 
dziennika obok pierwszego stopnia z tej pracy klasowej, pod uwagę brana jest średnia ocen. 
6. Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie 
uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy, co może być podstawą do ustalenia oceny negatywnej. 
7. Uczeń może w ciągu semestr zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 1 raz. Nieprzygotowanie należy 
zgłosić na początku lekcji. Zaległą pracę domową należy odrobić.  
8. Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z przygotowania się do niej i możliwości odpowiedzi lub 
pisania kartkówki. 
9. Każdy uczeń, który otrzymał semestralną ocenę niedostateczną, zobowiązany jest poprawić ją w 
terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 
10. Prace pisemne, po zapoznaniu z ich winkami, zostają u nauczyciela. Rodzice mają prawo wglądu do 
tych prac podczas otwartych dni szkoły.  
11. Ocenę celującą semestralną i roczną otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności 
wykraczające poza program nauczania, reprezentuje szkołę w konkursach geograficznych.  
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